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colile trebuie închise
pentru dezinfecţie iar, pe
lângă elevi, trebuie să ră-
mână la domiciliu şi an-
gajaţii din educaţie!

Federaţia Sindicate-
lor Libere din Învăţă-
mânt solicită Guvernului

României ca, în perioada sus-
pendării cursurilor şcolare, să
rămână acasă, pe lângă elevi şi
cadrele didactice, personalul di-
dactic auxiliar şi nedidactic!
Totodată este obligatorie dezin-
fecţia spaţiilor de învăţământ de
către echipele specializate ale
Direcţiilor de Sănătate Publică.
Comitetul Naţional pentru Si-
tuaţii Speciale de Urgenţă a

decis suspendarea cursurilor în
învăţământul preuniversitar de
stat şi privat în perioada 11-22
martie 2020, ca măsură de pre-
venţie privind răspândirea
COVID-19. 

FSLI solicită Ministerului
Educaţiei şi Cercetării ca în
această perioadă toţi angajaţii
din educaţie să rămână acasă –
personal didactic, didactic au-
xiliar şi nedidactic – aşa cum se
întâmplă şi cu elevii. Nu cre-
dem că este benefică prezenţa
cadrelor didactice, dar nici a
personalului didactic auxiliar şi
a celui nedidactic în unităţile
şcolare, în condiţiile în care şi
aceste persoane pot transmite

virusul. Pe perioada suspendării
cursurilor şcolare, trebuie fă-
cută dezinfecţia spaţiilor de în-
văţământ de către cei care au
această atribuţie. În caz contrar,
nu facem decât să umblăm cu
jumătăţi de măsură, ceea ce se
va dovedi ineficient cu totul în
această situaţie specială. 

Federaţia noastră consideră
că este oportun ca în acest con-
text de alertă naţională să fie
suspendată orice activitate şco-
lară sau extraşcolară, prin care
părinţii sau copiii sunt expuşi
spaţiilor aglomerate. În acest
sens considerăm că ar trebui amâ-
nată evaluarea psihosomatică
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Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar

COMUNICAT DE PRESĂ
onform prevederilor art. 1 din Hotărârea
Comitetului National pentru Situaţii Spe-
ciale de Urgenţă nr. 6/09.03.2020, cursurile
în unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat şi particular vor fi suspendate, înce-
pând din data de 11 martie 2020 până în
data de 22 martie 2020, cu posibilitatea de
prelungire, în funcţie de evoluţia situaţiei.

Această măsură este una preventivă, care nu are
la bază considerente de ordin medical.

Pentru perioada suspendării cursurilor Mi-
nisterul Educaţiei şi Cercetării comunică urmă-
toarele:

1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării încura-
jează realizarea de cursuri suport pentru elevi,
asistate de tehnologie. Prin adresa nr.

76RLB/09.03.2020, recomandă cadrelor didac-
tice accesarea suitei de aplicaţii educaţionale ofe-
rite sub licenţă gratuită de către Google şi
Microsoft: G Suite for Education şi Office 365
A1. În acest demers cadrele didactice vor fi spri-
jinite de Casa Corpului Didactic şi experţii e-
learning din cadrul proiectului CRED.

2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării în par-
teneriat cu Televiziunea Română va realiza cur-
suri pentru toate nivelurile de învăţământ, cu
prioritate pentru elevii claselor a VIII-a şi a XII-a/
XIII-a, pentru a asigura continuitatea pregătirii
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Implicarea clerului în
actul unirii Basarabiei

cu patria mamă
la 27 martie 1918

iind conştient de faptul că Unirea de la
1918 nu a reprezentat rezultatul unor
conjuncturi
interne sau
externe, ci o
etapă firească
de maturitate
social-isto-

rică, un moment cul-
minant al conştiinţei
naţionale a poporu-
lui nostru, în cele ce
urmează voi eviden-
ţia un aspect mai
puţin cunoscut şi
anume felul în care
clerul din Basarabia
a participat activ în
actul unirii. 

Prin discursurile lor, rostite înainte şi în
preajma anului 1918, episcopii ortodocşi Ser-
ghie Lapidevschi (1882-1891), Iacob Piatniţchi
(1898-1904), Vlaimir Sinchevici (1904-1908)
şi Visarion Puiu (1879-1964) au ţinut trează
permanent conştiinţa unităţii de neam şi ţară în
rândul poporului. Acestor episcopi li s-au adău-
gat sutele de preoţi care, în fiecare duminică şi
sărbătoare, la sfârşitul Sfintei Liturghii, prin cu-
vântările ţinute au conştientizat populaţia des-
pre ceea ce reprezintă unirea tuturor românilor
într-un singur stat. 

Unitatea cultural-spirituală reprezintă con-
secinţa firească a unităţii ontologice a unui

Profesor dr. Mihai FLOROAIA
(continuare în pag. 2)
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(continuare în pag. 2)

Director General
Daniela Elisabeta BOGDAN

(continuare în pag. 2)

Ilie ALEXANDRU: Mă bucur atunci când zăresc în ochii „copiilor
mei” o luminiţă vie de mulţumire, sufăr atunci când au necazuri

Interviurile revistei
„Apostolul”

Dacă ar fi să faceţi un bilanţ al
anilor petrecuţi la catedră, ce
notă i-aţi acorda învăţătorului
Ilie Alexandru?

– La clasele pregătitoare şi
I-IV se dau calificative. Al meu
ar fi cel de „dascăl”. Nu-mi
place titulatura de „profesor

pentru învăţământul primar”. Dacă ai
bani, acum, ajungi repede profesor.
Noi, cei din generaţia mea, am muncit
pentru a ne şcoli. Dascălii au fost pri-
mii care au deschis cărţile şi minţile co-
piilor, la începuturi, şi tot ei continuă
să le pună creionul sau stiloul în mână,
să-i vegheze şi să-i pregătească, la în-

ceput, pentru lungul drum al vieţii. 
• Apropo de atributul de „dascăl”,

cât de importante sunt pentru dvs. cali-
ficativele pe care vi le atribuie elevii? 

– O iau în sens invers. Mulţi îmi
spun „nea Ilie” sau „bădia Ilie”. Mă fla-
tează. Am câţiva ani, dar nu la asta se re-
feră formula de adresare. Încerc să ajut
şi să sfătuiesc (cât mă pricep) pe oricine
îmi cere părerea, indiferent de vârsta lor.
Consider că a te adresa cu termenul de
„domn” sau „doamnă” nu reflectă întot-
deauna realitatea. Sunt multe persoane,

l

A întrebat Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 4)
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Decernarea Premiului „Ion Creangă”
anifestările prilejuite de a
patra ediţie a Premiului
Naţional pentru Proză „Ion
Creangă”, Opera Omnia,
au debutat pe 29 februarie
cu simpozionul „Ion
Creangă, în universalitate
– 183 de ani de la naşterea

marelui nostru clasic”.
„Este pentru noi o mare bu-

curie că reuşim, iată, pentru a
patra oară, să decernăm acest
premiul naţional. Suntem fericiţi că am convins autorităţile judeţene de in-
stituirea acestui premiu care anual răsplăteşte cum se cuvine creaţia unui
prozator contemporan de certă situare valorică şi de unanimă apreciere”, a
spus scriitorul Cristian Livescu, directorul de proiect.

Juriul (preşedinte, Ioan Holban), alcătuit din scriitorii şi criticii literari

Mircea A. Diaconu, Theodor Codreanu, Vasile Spiridon, Antonio Patraş,
Constantin Dram şi Cristian Livescu, a creat o listă de nouă nominalizaţi la
acest prestigios premiu: Gabriela Adameşteanu, Ştefan Agopian, Petru Cim-
poeşu, Radu Cosaşu, Florina Iliş, Bujor Nedelcovici, Dan Stanca, Dumitru
Ţepeneag şi Varujan Vosganian. 

Eugen Uricaru, premiat anul trecut, după Dumitru Radu Popescu şi Ni-
colae Breban, a primit, din partea Primăriei şi Consiliului Local Târgu
Neamţ, titlul de Cetăţean de onoare al oraşului.

Câştigătorul acestei ediţii a fost desemnat scriitorul Dan Stanca iar ce-
remonia de premiere a avut loc pe 1 martie, la Muzeul Memorial „Ion
Creangă” de la Humuleşti. Valoarea premiului este de 5.000 de euro.

Babel multiplicat, pe simezele „Lascăr Vorel”
„Babel multiplicat” este titlul expoziţiei de pictură deschise de

Radu Cristian Macavei pe 17 februarie, la Galeria de Artă „Lascăr

M

Violeta MOŞU
(continuare în pag. 4)

entru copiii, ai căror părinţi
solicită înscrierea la clasa pre-
gătitoare, înainte de împlinirea
vârstei de şase ani. 

FSLI consideră, de aseme-
nea că Ministerul Educaţiei şi
Cercetării trebuie să identifice
cele mai bune soluţii pentru re-

cuperarea materiei corespunzătoare
perioadei în care cursurile şcolare
sunt suspendate. O variantă ar fi ca
în cadrul programului „Şcoala altfel”
să fie recuperată materia şcolară. Fe-
deraţia noastră îşi arată toată deschi-
derea pentru participarea la grupurile
de lucru, alături de Ministerul Edu-
caţiei şi Cercetării, prin care va fi
conceput planul naţional de recupe-
rare a materiei. 

Este o situaţie specială prin
care trebuie să înţelegem necesitatea
aplicării tuturor măsurilor care au
fost luate de autorităţi, pentru sigu-
ranţa noastră şi a copiilor noştri.
Consider că în această perioadă tre-
buie să tratăm lucrurile cu maximă
seriozitate, fără să generăm panică.
Tocmai de aceea cred că atât elevii,
cât şi personalul didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic ar trebui să ră-
mână acasă, în toată perioada în
care a fost decisă suspendarea
cursu rilor şcolare. Şcolile trebuie în-
chise pentru acţiuni de dezinfecţie
corespunzătoare! Cadrele didactice
vor recupera activitatea, la fel şi res-
tul angajaţilor. Altfel ne jucăm de-a
prevenţia şi riscăm sănătatea tutu-
ror, a declarat Simion Hăncescu, pre-
şedinte FSLI.

p

eam, chiar dacă diversitatea
formaţiunilor politice şi a
cultelor religioase din spaţiul
românesc părea, la un mo-
ment dat, să contrazică acest
fapt. Prin activităţile pasto-
ral-misionare, clerul a culti-
vat sentimentul naţional al

unităţii şi a pregătit unirea, inde-
pendenţa şi neatârnarea Bisericii.

Dacă în decursul istoriei româ-
nilor nu a existat dintotdeauna o
unitate politică şi teritorială, a exis-
tat însă o unitate de limbă, de cre-

dinţă şi de cultură, care a reprezen-
tat un catalizator al evenimentelor
din anul 1918. Ţăranii şi ciobanii,
la îndemnul preoţilor parohi, de o
parte şi de alta a Carpaţilor au înte-
meiat biserici şi mănăstiri ducând
mai departe aceeaşi credinţă şi ace-
laşi suflet românesc prin şcolile în-
fiinţate, tipografiile, copierea de
manuscrise, picturi de biserici, cân-
tecele religioase, colindele etc. În
acelaşi timp, domnitorii şi boierii
au ctitorit locaşuri sfinte pentru
promovarea credinţei şi culturii
poporului nostru.

Biserica Ortodoxă Română a
avut o contribuţie majoră la promo-
varea conştiinţei unităţii spirituale a
neamului românesc. Ea a cultivat în
sufletele credincioşilor români con-
ştiinţa trează că au aceeaşi obârşie,
acelaşi neam, aceeaşi limbă şi
aceeaşi credinţă străbună. Liturghia
săvârşită în limba română în toate
provinciile locuite de către români a
devenit un fel de factor de unificare
spirituală şi naţională, de dezvoltare
a identităţii, conştiinţei şi culturii.
Preoţii din fiecare parohie trans-
miteau preoţilor din comunităţile

(urmare din pag. 1)
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n vederea susţinerii examenelor naţionale. De-
taliile privind grila de programe pentru TE-
LEŞCOALĂ vor fi comunicate în cel mai
scurt timp.

3. Cadrele didactice pot menţine în
această perioada legătură cu elevii prin orice
alte mijloace tehnice de comunicare.

Precizăm că aceste demersuri nu se
substituie cursurilor din unităţile de învăţământ
preuniversitar, rolul lor fiind de a crea un cadru
educaţional în această perioadă.

4. Ministerul Educaţiei şi Cercetării va repro-
grama următoarele activităţi:

a. simulările examenelor naţionale;
b. olimpiadele şcolare;
c. competiţiile sportive;
d. activităţile extraşcolare şi
e. toate celelalte activităţi care presupun pre-

zenţa elevilor în colectivitate.

Se recomandă părinţilor/tutorilor legali insti-
tuiţi, precum şi elevilor să evite expunerea în spa-
ţiile aglomerate şi să încerce, pe cât posibil, să nu
părăsească domiciliul.

5. Înscrierea pentru clasa pregătitoare se poate
realiza în continuare, online, iar calendarul se va pre-

lungi cu o săptămână, după reluarea cursurilor, pen-
tru toate celelalte activităţi.

6. Consiliile de Administraţie ale unităţilor de
învăţământ vor decide modalitatea de recuperare a
procesului educaţional din perioada suspendării
cursurilor.

7. Conform hotărârii CNSSU, programele de
studii privind schimbul de experienţă, mobilităţile,
respectiv stagiile de practică în spitale ale cursanţilor
şcolilor postliceale sanitare se suspendă până la dată
de 31.03.2020, dacă nu au fost începute anterior
datei adoptării prezentei hotărâri (nr. 6/ 9.03.2020).

Referitor la programul de lucru din această
perioadă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării face
următoarele recomandări:

1. Conducerea unităţilor de învăţământ preuni-
versitar va stabili programul de lucru al angajaţilor,
în funcţie de măsurile dispuse de Comitetul Naţional
pentru Situaţii Speciale de Urgenţă.

2. Referitor la drepturile salariale, MEC asigură
întregul personal din unităţile de învăţământ preuni-
versitar de stat şi particular acreditat că nu va fi afec-
tat de măsurile dispuse privitor la suspendarea
cursurilor.

Va rugăm să comunicaţi urgent precizările de
mai SUS tuturor unităţilor de învăţământ preuniver-
sitar, inclusiv palatelor şi cluburilor copiilor, clubu-
rilor sportive şcolare şi centrelor de excelenţă. (Nr.
79, 10.03.2020)

Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar

COMUNICAT DE PRESĂ
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Implicarea clerului în actul unirii Basarabiei
cu patria mamă la 27 martie 1918

n
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nvecinate mesaje unioniste, astfel încât credincioşii au fost pregătiţi
sufleteşte pentru marele act din 1918. A existat o strânsă colaborare
între parohii pe tema unirii. Discursurile trebuiau să fie inteligibile pen-
tru întreaga masă, fapt ce se putea realiza printr-un limbaj liturgic, care
asigura, la începutul secolului al XX-lea, mijlocul de comunicare între
reprezentanţii emancipaţi ai naţiunii şi baza societăţii formată în mare
parte din ţăranii mai puţin ştiutori de carte. 

În teritoriile româneşti din estul Prutului, ideea unităţii naţionale şi re-
ligioase s-a manifestat la fel ca şi în celelalte provincii. La congresul cle-
ricilor şi mirenilor, ţinut la Moscova, la începutul lunii iunie 1917 s-a
hotărât autonomia bisericească şi politică a Basarabiei. Congresul a decis,
că este gata să ajute, pe cât este cu putinţă, aceste noroade, ca ele să-şi
dobândească ţintele dorite.1

Adunarea extraordinară a reprezentanţilor clericilor şi mirenilor din
eparhia Basarabiei care a avut loc în perioada 19-25 aprilie 1917, a arătat
cetăţenilor Basarabiei necesitatea şi importanţa realizării unirii tuturor ro-
mânilor într-un singur stat. ...Opera consolidării statului se găseşte în mâi-
nile sigure ale guvernului provizoriu, care până la adunarea constituantă
este singura autoritate superioară recunoscută de către voinţa poporului.
Salutând guvernul provizoriu, susţinându-se prin toate mijloacele iniţiativa
lui şi dorind sincer a lua parte la
munca lui creatoare, adunarea ex-
traordinară eparhială a reprezen-
tanţilor clericilor şi mirenilor din
Basarabia chiamă pe toţi cetăţenii
la acelaş lucru şi-i roagă a păstra
unirea duhului în legătura păcii şi
dragostei.2

Mesajul unităţii apare şi în
Cartea pastorală a Sfântului Sinod al
Bisericii Române din Basarabia către clerul şi poporul acesteia: Cucernici
părinţi şi drept slăvitorilor creştini! Sfântul Sinod al Bisericei Ortodoxe
autocefale Române, vă trimite la toţi, cu cea mai mare părintească dra-
goste, cuvântul lui de pace şi de binecuvântare în Domnul, îndreptăţit prin
fapta înălţătoare şi veşnică a Unirii din 27 Martie 1918, prin care Basa-
rabia s’a alipit de bună voie la patria mamă – Sfântul Sinod a ţinut de a
sa grabnică şi plăcută datorie, să facă purtare de grijă pentru cele biseri-
ceşti ale voastre, chiar din cele dintâi şedinţe ale adunării lui de acum...
Mulţumind prea bunului Dumnezeu, părintele nostru ceresc, că după tre-
cere mai bine de un veac, biserica moldovenească dintre Prut şi dintre Nis-
tru s’a întors din nou în sânul bisericii şi al patriei sale mame, precum a
fost de veacuri – şi cu nădejdea, că vom avea din partea voastră deplină
mângâiere sufletească, la care ne dau dreptul atât binecuvântarea lui
Dumnezeu de a vă avea din nou sub părinteasca noastră oblăduire,... vă
trimetem, prea cucernici părinţi şi drept slăvitorilor creştini ai scumpei
noastre Basarabii doririle noastre de sănătate, de dragoste desăvârşită a
unuia către altul şi către patrie, statul, neamul şi Dumnezeul părinţilor
noştri.3

Mitropolitul Visarion Puiu, în perioada cât era vicar al Eparhiei Du-
nării de Jos şi director al Seminarului „Sfântul Andrei” din Galaţi (începând
cu data de 20 mai 1909) a gestionat, pe lângă problemele de management
ale şcolii şi vicisitudinile primului război mondial: În timpul războiului
din 1916-1918, pe care l-am îndurat sub bombardamente de artilerie vrăj-
maşe, am prefăcut şcoala în spital pentru militarii răniţi, în a cărei admi-
nistrare lucram împreună cu mama.4 La 1 septembrie 1918 a fost numit
director al Seminarului Teologic din Chişinău, o unitate de învăţământ de-
zorganizată, aflată într-un local devastat, cu un corp profesoral dezorientat
şi răzvrătit, din care doar un singur cadru didactic ştia limba română. Reu-
şind să rezolve multe dintre problemele existente şi să deschidă cursurile
seminarului, la data de 17 septembrie 1918, Visarion Puiu a fost ales pre-
şedintele Societăţii istorico-arheologice bisericeşti din Chişinău care avea
drept scop studierea trecutului istoric al instituţiilor bisericeşti basarabene
şi de a conserva monumentele istorice bisericeşti.

Numit preşedinte al Societăţii Cultural-misionare Frăţia naşterii lui
Hristos, una dintre cele mai rodnice societăţi culturale din Basarabia, Visa-
rion Puiu va milita pentru cauza naţională şi pentru credinţa ortodoxă. În
perioada 1918-1921, el a parcurs întregul teritoriu al Basarabiei, constatând
faptul că guvernanţii de la Bucureşti şi reprezentanţii Bisericii Ortodoxe
Române cunoşteau destul de puţin realităţile din această provincie româ-
nească.5 Această concluzie la care a ajuns l-a determinat să amplifice şi mai
mult unitatea şi uniformitatea naţiunii române chiar şi după anul 1918.

Discursul ţinut de către arhimandritul Gurie Grosu (care va deveni ul-
terior primul mitropolit de origine românească al Basarabiei), reprezen-
tantului clerului moldovenesc, în Sfatul Ţării, cu prilejul unirii Basarabiei

cu patria mamă, la 27 martie 1918 evidenţiază câteva elemente ce leagă
istoria poporului român cu cea biblică, în centrul căreia tronează marea
sărbătoare a Învierii: ...Clerul moldovenesc a suferit în trecut multe perse-
cuţii; el a suferit mai mult din partea ţarismului decât alte clase. Sfânta
Scriptură spune, că cuvântul trebuie să fie liber, dar în Rusia el n’a fost
liber pentru cler. Noi învăţam în şcoală nu limba, care trebuia să ne mân-
tuiască, ci aceea care ne ducea la robie... Astăzi este Învierea din morţi a
poporului nostru moldovenesc. Mai bine de o sută de ani noi am avut de
suferit sub jugul ţarismului, dar astăzi şi pentru noi a răsărit soarele li-
bertăţii. De acum înainte el va lumina vecinic. În cursul unui veac întreg
noi n’am avut nici o zi, care s’ar asemăna cu cea de astăzi. Astăzi este
ziua Intrării în biserică. Astăzi Basarabia noastră, ca un prunc nevinovat,
intră în biserică, în era nouă a vieţii sale.6

Rolul Bisericii basarabene la înfăptuirea Marii Uniri de la 27 martie
1918 s-a manifestat în primul rând prin deşteptarea conştiinţei naţionale,
consecinţă directă a legăturii spirituale de secole dintre Biserică şi popor,
Biserică, popor şi puterea politică. Comitetul provizoriu al Partidului Na-
ţional Moldovenesc a adresat un apel preoţilor români, cu prilejul adunării
acestora la Chişinău, în data de 18 aprilie 1917. Făcând trimitere la trecutul
istoric al românilor sub stăpânirea rusească, comitetul constata că: bietul

moldovean a ajuns să se simtă
străin în ţara lui şi adeseori să se
ruşineze de neamul lui, ca să nu ad-
mitem să rămânem şi mai departe
lipsiţi de ceea ce ni se cade, va tre-
bui să ne cucerim înşine drepturile,
care ştim că ni se cuvin, ... cerinţa
noastră este că cea dintâi datorie
a preoţimii moldoveneşti e ca să se

înscrie în P.N.M. şi să se îndatoreze a câştiga şi poporul pentru acest par-
tid. Să ne întoarcem cu toţii la norodul nostru, să-l întărim, să-l ajutăm,
să-l luminăm pentru ca să nu se osândească cei de azi şi cei din viitor că
l-am fi putut ridica dar n-am avut destulă dragoste pentru el.7

Mişcarea religioasă din anii 1917-1918 şi-a găsit reflecţia în lupta bi-
sericii pentru trezirea conştiinţei naţionale, îndemnând poporul spre men-
ţinerea unui echilibru social-politic şi afirmarea bisericii ca unitate
religioasă pe întreg pământul românesc de o parte şi de alta a Carpaţilor.
De n-ar fi fost Biserica, care prin reprezentanţii ei să ţină deşteaptă con-
ştiinţa naţională, n-ar fi fost acei fii care au făcut unirea.8

Misiunea Bisericii nu a constat numai în propovăduirea unei identităţi
creştine moştenite ci motivaţia de a trăi ca neam un mod de viaţă hristic,
manifestat în toate domeniile: cultural, social, politic etc. Pregătirea spiri-
tuală în vederea înţelegerii că unitatea de neam este necesară şi că dobân-
direa acesteia reprezintă voinţa divină, implică o detaşare de ceea ce este
rău şi promovarea unui dinamism spiritual. Unitatea de neam crează noi
raporturi interumane. Modelul unităţii oferit de Crucea lui Hristos care a
unit Cerul cu Pământul rămâne suprema revelaţie a iubirii salvatoare a lui
Dumnezeu pentru oameni. 

Identitatea naţională şi afirmarea ei trebuie exprimată în universalitatea
creştinismului, care asumă şi potenţează această identitate. Universalitatea
creştină nu duce la excluderea sau suprimarea identităţilor naţionale, cul-
turale şi lingvistice. Biserica Ortodoxă respectă identitatea fiecăruia, dar
să nu îşi piardă viziunea universală, care, nu trebuie să devină o armă a
unui imperialism dominant, pregătit să sacrifice particularul în numele uni-
versalului.

Astăzi, într-o lume a secularizării şi globalizării, România trebuie să-şi
păstreze identitatea şi să-şi promoveze valorile culturale şi spirituale, ală-
turi de simboluri, iar jertfele trecutului să constituie exemple de propăşire
în viitor.

1) Ziarul „Cuvânt Moldovenesc”, Nr. 59, din 20 Iulie 1917, apud Ştefan Cio-
banu, Unirea Basarabiei. Studiu şi documente cu privire la Mişcarea naţio-
nală din Basarabia în anii 1917-1918, Editura „Cartea Românească”,
Bucureşti, 1929, pp. LIV-LV. 
2) Ziarul „Cuvânt Moldovenesc”, Nr. 39, din 17 Mai 1917, apud Ştefan Cio-
banu, Op. cit., pp. 23-24. 
3) Ziarul „Cuvânt Moldovenesc”, Nr. 51 din 21 iunie 1918, apud Ştefan Cio-
banu, Op. cit., pp. 269-272. 
4) *** Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Fond Visarion Puiu,
Dosar 31, p. 60. 
5) Ibidem, Dosar 1, fila 54.  
6) Ştefan Ciobanu, Op. cit., pp. 122-124.
7) Idem, Unirea Basarabiei. Culegere de documente, Editura Universitas, Chi-
şinău, 1993, pp. 88-89.
8) Vasile Ţepordei, Scrieri alese, Editura Flux, Chișinău, 2005, p. 94. 
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orel” din Piatra-Neamţ. Profesor la Şcoala Populară de Artă din Pia-
tra-Neamţ – plastician recunoscut, afirmat pe deplin în viaţa culturală
a judeţului – R. C. Macavei lansează o atractivă reuniune artistică, la
care le-a făcut părtaşe şi pe elevele sale Irina Maria Moldovan (avo-
cat) şi Gina Iuliana Ţicală (medic).

„Pe lângă creaţiile sale, Radu Macavei propune lucrări ale altor
artişti care multiplică, de fapt, viziunea lui. Există o poveste aici. Este

o poveste care adună la un loc cele trei oferte, pe ideea de Babel. Un mit
din acesta fondator permite orice, chiar dacă doamnele Moldovan şi Ţicală
nu au lucrat neapărat în ideea de Babel. Este o expoziţie legată, închegată,
ceea ce reprezintă un lucru interesant, remarcabil. Un artist, prima dată, îşi
demonstrează talentul, capacitatea de creaţie la şevalet, dar şi în felul în
care, după aceea, îşi construieşte mesajul. Aceasta este e o altă ştiinţă, iar
Radu Macavei a ştiut să facă aici această construcţie”, a spus criticul de artă
Emil Nicolae.

„Mă bucur că am cunoscut un artist extraordinar, un profesor şi un for-
mator de excepţie, un om formidabil, foarte complex, profund, spiritual.
Ideea acestui Babel, în care ne exprimăm diferit, dar totuşi într-un limbaj

comun, demonstrează foarte multă generozitate din partea domnului Radu
Macavei”, a afirmat Gina Iuliana Ţicală.

„Mă înfăţişez în ipostaza de artist, ipostază în care nu m-aş situa astăzi
fără harul primit de la Dumnezeu, fără dragostea familiei mele şi fără aju-
torul inestimabil oferit de profesorul Radu Macavei”, a declarat Irina Maria
Moldovan.

Presa, vremurile şi politica – Of... televiziunea mea
La sfârşitul lunii februarie, Biblioteca judeţeană „G.T. Kirileanu”

Neamţ a găzduit lansarea cărţii „Presa, vremurile şi politica – Of... televi-
ziunea mea”, în prezenţa autorului, Petru Frăsilă. După salutul adresat de
Mihaela Mereuţă, directorul-manager al bibliotecii, au vorbit Ioan Holban
– critic literar, Cristian Livescu – scriitor, Emilian Marcu – poet, Lucian
Vasiliu – scriitor şi Dan Iacob, bibliotecar.

„O istorie a televiziunii private postdecembriste şi, mai ales, a unui
mod anume de a face jurnalism în media video scrie Petru Frăsilă în «Presa,
vremurile şi politica»; în chip semnificativ, autorului îi scapă şi un oftat
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ar puţini „domni” sau „doamne”. Mă
bucur, atunci când zăresc în ochii „copiilor
mei” o luminiţă vie de mulţumire şi consi-
deraţie, sufăr atunci când au necazuri. Am
dat şi teste, dar nu mi se par elocvente. Am
stabilit (şi ne ţinem de cuvânt) încă din
clasa pregătitoare, că suntem o familie.
Aici sunt şi bune şi mai puţin bune, dar

există nişte relaţii. Când „uită să scrie sau să în-
veţe” le spun că vor face cunoştinţă cu „bădia
Ilie” (insuficient), iar când sunt ascultători îi
chem să caute în buzunarul lui „moş Ilie”. Întot-
deauna găsesc câte „ceva bun”. Sunt mândru că
din „copiii mei”, unii au terminat una sau mai
multe facultăţi, iar alţii sunt gospodari. 

• Sunteţi o persoană emotivă? S-a întâmplat
să aveţi de suferit consecinţe grave ale emoţiilor
dumneavoastră?

– Da. Sunt emotiv. Poate e ceva nativ sau
legat de educaţia primită şi de statutul social pe
care l-au avut părinţii mei. Am avut norocul, ca
de cele mai multe ori, să întâlnesc oameni care
ştiau să „intuiască” sufletul şi mintea mea şi să
nu judece aparenţele. Pe vremea „tovarăşilor”,
îna inte de 1989, am cunoscut „domni şi doamne”
care m-au apreciat şi m-au sfătuit ce trebuie să
fac şi cum să mă educ pentru a scăpa sau a-mi as-
cunde emoţiile. Le sunt profund recunoscător. 

• Ce v-a determinat să alegeţi şcoala? Tra-

diţie, vocaţie sau întâmplare?
– Tradiţie ...categoric nu. Vocaţia a venit mai

târziu. Întâmplare şi necesitate. Tata a lucrat la
mină, s-a îmbolnăvit, dar nu şi-a scos pensie.
Mama creştea animale pentru nevoile casei, cosea
şi ţesea „pentru sat”. De la patru ani am învăţat
să cos şi de la şase, să ţes. Mama, fie iertată, mă
îndemna să învăţ, ca să nu fiu „sluga satului”. Pri-

veam pe dascălii mei,
soţii Grinţescu, fie ier-
taţi, cât erau de frumoşi
şi respectaţi. Mi-am
spus că într-o zi voi
ajunge ca ei. Şi am
ajuns.

• Care credeţi că
sunt slăbiciunile funda-
mentale ale şcolii româ-
neşti? Dar punctele ei
cele mai tari? Cum se
văd lucrurile astea de la
Grinţieş? 

– Slăbiciuni?
Multe. Câţi miniştri s-au
perindat din 1989 în-
coace? Ce au putut face
în câteva luni sau
maxim un an? Câţi ştiau

limba română? Ca şi ministru!!!! Fiecare a venit
cu „idei novatoare”, au conceput noi programe,
(manualele apărând, în cel mai bun caz în semes-
trul al II-lea), au cerut alte „hârtii” şi ... au plecat.
Ei au plecat, dar hârtiile au rămas (bătaie de joc).
Unii, de la „Centru” (nu toţi – pentru că, mai sunt
şi oameni deştepţi) vin şi verifică documentele.
Sunt conform indicaţiilor primite, excelent, nive-
lul de pregătire al copiilor nu mai contează.
Trăim, cred, într-o epocă a hârtiilor fără valoare,
pe care ni le cer unii oameni, fără valoare, pentru
a părea valoroşi. „E uşor a scrie versuri...” Dar e
foarte simplu să faci politică. Nenea Iancu Cara-
giale dacă ar fi printre noi ar plânge, pentru că
eroii lui erau mici copii pe lângă cei de azi. În
1979, când am terminat liceul predam la clase
dublu simultane, făceam planuri de lecţii, mate-
riale, învăţământ politic, toate scrise cu stiloul, şi
mai aveam timp liber. Acum nici cu calculatorul
nu dovedesc. Am apreciat curriculumul apărut în
timpul domnului Marga şi sunt de acord cu clasa
pregătitoare, chiar dacă la început eram sceptic.
La catedră, „fac ce fac demult”. La oameni vechi,
metode noi. Folosesc „tot ce-mi cade în mână”.
Important e să ating obiectivele. Şi când se poate,
apelez şi la natură. Ne jucăm şi învăţăm. Ca să
poţi lucra cu cei mici, trebuie să fii în mintea lor.
Iar la mine e scuzabil.

Ilie ALEXANDRU: Mă bucur atunci când zăresc în ochii „copiilor mei”
o luminiţă vie de mulţumire, sufăr atunci când au necazuri

M-am născut pe 22 octombrie 1960, dar în acte sunt trecut pe 28.
Pe acele vremuri te lăsa câte o săptămână şi apoi scriau. Cred că era
criză de hârtie. Am mai spus că tata s-a îmbolnăvit şi i-a fost extirpat un
plămân, dar nu a ştiut să-şi scoată pensie. Şi-a cumpărat un cal, cu care
făcea treburile gospodăriei şi, mai lucra şi în sat. Greul gospodării îl
ducea mama. Torcea, cosea, împletea ... mergea la prăşit, la polog, ...
făcea de toate.

Eram în liceu şi veneam acasă să bag iţişoare, pentru că mama nu
mai prea vedea bine. Atunci m-a sfătuit să învăţ. Şi ... i-am urmat sfatul.
Pe timpurile acelea, mai ales la ţară, era ceva anormal ca un copil pro-
venit din „săraci” să ajungă învăţător. Am vrut şi am ajuns. Am absolvit
Liceul Pedagogic „Gh. Asachi” în 1979. Am fost repartizat ca învăţător
titular la Şcoala cu clasele I-IV Pădureni-Cândeşti. Dublu simultan, 28

elevi, eu începător. Aici s-a călit oţelul. Mulţumesc oamenilor de acolo, care au avut încredere în
mine şi m-au sprijinit. În 1984 am venit, ca suplinitor, în Grinţieş. În 1987 a apărut o lege prin
care nu se acorda decât o detaşare, aşa că am găsit un loc de muncă la CPADM Grinţieş. Am
lucrat acolo doi ani. A venit, într-o zi, doamna profesoară Potlog Teodora, directorul şcolii, pe
acele vremi şi mi-a zis: „Ilie, crâşma nu e de tine. Am un post liber şi te vreau!”. Am spus: Da.
Câştigam patru mii şi ceva pe lună şi am venit la o mie şase sute patruzeci. Am acceptat cu dragă
inimă şi iţi mulţumesc, doamnă!

Ilie ALEXANDRU

(urmare din pag. 1)
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upă ce va fi pus un titlu, cărţii sale:
«Of… televiziunea mea» traduce
toată superbia, dar şi suferinţele,
neliniştile, dezamăgirile care l-au
însoţit treizeci de ani într-o televi-
ziune privată de utilitate publică”,
spune Ion Holban în prefaţa cărţii.

Petru Frăsilă este un jurnalist
cunoscut în judeţul Neamţ mai ales din
perioada 1995-2007, când a fost adminis-
trator al postului de televiziune TELE’ M
Piatra-Neamţ. În perioada 1990-1991 a
fost realizator la Televiziunea Naţională a
Republicii Moldova, iar apoi, până în
1995, a fost fondator şi administrator al
TELE M Iaşi, prima televiziune din regiu-
nea Moldovei. Din 2007 până în prezent
este director la Prima TV Iaşi şi fondator
şi administrator al TeleMoldova.

Personalităţi romaşcane: Dr. Epifanie Cozarescu
Miercuri, 4 martie 2020, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ a organi-

zat simpozionul „Personalităţi romaşcane – dr. Epifanie Cozarescu, înte-
meietorul colecţiei de iatroistorie”. Evenimentul a avut loc la sediul
Muzeului de Istorie din Roman.

Cunoscut şi apreciat în comunitatea iatroistoricilor din România, doc-
torul Epifanie Cozarescu (1914-2010) s-a remarcat drept unul din puţinii
fondatori ai unei colecţii – muzeu de istoria medicinei şi farmaciei. Autor
de numeroase şi valoroase studii în revistele de specialitate, al monografiei
spitalului „Precista Mare” din Roman, a susţinut numeroase comunicări la
întrunirile de istorie şi iatroistorie din ţară. Epifanie Cozarescu a fost înte-
meietor al Societăţii de Istoria Medicinei de la Roman şi membru în consi-
liul de conducere a Societăţii Române de Istorie a Medicinei. Din 2007 a
fost declarat cetăţean de onoare al municipiului Roman.

Colecţia de iatroistorie romaşcană pentru care a lucrat mai bine de ju-
mătate de secol, adunând materiale documentare, fotografii, vechi instru-
mente medicale, cărţi vechi de medicină etc. a donat-o (alături de
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Care ar fi primele trei decizii pe care le-
aţi lua dacă, Doamne păzeşte, aţi fi pentru
o zi ministrul învăţământului?

– Bine zis „Doamne păzeşte”! 
1. Aş trimite pe foarte mulţi, din cei ce

stau la căldură şi „înălţime” la „munca de
jos”. Sunt foarte mulţi „colegi” care n-au
ce căuta acolo. 

2. Aş organiza un concurs (pe bune), pe di-
ferite criterii şi aş alege oamenii deştepţi şi pre-
gătiţi. N-aş avea rude şi nici n-aş adera la vreun
partid. Platon spunea că „oamenii deştepţi nu se
amestecă în politică şi pentru că nu o fac sunt
condamnaţi să fie conduşi de proşti”. (!?)

3. Pe cei ce au dovedit competenţe i-aş ruga
şi pune să întocmească un nou curriculum, care
să ţină cont de particularităţile vârstei, de nece-
sităţile forţei de muncă ale ţării şi de înclinaţiile
fiecărui elev. Apoi aş transmite noile cerinţe edi-
turilor, care vor fi nevoite să caute cadre cu ex-
perienţă şi vocaţie, pentru a întocmi manualele.
Acum avem maculatură, care ni se bagă pe gât.
Apoi aş urmări ca totul să se implementeze până
la ultimul cătun. 

Consider că marea majoritate a cadrelor di-
dactice sunt pregătite şi au bunăvoinţă, dar nu e
un cap luminat care să gândească priorităţile pe
termen lung şi să nu se cramponeze de fleacurile
cotidianului. Ce are învăţământul cu politica, de
pildă? Ar trebui ca toată lumea să-şi vadă de
treabă, să promovăm competenţele nu culorile
partidelor şi, cu tot respectul pentru longevivi, să
ştie şi aceştia când să se retragă. Un copil de şase
ani, când păşeşte pe prima treaptă a pregătirii ar
vrea să vadă o doamnă/domnişoară, tinerică, fru-
muşică sau un domnişor. Cei mici au tendinţa de
a copia. Se joacă de-a mama şi tata sau de-a în-
văţătorul. Dacă învăţătorul e la 70, copiii pot să
imite mersul în baston, sâsâitul gâştei sau...

• Vrând-nevrând, indiferent de timp sau de
tipul şcolii, desfăşurarea procesului de învăţă-
mânt presupune un anumit tipic, ca să nu zic o
anumită rutină.. Cum reuşiţi să vă reîmprospă-
taţi forţele? 

– E oarecum greu, dar trebuie să găsim per-
manent ceva nou. Altfel clacăm şi, mai grav,
Doamne fereşte, dăm rebuturi umane. Încerc să
utilizez tot felul de metode şi procedee, diferite
tipuri de activităţi, să îmbin teoria cu practica. La
şcoală trec de la „învăţătorul serios”, la „mario-

neta” ce comunică ceva nonverbal, la „grădina-
rul” ce sădeşte, pliveşte sau udă florile etc. Joc
teatru. Analizez, schimb metoda, procedeul.
Uneori, depinde de vreme, de predispoziţia ele-
vilor. Când văd că drept nu merge, „legăm şcoala
de gard” şi ieşim afară. Măcar ne „cultivăm fizi-
cul”, că tare mai e nevoie şi de asta. Acasă, îmi
văd de treburile gospodăriei, mă pregătesc pentru
a doua zi, (mai pe seară) şi rar mai ies cu familia
sau prietenii. E greu să-ţi reîmprospătezi forţele.
Nu mai e timp. Toţi cer, mai ales hârtii. Mi-e drag
să lucrez cu cei mici, dar m-am săturat de scris
degeaba. Îmi place să scriu, dar nu prostii...

• Dincolo de cantitatea de informaţie pe
care sunteţi obligat să o transmiteţi prin pro-
grama şcolară, încercaţi să lucraţi şi asupra ca-
racterului elevilor dvs.? Cu ce rezultate? Sunteţi
temut sau iubit?

– Evident. Mulţi din părinţii copiilor mei mi-
au fost elevi, alţii prieteni. E o comunitate mică.
Au încredere că ceea ce fac e spre binele copiilor.
I-am vizitat, le ştiu „voia şi nevoia” şi încerc să
profit de aceste aspecte pentru a lucra diferenţiat
cu fiecare. Uneori părinţii promit, dar nu întot-
deauna se ţin de cuvânt deoarece, luaţi cu trebu-
rile, mai uită. 

M-am mai lăudat că am copii doctori, pro-
fesori, ingineri, manageri, muncitori, gospodari.
Cred că asta spune multe. Sunt cu inima îndoită
că patru din ei au ... n-au ajuns bine. Poate cineva
ar spune că patru neîmpliniri, în peste 40 de ani
de catedră, nu-i un lucru grav. Eu spun că mă
doare sufletul. Şi ei sunt ai mei. Nu fac rele.
Muncesc de pe o zi pe alta, fără nici un rost. Cred
că nu e vina mea, nici a lor. Mai sunt şi alţi fac-
tori ... dar e păcat.

Nu pot să mă pronunţ, dacă se tem sau mă
iubesc. Copiii îmi împărtăşesc, de regulă, bucu-
riile sau neajunsurile. Uneori, vin să mă îmbrăţi-
şeze, deşi sunt nevoit să-i îndepărtez uşor, ca să
nu se interpreteze greşit. Încerc să păstrez o linie
de mijloc; suntem o familie şi în familie sunt si-
tuaţii când trebuie să te porţi diferit.

• În ce relaţie sunteţi cu modelul dvs. de das-
căl?

– Învăţătorii mei sunt decedaţi. Am încercat
„să-l copii” pe domnul Ştefan Ţifui, renumitul
profesor de matematică, căruia îi datorez multe
din cele ce ştiu şi aplic (fie iertat şi el). Cu mine
mă cert destul de des.

• Cu ce performanţe vă mândriţi, dincolo de
activitatea de la catedră?

– Am trecut prin multe, dar am şi împliniri.
Am construit o casă şi am trei copii: 

Băiatul, Adrian, e mecanic auto, lucrează la
o firmă din localitate, e căsătorit şi mi-a dăruit o
nepoată. Fata, Oana-Maria, a terminat la Bucu-
reşti SNSPA, în prezent e în Zurich, lucrează şi
învaţă – nu se mai opreşte din facultăţi şi maste-

rate. E căsătorită, dar încă nu m-a făcut un bunic
fericit. Aşa că mai am răbdare. Cea mică, Ilinca,
este elevă la Colegiul de Informatică. Mă vizi-
tează în vacanţe sau când i se face dor.

Am făcut Şcoala populară de artă, în timpul
liceului cu reputatul actor Cornel Nicoară. Fac
repetiţii la dansuri populare cu copiii, (Am făcut
dansuri populare şi coregrafie la şcoala populară
– şi fac asta din 1984 în comună), merg la repe-
tiţii: (teatru folcloric – Bujorii şi un grup vocal –
Ceata lui Vasile cel Mare). Mai colaborez cu
domnul profesor doctor, Daniel Dieaconu la
unele cărţi. Ultima ar fi Monografia judeţului
Neamţ. Îmi place să scriu, dar nu prostii...

Încerc să mă comport în aşa fel, încât cei cu
care mă întâlnesc să spună: „Noroc bun, nea
Ilie!”

Ilie ALEXANDRU: Mă bucur atunci când zăresc în ochii „copiilor mei”
o luminiţă vie de mulţumire, sufăr atunci când au necazuri
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onducerea Societăţii de istoria medicinei şi farmaciei care astăzi îi
poartă numele) Muzeului de Istorie din Roman, spre păstrare şi con-
tinuare.

„Destăinuiri” şi „Transilvanien”, lansate
în prezenţa autorilor

Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ a organizat lansarea căr-
ţilor „Destăinuiri” şi „Transilvanien. Bunte Häuser, Schafe & Papanasi”,
ambele scrise de Corin V. Petraru şi Silvia Filip şi apărute recent la Editura
Timişoara. Evenimentul, însoţit de o tombolă, a avut loc în Sala Cupola, 21
februarie 2020. Alături de autori au fost prezenţi Gheorghe Cuciureanu,
Emilia Chiriţă şi Cristian Livescu.

„Corin V. Petraru şi Silvia Filip, animaţi de o pasiune comună, cuvântul,
vin în faţa cititorilor cu un melanj inedit, alcătuit din interviuri, confesiuni,
recenzii, toate conturând imaginea unei prietenii literare adevărate, despre
care vom mai auzi cât de curând. Aflăm aici despre munca din spatele cărţilor

şi impresiile pe care acestea le produc asupra ce-
lorlalţi. Nimic nu este întâmplător, totul are un
scop. Puterea cuvântului nu cunoaşte limite, iar
dialogul are darul de a dezvălui personalitatea fie-
căruia dintre actori”, spune Daniel Luca pe coperta
a IV-a a cărţii „Destăinuiri”. În fondul Bibliotecii
Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ se află deja ur-
mătoarele cărţi scrise de Corin V. Petraru: „Bri-
gitte: simbolul iubirii mele”, „Pentru cine trebuia
să îmi dau viaţa?”, „Aşezări îngenunchiate: repor-
taje neterminate”, „Mică spovedanie: deschisă pe
jumătate şi răsfoită superficial”, „Aroma iubirii”,
„Lov under a veil”, „Iubire ascunsă”.

Ateliere „Ora să ŞTIM” şi „Istoria lumii pentru copii”
Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ organizează ateliere în

cadrul proiectului „Ora să ŞTIM. Istoria lumii pentru copii”, pentru copii
cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani, la Secţia de Carte pentru Copii & Ludotecă

c
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Româna e singura limbă romanică care
a supravieţuit în părţile acestea ale Eu-
ropei. Rămâne un mister cum de s-a întâm-
plat aşa, în condiţiile în care pe-aici au
trecut valuri peste valuri de barbari, cu ale
lor limbi slavice (din estul Eurasiei) sau
uralice (din nordul Eurasiei). Altfel spus,
popoare cuceritoare cu graiuri „bolovă-

noase”, puternice, care-au îngenuncheat limba la-
tină pe oriunde au trecut. Mai puţin la noi.

2. Româna-i veche de 1700 de ani. Şi că-i
veche n-ar fi cine ştie ce motiv de lauri, dar e
veche în acel fel în care, de-am călători în timp
în Ţara Românească acum 600 de ani, nu ne-ar fi
deosebit de greu să înţelegem ce le spunea unul
ca Mircea cel Bătrân ostaşilor săi.

Poate vă pare de la sine înţeles, dar adevărul
e că foarte puţine limbi din lume şi-au păstrat
„trunchiul” întreg. Limba lui Shakespeare sau
cea a lui Napoleon nu se pot lăuda cu aşa o stare
de conservare.

3. Dintre limbile latine, doar româna are
articolul hotărât „enclitic”, adică ataşat la sfâr-
şitul substantivului. Spunem „fata”, „băiatul”,
„tabloul”, şi nu „la fille”, „le garçon”, „le ta-
bleau”, cum ar fi în franceză.

Chestia asta ne conferă o melodicitate intrin-
secă-n grai, plus o concizie-n exprimare. Practic,
ne e de-ajuns un singur cuvânt ca să ne facem în-
ţeleşi atunci când ne referim la un obiect sau la o
fiinţă anume. Ei, majoritatea popoarelor au ne-
voie de două cuvinte pentru asta.

4. „Se scrie cum se aude.” Se scrie cum se
aude, dar vine la pachet cu sute de particularităţi
de pronunţie pe care noi, români fiind, le punem
în aplicare uşor, natural, fără să le pritocim. 

N-avem nevoie de manualul de fonetică la
capul patului pentru ca organul din cavitatea bu-
cală să se mişte într-un fel când rostim „ceapă”,
şi în alt fel când rostim „ea”. Chiar dacă grupul
de vocale e acelaşi. Pentru vorbitorii de arabă, de
pildă, regula asta se învaţă cu creionul sub limbă
– sunt dintre cei cărora le vine greu.

5. Lingviştii spun că, cel mai şi cel mai bine,
româna s-ar asemăna cu dalmata, din care is-
toria păstrează doar câteva sute de cuvinte şi pro-

poziţii. Problema cu dalmata e că nu mai circulă.
Sunt zero vorbitori de dalmată pe Terra în acest
moment, şi probabil c-aşa vor rămâne până la fi-
nalul veacurilor.

Dalmata a fost declarată limbă moartă pe 10
iunie 1898. Este data decesului ultimului ei vor-
bitor, croatul Tuone Udaina, care o stăpânea par-
ţial. Înainte să moară, Udaina a mărturisit că
limba îi e familiară încă din mica copilărie, că
şi-i aminteşte „ca prin vis” pe părinţii lui conver-
sând, uneori, în această limbă.

6. Româna e limba cu al treilea cel mai
lung cuvânt din Europa. „PNEUMONOUL-
TRAMICROSCOPICSILICOVOLCANICO-
NIOZĂ”, 44 de litere. Defineşte o boală de
plămâni care se face prin inhalarea prafului de si-
liciu vulcanic. Interesant e că boala nu prea se
face, deci nici cuvântul nu se foloseşte.

7. Limba română e intrată în patrimoniul
UNESCO, aidoma Barierei de Corali din Austra-
lia, Marelui Zid Chinezesc ori Statuii Libertăţii.
Româna a intrat în patrimoniul imaterial al
lumii prin două cuvinte. E vorba de „dor” şi
„doină”, două cuvinte intraductibile, concluzio-
nează UNESCO.

„Dor” şi „doină” se comportă mai degrabă ca
nişte diamante roz decât ca nişte alăturări de su-
nete – exprimă emoţii într-atât de specifice cul-
turii noastre încât traducerea lor în alte „glasuri”
ar fi o contrafacere. Nu mai e nevoie să precizăm
că tot ele trec drept cele mai bogate în sens sub-
stantive din română.

8. Alt aspect unic în lume, româna „diri-
jează” cuvintele latine după regulile balcanice.
Vocabularul e, vorba vine, „italienesc”, dar rân-
duielile gramaticale sunt de tip slav. Apar şi coa-
bitări între cele două registre, latin şi slav.

Concret, genul dativ şi genitiv au aceeaşi
formă (ca-n latină), timpul viitor şi perfect se for-
mează după o regulă hibrid între latină şi slavă,
dar infinitivul se evită (ca-n limbile slave).

9. Nicio altă limbă nu foloseşte atâtea zică-
tori şi expresii. Româna e printre puţinele limbi
în care „câinii latră şi ursul merge”. E limba cu
cele mai absurde imagini proverbiale, dar şi limba
în care proverbele, deşi tot un fel de metafore,

sunt considerate limbaj accesibil, limbaj „pe în-
ţelesul tuturor”.

Proverbele astea, spun specialiştii, exprimă
cea mai intimă preocupare a poporului român
– sensul să fie bogat, dar fraza scurtă. Să spui
mult în foarte puţine cuvinte (la asta se referea şi
Alecsandri în celebra „românul s-a născut poet”).
Cu titlu de curiozitate, cele mai numeroase zică-
tori autohtone au ca subiect înţelepciunea – apro-
ximativ 25% din totalul frazelor-proverb.

10. La fel de luxuriantă se dovedeşte româna
şi-n ceea ce priveşte numărul de cuvinte. Pre-
şedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, ne
dă de înţeles că româna-i între primele 8 limbi
ale lumii. Ultima ediţie a „Marelui Dicţionar al
Limbii Române” adună 170.000 de cuvinte. Asta
în condiţiile în care autorii au lăsat de-o parte di-
minutivele, şi alea vreo 30.000.

11. La cât de veche e pe teritoriul euro-
pean, româna ar trebui să aibă dialecte – adică
limba locuitorilor din Banat, de pildă, să fie mult-
diferită de cea a locuitorilor din Maramureş (vezi
triada spaniolă-bască-catalană din Spania).

Şi totuşi, nu-i cazul limbii române, în „curtea”
căreia există graiuri şi regionalisme, însă nu dia-
lecte. Filologi ca Alexandru Philippide şi Alf
Lombard susţin că, iarăşi, din punctul ăsta de ve-
dere, româna e un fenomen fără precedent în
lume... 

N. R. – Ziua Internaţională a Limbii Materne
este (din februarie 2000) o sărbătoare ţinută anual
la 21 februarie în întreaga lume, cu scopul de a
promova diversitatea lingvistică şi culturală, pre-
cum şi multilingvismul. A fost anunţată de
UNESCO pentru prima oară la 17 noiembrie
1999 şi a fost recunoscută de Adunarea Generală
a Naţiunilor Unite prin aceeaşi rezoluţie prin care
2008 a fost declarat Anul Internaţional al Limbi-
lor. (...)

Limba maternă este cel mai puternic instru-
ment de conservare şi dezvoltare a patrimoniului
tangibil şi intangibil. ONU consideră că toate ac-
ţiunile ce promovează diseminarea limbilor ma-
terne servesc nu doar scopul încurajării
diversităţii lingvistice şi educaţiei multilingve, ci
ajută şi la dezvoltarea conştiinţei tradiţiilor lin-
gvistice şi culturale în întreaga lume şi la inspi-
rarea solidarităţii bazată pe înţelegere, toleranţă
şi dialog. (Referinţe: limbaromana.md, Wikipe-
dia, theculturetrip.com, dictie.ro, ziare.com)

Mihai IVAŞCU

De ce e limba română o limbă unică?
Ziua Internaţională a Limbii Materne (vezi N.R.) îndeamnă la meditaţie. Cioran zicea, mai în

glumă, mai în serios, că să treci de la limba română la limba franceză e ca şi cum ai trece de la o
rugăciune la un contract. De ce e limba română aşa o limbă unică? Nu că vrem noi, românii obiş-
nuiţi, ci c-o admiră de la înălţimea propriilor studii chiar lingviştii şi istoricii străini, cărora nu le
putem reproşa subiectivitatea. Iată 11 explicaţii pentru care româna e într-adevăr specială, tot atâ-
tea motive care fac din limba noastră un univers în sine...

1.
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Ion Creangă”. Întâlnirile se desfăşoară săptămânal, alternându-se ate-
liere „Ora să ŞTIM” şi „Istoria lumii pentru copii”, în fiecare zi de
joi, începând cu 20 februarie 2020.

Atelierele „Ora să ŞTIM” abordează teme precum Să explorăm
simţurile, În stupul de albine, În adâncul oceanului, În interiorul cor-
pului uman,Călătorie printre stele şi planete, Experimente incredibile
cu reacţii chimice. La atelie-

rele „Istoria lumii pentru copii” se va
discuta despre preistorie, primele ci-
vilizaţii: Mesopotamia, Egipt, India,
China – apariţia scrisului, a banilor,
piramidele, drumul mătăsii etc. –
Grecia antică, Imperiul Roman, po-
poarele biblice, vikingii, creştinis-
mul, epoca informaţională,
calculatoarele, internetul, telefoanele
mobile etc.

Proiectul se bazează pe observaţia că multe fenomene ale naturii, de şti-
inţă sau tehnice pot fi explicate cu ajutorul unor povestiri interesante, iar co-

piii vor descoperi într-o manieră amuzantă şi atractivă lucruri din sfera ŞTIM
– ştiinţă, tehnologie, informatică şi matematică. În plus, atelierele vor aduce
în atenţie informaţii despre istorie într-o manieră atractivă şi interactivă, pen-
tru copii.

Peer Gynt, o invitaţie la vis
Joi, 27 februarie 2020, Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ a

lansat una dintre cele mai frumoase invitaţii ale anului: concertul „Peer
Gynt” – o călătorie fabuloasă cu muzică şi text, prezentată de Extensia Pia-
tra-Neamţ a Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj.

Peer Gynt, eroul celebrului poem dramatic al norvegianului Henrik
Ibsen, este prezentat într-un format de concert deosebit care îmbină muzica
instrumentală cu cea vocală şi cu texte vorbite. Au interpretat: Gabriela Pe-
pelea – soprană, Raluca Rad – pian, Bernadette Czumbil – pian, Bianca Cu-
zuioc Podosu – vioară, Emanuel Roşca – narator.

Muzica de scenă a lui Edvard Grieg pentru piesa lui Ibsen urmăreşte
în culori vii zbuciumatul drum al vieţii lui Peer Gynt. Cântecul lui Solvej
este poate cea mai celebră lucrare muzicală a marelui compozitor norve-
gian.

„
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spus despre sine că nu este
decât „o pată de sânge/ Care
vorbeşte”. Ce am putea spune
noi despre El? Citit de către
mulţi, înţeles de către puţini,
Nichita Stănescu rămâne
creatorul unei noi ere în poe-
zie, poetul paradoxurilor, au-

torul Noului Testament al Poeziei.
S-au spus şi s-au scris multe despre
„poetul dintre cuvinte şi necuvinte”.

Mai puţine s-au spus, poate,
despre legăturile sale cu spaţiul spi-
ritual dintre Prut şi Nistru, într-o
vreme când aceste legături erau mai
mult decât primejdioase.

S-a întâmplat, totuşi, să fie in-
vitat la Chişinău, în septembrie
1976, la „Zilele Literaturii Sovie-
tice”. Descinderea sa pe meleagul
basarabean se leagă de un fapt inedit
lăsat de Nichita posterităţii: la cobo-
rârea din tren a îngenuncheat şi a să-
rutat pământul românesc al
Basarabiei străbune, afirmând „Am
făcut cel mai lung drum din viaţa
mea ca să ajung de Acasă – Acasă”.

Mulţi scriitori din Basarabia au
fost marcaţi de întâlnirea cu Nichita,
considerându-l un zeu coborât prin-
tre pământeni.

I-a impresionat prin felul în
care se apropia de oameni. „Poseda
o artă rară: arta de a-şi face prie-
teni”(N. Dabija). Impunea un fami-
liarism de care numai el era în stare,
uimind pe tinerii scriitori basarabeni
de care-l despărţeau câteva generaţii
şi cărora le cerea să-i spună pe
nume, simplu: „Nichita”.

Dincolo de farmecul pe care îl
degaja în jurul său, atrăgându-i pe
toţi ca un magnet uriaş, oamenii de
litere din stânga Prutului care l-au
citit şi cunoscut i-au apreciat opera,
au pus-o căpătâi scrierilor lor şi cei
din generaţiile tinere chiar şi-au re-
cunoscut devenirea lor ca artişti ai
cuvântului şi datorită celui care „a
nichitastănescizat poezia de pe am-
bele maluri de Prut”, după cum spu-
nea acelaşi Nicolae Dabija.

Poeţii basarabeni, am observat,

au obicei a-şi dedica unii altora poe-
zii. Şi cum nu ar fi închinat ei poeme
lui Nichita pe care îl vedeau atât de
pământean prieten şi totodată atât de
sideral poet! Cât de mare i-a fost în-
râurirea asupra unor cugete sensibile
din Basarabia? Poate aflăm din ver-
surile poetului Liviu Damian, şi el
unul dintre marii şi prea – devreme
– plecaţii spre alte sfere care, poate,
pe aceeaşi stea cu Nichita adastă,
acum, povestind şi repovestind des-
pre clipele petrecute împreună,
atunci, în 1976.

Trece fiorul prin fir 
firul prin lacrimă
şi face şiraguri.

Scoate lumânările din valuri
de parcă ar fi
Făt-Frumos – fiul Mării.

În cele câteva crâmpeie de
presă literară basarabeană pe care
am reuşit să le citesc, am găsit pe
Liviu Damian scriind de Nichita,
uneori ca despre un Prometeu al
Poeziei („...poetul / din coada focu-
lui ceresc a smuls o pană / E-o torţă
mâna-lui-scriind”), alteori ca des-
pre un sfios slujitor al cuvântului
(„Din când în când / din gând în
gând / bătea la uşă de cuvânt”).

Despre scriitorii din stânga
Prutului, Nichita Stănescu a spus:
„Aveţi nişte scriitori foarte buni.
Grigore Vieru este un învăţător, nu
doar pentru literatura de aici ci pen-
tru întreaga literatură românească.
Să fiţi fericiţi că aveţi aşa maeştri:
Vieru, Damian,...”

Vizita în Basarabia i-a lăsat şi
lui Nichita amintiri dragi despre
care vorbeşte prietenilor mai târziu:
„Nu de puţine ori, Basarabia stăpâ-
nea gândurile lui Nichita”, spune
pictorul Mihai Bandac, prieten de
suflet şi aspiraţii al poetului. El
adaugă: „Nichita îşi amintea cu
mare plăcere vizita făcută la Chişi-
nău. Se emoţiona vădit când evoca

acest moment ...Despre tragicul
destin al istoriei acestor locuri şi
oameni ţinea adevărate prelegeri.”

O mărturisire emoţionantă,
aparţinând poetului Gheorghe
Vodă, am putut-o citi în paginile re-
vistei de literatură, „Basarabia”,
numărul din aprilie 1993, unde se
spune:

„ D i n
Noul Tes-
tament al
P o e z i e i
lăsat de
N i c h i t a
Stănescu
am sorbit
şi noi...
unii au şi
reuşit să
înveţe a
respira ca şi el prin nodurile existen-
ţei secolului îmbrăcat în cămaşă de
fum şi zgură”. Vizitând în martie
1990 casa părintească a lui Nichita de
la Ploieşti, Gheorghe Vodă i-a dedicat
poezia „La Nichita, în pridvor...”: Nu
credeam să încetezi a muri, pururea
tânăr, /poet de prăsilă al necuvinte-
lor eterne româneşti.

Ecouri ale „necuvintelor” au
răsunat şi în alte conştiinţe basara-
bene, trecerea sa pe acele meleaguri
lăsând o dâră de lumină călăuzi-
toare pentru cei însetaţi. Criticul li-
terar Mihai Cimpoi îl consideră
„personificarea conştiinţei poetice:
e strategul, legislatorul, filosoful
poeziei”. Este cel care „şi-a asumat
pe cont propriu curajul limbii ro-
mâne. Nichita Stănescu a scris o
Carte de auto-citire coroborată cu o
Carte de re-citire. Rostind este ros-
tit de poezie...”

Cărţile lui Nichita au circulat
prin Basarabia datorită celor care
i-au înţeles menirea în scrierea şi
rescrierea poeziei. Poetul Nicolae
Dabija îşi aminteşte că i-a fost prie-
ten lui Nichita prin aceea că i-a po-
pularizat creaţia, „punând şi altora
la dispoziţie volumele sale într-o
vreme când literatura română era

interzisă la noi, când a rosti numele
marilor poeţi români era un tabu.

Cu veneraţie scrie şi poetul
Leo Butnaru despre Nichita Stă-
nescu pe coperta volumului „Vor-
bire de un singur zeu” ce reuneşte
câteva din cele mai cunoscute
poeme („Râsu’ plânsu’”, „Emoţie
de toamnă”, „Din când în când”),
volum apărut în seria „Poezii de
duminică” a Uniunii Scriitorilor din
Republica Moldova, în 1999. Leo
Butnaru spunea:

„Popular printre noi, cum doar
zeii din Olimp au fost printre grecii
cei mai de demult, Poetul Poeţilor
români moderni, la nici 50 de ani
împliniţi şi-a văzut deschise în faţă
porţile Panteonului unde ţin sfat de
nemurire a neamului nostru ilus-
trele umbre ale lui Eminescu şi
Blaga, Bacovia şi Brâncuşi, Goga
şi Arghezi, Enescu şi Eliade... De
acolo... răzbate spre noi dulcele
murmur de vers nichitastănescian
Draga mea antichitate dintr-un
secol viitor ca o dăinuire ce nu va
cunoaşte contenire.”

În loc de concluzie la această
modestă încercare de a face vizibile
puternice şi speciale legături ale
poetului cu sufletul Basarabiei, aş
putea cita din poezia lui Gheorghe
Vodă, intitulată „Poetul Limbii Ro-
mâneşti”, o simbolică biografie a
lui Nichita:

„El se numeşte Nichita Stănescu.
Limba Română se numeşte Patria sa.
Trăindu-şi viaţa pe nerăsuflate
într-o epocă zăpăcită de minciuni
el a scris Noul Testament
al poeziei...”

(N.R. Am reluat acest text pu-
blicat în Apostolul nr.69, din martie
2005, ca un remember al faptului că
revista noastră a tras mereu cu
ochiul şi inima peste Prut)

Înv. Lili CREŢU,
Şc. Nr. 11, Piatra-Neamţ

Nichita despre basarabeni, basarabenii despre Nichita 
A
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Rolul cadrelor didactice în consolidarea încrederii în sine a elevilor
n ultimii ani, termenul de încredere în sine
este utilizat din ce în ce mai des. El a de-
venit un sinonim al reuşitei atât în plan per-
sonal, cât şi profesional. Deşi se formează
încă din primii ani de viaţă, datorită ataşa-
mentului faţă de mamă şi sentimentului de
siguranţă trăit în cadrul familiei, încrederea
în sine se poate nuanţa pe tot parcursul

existenţei noastre prin experienţele trăite în me-
diul social. Dacă acestea sunt pozitive sau nega-
tive, în acelaşi sens se dezvoltă sau se diminuează
sentimentul de încredere în sine.

Odată cu intrarea copilului în şcoală, cadrele
didactice devin persoane cu o mare putere de in-
fluenţă asupra nivelului de încredere dobândit de
micul şcolar până atunci în mediu familial. Aten-
ţia lor este atrasă de personalitatea „doamnei în-
văţătoare”, care devine un puternic factor de
influenţă şi îi ajută pe copii să se adapteze cerin-
ţelor formale ale şcolii şi, implicit, ale societăţii.
Amintirile care ne rămân din acea perioadă, stilul
de lucru şi chiar orientarea profesională viitoare
sunt de nenumărate ori datorate experienţelor
acumulate în relaţia cu învăţătorul. Alături de
acestea, adaptarea la grupul format de clasa de
elevi, exersarea regulilor şi apariţia prieteniilor
sunt, de asemenea, importante în formarea încre-
derii de sine.

În ciclul gimnazial, elevii se adaptează diver-
selor discipline, dar şi stilului diferit al profeso-
rilor responsabili de predarea acestora. Modelul
unic de autoritate al învăţătorului este înlocuit de
diversitatea cerinţelor, câteodată contradictorii,
ale profesorilor. Sentimentul de nesiguranţă apare
din cauza lipsei de constanţă în stabilirea şi res-
pectarea regulilor, iar elementul de echilibru de-
vine grupul clasei. Influenţa grupului de prieteni,
de obicei colegi de clasă, este din ce în ce mai pu-
ternică. La şcoală se duc lupte pentru supremaţie
în cadrul clasei, iar reuşitele sau nereuşitele şco-
lare îşi pun amprenta asupra concepţiei despre
sine. Este recunoscut faptul că un copil care nu
reuşeşte la această vârstă să se simtă suficient de
bun va face tot posibilul să arate că poate fi „cel
mai rău”.

Liceul aduce cu sine, încă de la început, reu-
şita sau eşecul primului examen important din
viaţa adolescentului aflat deja în plină criză de
identitate. Încrederea în sine este greu încercată
de adaptarea forţată atât la noua şcoală, la noii
profesori dar mai ales la noii colegi de clasă. Pre-

siunea creşte odată cu statutul social, perceput în
mod diferit de către adolescenţi, în cadrul grupu-
lui de prieteni. De obicei, grupul de prieteni înre-
gistrează o dinamică accentuată la această vârstă.
Elevii de liceu vin în contact cu noul grup formal
al clasei, dar şi cu anturajul format din clasele
gimnaziale, care de cele mai multe ori este com-
pletat de relaţii create de apropierea de domiciliu

şi întărite de petrecerea timpului liber.
Primii doi ani de liceu sunt tumul-

tuoşi în privinţa comunicării şi relaţionă-
rii atât între elevi cât şi între aceştia şi
profesori. Profesorii de liceu devin cu
uşurinţă modele de caracter pentru ado-
lescenţi şi au un rol foarte important atât
din perspectiva disciplinei predate cât şi
a atitudinii manifestate faţă de elevi. Ei
sunt de multe ori incluşi în percepţia ele-
vilor în două categorii: „aşa, da” şi „aşa,
nu”. 

Ultimii doi ani de liceu sunt mult mai
liniştiţi din punctul de vedere al manifes-
tărilor de personalitate, de cele mai multe
ori nonconformiste, specifice perioadei
anterioare. Elevii, deveniţi în mare parte majori,
se concentrează frecvent pe parcursul profesional,
dar şi pe cel personal. Grupul clasei este format,
iar încrederea în sine este influenţată atât de pro-
fesori, cât şi de aprecierea prietenilor apropiaţi. 

Persoanele responsabile de sedimentarea
sentimentului de încredere în sine sunt evidenţiate
şi din răspunsurile pe care le-au dat elevii clasei
a XI-a F, din cadrul Liceului Economic „Alexan-
dru Ioan Cuza” din Piatra-Neamţ, la întrebările
adresate în scris de către doamna profesoară Gia-
nina Buruiană: Cine sunt cei care mă ajută să-mi
sporesc încrederea în mine? În ce mod? şi Ce rol
joacă şcoala în acest algoritm?

Iată câteva dintre răspunsurile elevilor, con-
cludente pentru tema încrederii în sine:

– Mama mea este unul dintre modelele mele
în viaţă, mă susţine şi mă îndrumă, dar îmi şi ex-
plică atunci când greşesc. În liceu m-am desco-
perit, mi-am dat seama ce fel de persoană sunt,
datorită profesorilor şi a prietenilor. 

– În general, aceste persoane sunt rude sau
prieteni pe care te poţi baza.

– Şcoala este foarte importantă deoarece ea
este, pentru mine, cea de-a doua familie. Colegii
şi profesorii mă ajută foarte mult să am încredere
în mine. Profesorii mă ajută susţinându-mă şi
motivându-mă întotdeauna, chiar şi atunci când
greşesc.

– Şcoala şi familia au un rol important pen-
tru sporirea încrederii în mine deoarece mă în-
vaţă că în viaţă sunt situaţii, şi bune şi rele, iar
acestea trebuie depăşite.

– Nu cred că ai neapărat nevoie de cineva
pentru a-ţi spori încrederea în tine. O alegere po-

trivită pentru a şti de ce nu ai sufi-
cientă încredere în tine sau cum
să-ţi sporeşti încrederea în tine este
consilierea psihologică. Prin discu-
ţia cu un profesionist şi efectuarea
unor teste de dezvoltare personală
poţi afla ce să faci pentru a-ţi spori
încrederea în tine.

– Şcoala joacă un rol impor-
tant în viaţa noastră deoarece
acolo ne formăm şi avem parte de
multe experienţe prin care poţi să-ţi
câştigi sau să îţi pierzi încrederea
în tine.

– Profesorii au un rol foarte
important în viaţa copiilor. Un pro-
fesor bun va susţine elevul întot-
deauna, indiferent dacă are cele

mai bune sau cele mai rele note.
– O perioadă de timp am fost descurajată

pentru că cei din jurul meu îmi spuneau că nu o
să fac nimic cu viaţa mea, că sunt urâtă şi multe
altele, dar profesorii de la şcoală m-au motivat
şi m-au făcut să realizez că nu este aşa. După o
perioadă de timp, le-am arătat acelor oameni că
nu sunt aşa cum spuneau ei şi au rămas uimiţi.

– După părerea mea, şcoala joacă un rol
foarte important deoarece un profesor sau un
coleg te pot face să îţi câştigi sau să îţi pierzi în-
crederea în tine. Atunci când un profesor te apre-
ciază pentru că ai învăţat foarte bine, îţi sporeşte
încrederea, însă mai există mici excepţii, când un
profesor te poate umili, pur şi simplu, încercând
să râdă de tine, iar atunci încrederea în tine
scade deoarece nu mai eşti sigur pe tine şi nu ai
niciun sprijin din partea nimănui.

– Atunci când eu îmi pierdusem încrederea
în mine, o doamnă profesoară a avut încredere în
mine, chiar dacă eu nu mai aveam deloc. Ea m-a
susţinut, m-a sprijinit şi mi-a redat încrederea pe
care eu o pierdusem. Acest lucru a însemnat
foarte mult pentru mine, deoarece a crezut în
mine atunci când nimeni nu o mai făcea.

Iată de ce este important să ţinem cont în ca-
riera didactică de influenţa pe care o avem în for-
marea caracterului unor copii, viitorii adulţi care
se vor integra în societate, mai uşor sau mai difi-
cil, poate şi datorită intersectării cu noi în traseul
lor educaţional. De aceea, putem formula, orien-
tativ, câteva modalităţi de dezvoltare a sentimen-
tului încrederii în sine a elevilor în cadrul şcolii:

1. Conştientizaţi faptul că sunteţi modele de
caracter pentru elevi, atât în cadrul şcolii, cât şi
în afara ei şi comportaţi-vă în consecinţă. Nu ui-
taţi că exemplele negative de comportament, fie
şi izolate, sunt mai persistente în timp decât cele
pozitive.

2. Încercaţi să vă apropiaţi părinţii elevilor
prin discuţii individuale planificate în timpul
orei săptămânale de consiliere, alocată acestora.
Trebuie invitaţi pe rând toţi părinţii, fără să ţineţi
cont de rezultatele copiilor. O întâlnire indivi-
duală, faţă în faţă, o dată pe an, aproximativ un
sfert de oră pentru fiecare elev, de preferat cu
ambii părinţi ai acestuia, este mai eficientă decât
zece şedinţe clasice cu părinţii. Este o şansă
enormă de a cunoaşte cu adevărat elevul şi a-l
sprijini atât în şcoală, cât şi în familie şi de a-i res-
ponsabiliza pe părinţi în raport cu şcoala, un par-
teneriat real şi funcţional.

3. În cadrul disciplinei predate, apreciaţi în
mod real efortul, nu numai rezultatul învăţării.
Utilizaţi autoevaluarea şi evaluarea încurajând
identificarea punctelor tari şi punctelor slabe, dar
mai ales a modalităţilor de îmbunătăţire a aces-
tora. Acordaţi mereu o şansă de a fi mai bun, por-
nind de la obiective clare, realizabile şi bazate pe
obţinerea progresului individual. Urmărind doar
performanţa, mulţi elevi sunt descurajaţi, iar în-
crederea în sine este afectată de imposibilitatea
de a fi, în mod real, „foarte buni la toate discipli-
nele”.

4. Temele pentru acasă trebuie dozate şi
diferenţiate în funcţie de nivelul individual de
pregătire al elevilor. Acasă, ei trebuie să poată să
le facă singuri. Sentimentul de neputinţă în rezol-
varea acestora se reflectă în diminuarea încrederii
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n sine până la renunţarea de a le face, con-
siderându-le imposibile şi inutile. Atrage-
rea părinţilor în rezolvarea temelor de
acasă este un motiv de tensiune în familie,
de suprapunere a rolului de părinte peste
cel de profesor, şi are consecinţe nefavora-
bile pe termen lung atât în relaţia părinte-
copil, cât şi în relaţia familie-şcoală.

Totodată, verificarea de către profesor a temei
date pentru acasă poate să evite însuşirea greşită
a unor cunoştinţe. Neverificarea temei o face inu -
tilă şi chiar poate duce la perpetuarea unor greşeli
nesesizate la timp. Accentul pus pe calitatea şi nu
pe cantitatea de teme îi apropie pe elevi de disci-
plina respectivă, o consideră mai accesibilă şi mai
atractivă, ei sunt mai motivaţi şi mai încrezători
în reuşita lor.

5. Disciplinarea pozitivă are un rol impor-
tant în formarea caracterului elevilor de orice vâr-
stă. Regulile trebuie stabilite în termeni pozitivi;
accentuaţi ce comportament trebuie să aibă un
elev şi nu ce este interzis. Dacă subliniem ce este
interzis, elevul înţelege că în rest totul este permis
şi de aici se poate pierde controlul situaţiei. Este
recomandată ignorarea comportamentelor uşor
nepotrivite şi sunt de preferat observaţiile făcute

individual, prin apropierea de elevul care deran-
jează. Faptul că le atrageţi în permanenţă atenţia
celor care deranjează în timpul orelor nu face
decât să le ofere satisfacţie mai mare şi să între-
ţină comportamentele negative. Oricât de tare vă
încearcă răbdarea, criticaţi comportamentul şi nu
copilul. Un copil etichetat în mod negativ, mai
ales de către un profesor, consideră că nu mai are
nimic de pierdut şi devine foarte greu de controlat
din punct de vedere comportamental. Încercaţi să-l
abordaţi individual, imediat după ora de curs, 2-
3 minute, în care să-l întrebaţi ce l-a determinat
să se comporte nepotrivit şi să vă exprimaţi spe-
ranţa că în ora următoare se va comporta cum se
cuvine, subliniind că aveţi încredere în el şi în ca-
pacitatea lui de a se controla.

6. Implicarea elevilor în activităţi extra -
şcolare – de tipul cercurilor la diverse discipline
artistice şi sportive sau activităţi de voluntariat,
care îi ajută să se integreze şi în alte grupuri, for-
mate pe baza unor preferinţe comune pentru anu-
mite discipline – le dezvoltă sentimentul de uti litate
socială. Acolo întâlnesc şi alţi copii, din alte clase
sau şcoli, iar aceste condiţii îi ajută să-şi crească
nivelul de încredere prin discuţiile purtate pe
teme atractive, iar atmosfera relaxată îi detensio-

nează şi chiar pot lega prietenii constructive ba-
zate pe relaţii de colaborare şi nu de competiţie,
contribuind deseori la obţinerea unor performanţe
şcolare remarcabile.

7. În situaţia în care întâmpinaţi dificultăţi în
comunicarea şi relaţionarea cu anumiţi copii,
după ce aţi epuizat toate metodele cunoscute, sau
întâlniţi elevi care manifestă lipsă de încredere în
forţele proprii, iar părinţii consideră că aceştia au
nevoie de ajutor, se recomandă consilierea psi-
hopedagogică în vederea identificării cauzelor şi
găsirea unor soluţii de creştere a sentimentului de
încredere în sine, factor de influenţă în succesul
personal şi profesional.

În concluzie, încrederea în sine este cons -
truită pe tot parcursul vieţii. Se observă tot mai
mult, în ultima perioadă, un interes crescut al
adulţilor pentru participarea la cursuri de dezvol-
tare personală. Acest lucru este benefic la orice
vârstă, dar să nu uităm că experienţele dobândite
în copilărie, atât în familie, cât şi în şcoală, con-
stituie baza formării personalităţii viitorilor adulţi
şi contribuie la reuşita personală şi profesională
a acestora. 

Profesor psiholog Maria-Cristina ARAVEICEI

`

Rolul cadrelor didactice în consolidarea încrederii în sine a elevilor

n educaţie, cel mai important punct de plecare îl constituie familia,
cu toate aspectele ce pot emana de la ea. În sânul familiei copilul
cunoaşte înainte de toate unicitatea şi importanţa lui ca fiinţă. Tot
din familie deprinde ceea ce se cuvine şi ce nu. 

Părinţii, primii educatori ai copilului, trebuie să aibă în vedere
mesajul marelui pedagog Constantin Diaconovici Loga (1770-
1850): „O, părinţilor, încotro aţi apucat de nu căutaţi de creşterea
copiilor voştri? Ah, amărâţii de voi! O, oamenilor, voi căutaţi mai

înainte avuţii, iar învăţarea şi faptele bune care şi după moarte ne lungesc
viaţa, le-aţi părăsit! ... Hai frate arată că
eşti român… omul cel bun şi sârguitor ră-
mâne vrednic de laudă, frumuseţea tână-
rului este învăţătura şi puterea lui.
Da-vor, odinioară răspuns părinţii, cei ce
pentru lăcomie împiedică pe fii săi de la
învăţătură...”. 

În familie, mama deţine rolul esenţial
în educaţia copiilor, ea fiind „cea mai scumpă şi mai apropiată fiinţă pentru
copilul mic, educatoarea lui naturală”. Nu întâmplător, Sfântul Ioan Gură
de Aur (347-407) afirma: „Daţi-mi o generaţie de mame bune creştine şi
voi schimba societatea”. Pr. prof. Dumitru Călugăr se întreba: „Există edu-
cator mai bun decât mama? Există educator care să premeargă mamei?
Există peste tot, un educator mai conştient de scop decât ea?”. S-a observat
că femeile au mare influenţă în pedagogie. Mama are putere educativă
tocmai datorită iubirii şi sincerităţii. Ea constituie sufletul familiei, aluatul
pus în frământătura sufletească a soţului şi a copiilor. „Mama bună valo-
rează pentru copilul ei mai mult decât o sută de dascăli”, afirma pedagogul
Vasile Gr. Borgovan. Clasicul exemplu ce ne stă la îndemână este Sfânta
Fecioară Maria pe care o supravenerăm nu numai pentru faptul că L-a năs-
cut pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos ci şi pentru dragostea pe care I-a
purtat-o, dragoste incomparabilă cu a oamenilor. Colindele noastre ilus-
trează duioşia Preacuratei faţă de Fiul Său şi Dumnezeul nostru: „Era
Maica Precista/ Şi-un copil ce tot plângea/ Maica sa din grai grăia:/ Taci,
fiule nu mai plânge/ Că maica ţie-ţi va da/ Raiul sfânt să-l stăpâneşti…”. 

Sfântul Apostol Pavel afirmă clar că femeia „se va mântui prin naştere
de fii, dacă va stărui cu înţelepciune în credinţă, în iubire şi în sfinţenie.”
(I Timotei II, 15). 

Ne stau mărturie mamele atâtor personalităţi din istorie: mama prooro-
cului Samuel se ruga plângând; avem pe Evula, mama Sfântului Pantelimon,
pe Sfânta Monica, mama Fericitului Augustin, care a vărsat atâtea lacrimi
pentru fiul ei, Nona, mama Sfântului Grigorie de Nazianz, Emilia, mama
Sfântului Vasile cel Mare, Antuza, mama Sfântului Ioan Gură de Aur etc.
Chiar pe teritoriul patriei noastre întâlnim pe Anastasia Şaguna şi pe mama
lui Iacob Stamati, Mitropolit al Moldovei etc. Să nu uităm pe Sfânta Elena,
mama lui Constantin cel Mare, care datorită educaţiei date fiului ei, acesta
ajunge să dea Edictul de toleranţă la Milan din februarie 313. 

Mareşalul francez Ferdinand Foch, care a condus la biruinţă marele
război cu armata Antantei, a fost crescut de o mamă care l-a învăţat să se

roage. În fiecare duminică se ruga. „Când aveam de luat măsuri grele mă
sfătuiam cu Statul major, apoi mă sfătuiam cu Dumnezeu, mă rugam şi
totul mi se părea mai limpede…”.

În raportul mamă – fiu, factorii esenţiali sunt iubirea, încrederea şi li-
bertatea. Cel mai important loc îl ocupă iubirea, din ea izvorând încrede-
rea, ca apoi din acestea două să iasă libertatea. La educaţia şi iubirea
mamei trebuie să se adauge energia şi seriozitatea tatălui; mama sădeşte
nobleţea, iar tatăl hotărârea în înfăptuirea binelui. 

După cum susţine şi marele pedagog Johann Heinrich Pestalozzi
(1746-1827), lumea să-i fie prezentată
copilului aşa cum a fost creată de Dum-
nezeu cu frumuseţile ei, nu numai aşa
cum apare ea plină de fărădelegi, pentru
ca pretutindeni copilul să vadă un semn
al divinităţii. Prin stilul său, mama are
putere de convingere. Avea perfectă
dreptate Simeon Mehedinţi, când afirma:

„Cine s-a învăţat pe lângă mama lui să spună adevărul, cinstit rămâne până
închide ochii”. 

Înaintea învăţătorilor, fiecare mamă trebuie să-şi ia pe cont propriu
sarcina de a educa şi învăţa copiii, ea fiindu-i un adevărat model de urmat.
Ulterior şcoala adaugă peste ceea ce copilul a acumulat din familie. Refe-
ritor la acesta, Simion Mehedinţi susţinea că „cine închide ochii asupra

anilor de educaţie din casă, şi-şi pune nădejdea doar în învăţămintele şco-
lii, fără să-şi dea seama că scrisul, cititul şi socoteala ajută numai jumătatea
stângă a creierului, acela din capul locului osândeşte copilul şi-i primej-
duieşte viitorul”. 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

Mama,
cel mai bun pedagog

~
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Ştefan Potop: „Ce‐ar fi ca într‐o ţară a pictorilor să fie toţi
obligaţi să se exprime prin culori?”

Domnule Ştefan Potop, care este părerea
Dvs. despre condiţia profesorului de arte
plastice în România şi despre locul pe care
societatea îl acordă învăţământului artis-
tic? Cum v-aţi acomodat în acest peisaj?

– În teorie locul ar fi bun, pentru că
doar în ţările din estul Europei mai există
aceste licee vocaţionale de artă. Însă pe

vremea când eram eu elev şi liceele erau mai pu-
ţine, chiar dacă talentul era aiurea distribuit în
spaţiu şi timp – ca şi acum –, existau mici dife-
renţe în ceea ce priveşte finanţarea învăţământu-
lui artistic. Elevii primeau materiale consumabile,
pentru că în ateliere se desfăşoară o activitate în-
deobşte practică şi pentru a ajunge la un anumit
nivel de performanţă trebuie să ai mai întâi acu-
mulări cantitative. Ori, pentru asta nu trebuie să
te uiţi că se termină culorile din trusă şi să le con-
sumi cu parcimonie, ci să le foloseşti exact cât
cere lucrarea, chiar dacă rezultatul nu este neapă-
rat o capodoperă. 

Altă diferenţă notabilă este că pe timpul
acela anul şcolar se încheia cu o activitate prac-
tică de trei săptămâni, la care participau toţi ele-
vii, şi atunci se învăţa mai mult decât într-un an
întreg. Este vorba despre taberele de pictură, care
se desfăşurau în cele mai frumoase locuri de sub
soare, urmând sfatul marilor maeştri ai artei care
ne îndeamnă să ne întoarcem la natură, s-o iubim
şi s-o studiem, pentru că acolo este esenţa lucru-
rilor. 

Revenind la întrebare, cred că actuala condi-
ţie a profesorului de desen este mai bună decât în
trecut, astăzi fiind mai multe şcoli de artă sunt şi
mai multe posturi, absolvenţii institutelor de artă
nemaifiind nevoiţi să-şi improvizeze locuri de
muncă.

Când am pornit pe acest drum, eu  nu mi-am
dorit să ajung în învăţământ pentru că provin
dintr-o familie de cadre didactice şi ştiam cu ce
se mănâncă profesia aceasta. Dar aşa a fost repar-
tiţia pe care am primit-o la terminarea facultăţii,
iar înainte de 1989 asta nu se putea refuza. Şi
apoi, nu putem fi toţi un Gaugain, care să-şi aban-
doneze îndatoririle sociale şi să facă doar pictură.
Aşadar, m-am prezentat la post, şi bugetarul care
am devenit a trebuit să susţină şi artistul din mine
şi pe cei din jur.

– Care ar fi sfaturile pe care le-aţi da unui
absolvent al Liceului „Victor Brauner” care do-
reşte să îmbrăţişeze cariera de artist plastic?

– N-am ce sfaturi să dau... Dacă există o che-
mare interioară spre acest tip de expresie, nu mă
îndoiesc că ea va ieşi la iveală, îşi va găsi traseul.
Pictura este o formă de limbaj de comunicare, iar
cei care se exprimă mai greu prin cuvinte, sunete
muzicale, gesturi, o fac mai bine în forme, culori,
volume. Singura condiţie este să ai ce exprima şi
să vrei să exprimi. Dacă chiar ai ceva de comuni-
cat şi eşti talentat, până la urmă îţi vei găsi o cale
a ta. Precum fulgerul care îşi caută un drum
anume, la fel şi comunicarea îşi va afla propria
lungime de undă. Altfel am fi nişte autişti. 

Dacă revenim la aspectele didactice, găsesc
cu totul nefiresc ca fişa de autoevaluare anuală să
prevadă că profesorii de muzică sau cei de arte
plastice trebuie să scrie cărţi cu ISBN, pentru a fi
punctaţi. Dacă ei tot mânuiesc forme diferite de
limbaj, nu era mai simplu să li se ia în seamă con-
certele susţinute sau expoziţiile deschise? Ciudat!
Ce-ar fi ca într-o ţară a pictorilor să fie toţi obli-
gaţi să se exprime prin culori?

– Sunt sigură că în atâţia ani de profesorat
aţi avut şi absolvenţi care v-au depăşit aşteptă-
rile...

– În primul rând vreau să-l menţionez pe

Bogdan Geană, care a terminat liceul nostru în
anul 2000 şi a absolvit Facultatea de Arte Plastice
în Cincinnati-Ohio, iar din 150 de colegi a finali-
zat ca şef de promoţie. De mult timp este partener
şi designer al firmei Lippincott din New York, în
portofoliul căreia se află nume de prestigiu pre-
cum Nokia, Samsung, Nissan, Walmart, Star-
bucks. Bogdan a lansat programe de dezvoltare
ale brandului şi corporaţiei în Asia, Europa,
Orientul Mijlociu, America Centrală şi SUA, spe-
cializându-se în transpunerea gândirii strategice
şi inovative în expresia mărcii.

Apoi, circa 90% dintre profesorii din cercul
pedagogic de educaţie plastică din zona Piatra-
Neamţ sunt absolvenţi ai Liceului de Arte „Victor
Brauner”. Printre ei sunt mulţi elevi de-ai mei.
Mă refer la Brânduşa Uscatu, Ştefan Hantăr, Ni-
coleta Negură, Cristinel Prisecaru şi mulţi alţii. 

– Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala Neamţ
este considerată un etalon de coeziune şi de ar-
monie. E o atmosferă în care preşedintele are
rolul său. Dar ar fi de mirare să nu existe şi o faţă
nevăzută a lucrurilor…

– Problema este că nu sunt numai preşedinte,
ci şi secretar, şofer, contabil sau tot ce se mai tre-
buie. Deocamdată există un om şi o ştampilă şi
unde se află ştampila acolo este şi Uniunea: în

maşină, în atelier sau în drum spre o expoziţie.
Trebuie să fiu un argat bun la toate pentru că
acum acestea sunt condiţiile. 

Mă uitam că la decernarea celui de-al patru-
lea premiu pentru proză conlucrează o multitu-
dine de instituţii, iar eu tot insist să primesc măcar
avansul pentru Salonul de iarnă, desfăşurat acum
trei luni – un proiect cu finanţare nerambursabilă
la care am aplicat. Bineînţeles că asta presupune
o întreagă birocraţie şi anumite riscuri: să te des-
curci şi să desfăşori proiectul cu speranţa unei
cât mai grabnice decontări şi s-o faci în aşa fel
încât colegii să fie mulţumiţi de rezultatele obţi-
nute.

Funcţia de preşedinte ar trebui să fie mai
mult reprezentativă şi mai puţin executivă, dar
când nu ai structuri care să lucreze pentru asta tre-
buie să fii multifuncţional.

– Ce proiecte de anvergură aţi iniţiat de când
aţi devenit multifuncţional? 

– Am făcut o serie de tabere, atât cu caracter
local pentru membrii Filialei cât şi cu caracter
naţional: la Văratec, la Oglinzi, la Bistriţa.
Multe dintre ele au fost la Tazlău, cu finanţări
diverse de la Consiliul Judeţean, Consiliul Local
şi Primăria comunei Tazlău. Aproape în fiecare
an din ultimii 10-12, a fost măcar o tabără. Însă
este din ce în ce mai greu şi nu ştiu ce ne mai re-
zervă viitorul... Dar trebuie să încercăm să fim
optimişti...

La Bienala Lascăr Vorel suntem colaboratori,

Născut pe data de 30 august la Tazlău, pictorul Ştefan Potop este
absolvent al Facultăţii de Arte Plastice „George Enescu” din Iaşi,
promoţia 1987, specializarea pictură-restaurare. În paralel cu activi-
tatea de creaţie, este preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici – Filiala
Neamţ, membru al Fundaţiilor I.I. Mironescu şi Iulia Hălăucescu,
desfăşurând şi o fructuoasă activitate pedagogică în cadrul Liceului
de Arte „Victor Brauner” din Piatra-Neamţ.

Demersul său creator se înscrie în matricea artistică a generaţiei
sale, prin tenacitate, mobilitate şi implicare profundă în datele coti-
dianului. Fără a lipsi însă notele personale:

„Aflat la deplina maturitate a resurselor sale creatoare, pictura
sa este o infuzie de sinceritate focalizată pe desluşirea cât mai fidelă
şi subtilă a particularităţilor şi valorilor expresive ale figurii umane”,
comentează profesorul Constantin Tomşa.

Renumitul critic de artă Marius Tiţa, referindu-se la o anumită
faţetă a operei apreciază: „Trebuie să fii un mare copil, să fii capabil

de descoperire şi uimire, ca să pictezi portretul unui copil. Pictorul Ştefan Potop este unul din marii
portretişti ai artei contemporane. Precum un copil el se joacă în aceste imagini, pune zâmbete şi
sfiiri, fâstâceli şi uluiri.” 

Scriitorul şi criticul Lucian Strochi insistă asupra unui alt aspect al artei lui Ştefan Potop: „Umo-
rul de Tazlău e mai aspru şi mai puţin gratuit şi liric decât cel al lui Creangă, dar la fel de suculent;
mai puţin fantast şi absurd decât al lui Apunake, dar urieşesc, ducând spre mit, rit şi baladă.”

–
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Ştefan Potop: „Ce‐ar fi ca într‐o ţară a pictorilor să fie toţi
obligaţi să se exprime prin culori?”

eoarece responsabilul princi-
pal este Fundaţia „Vorel”. A
existat şi o ediţie la care noi
am fost principalii organiza-
tori, dar atunci a fost o con-
junctură favorabilă, când
acest eveniment avea o ima -
gine mai bună în ochii Consi-

liului Judeţean. Cu deosebit regret
trebuie să observ că în ultimii ani nu
s-au mai alocat fonduri pentru acest
eveniment, care este totuşi unul de
talie naţională. Ba, mai mult, se pe-
trece o dată la doi ani! Şi din nou mă
întorc la comparaţia cu premiul pen-
tru proză „Ion Creangă”: oare limba
română este mai uşor înţeleasă decât
limbajul plastic? Eu zic că acesta din
urmă este mai universal, mai pene-
trant şi mai trainic.

– Dacă vorbim despre limbajul
plastic, cred că ar trebui să vorbim în
primul rând despre portretele Dvs.,
despre tuşa lor inconfundabilă…

– Pictez portret de mult timp, cu
precădere în ultimii 15 ani, pentru că
am înţeles că aici, la marginea Euro-
pei, n-ai să dai ora exactă prin origi-
nalitate cu orice preţ, cum încearcă
99% dintre artişti. Unora le reuşeşte,
alţii doar copiază curente deja peri-

mate în Apus. Am ales portretul pen-
tru că, deşi ne aflăm în faţa unei ima -
gini unice, ea narează şi o poveste.
Am vrut să fiu un cronicar al timpu-
rilor în care trăiesc. De multe ori îmi
pare rău când pierd câte un model;
mai ales la Tazlău aveam multe chi-
puri în minte, pe care odată şi odată
o să le „prind”, chiar dacă unii dintre
împricinaţi s-au dus într-o lume mai
bună.

Realizez şi portrete la comandă,
pentru că asta este meseria, dar şi din
proprie iniţiativă, în cazul unor chi-
puri expresive, pentru că pe faţa
omului se vede întreaga lui viaţă şi
modul în care şi-a trăit-o: mai trist
sau mai fericit, mai sărac sau mai în-
destulat, mai leneş sau mai muncitor.
Ochii şi gura sunt locurile care atrag
cel mai mult privirea. Desigur, la To-
nitza, la Modigliani, deşi lipseşte pu-
pila, asta face ca opera să arate mai
profundă, mai adâncă şi mai inci-
tantă.

– Se spune că sunteţi unul dintre
artiştii plastici care a revigorat por-
tretul în pictura contemporană din
România. Care credeţi că sunt moti-
vele care vă califică pentru această

măgulitoare apreciere?
– Portretul este un gen artistic

destul de greu, dar paradoxal, cel
mai ieftin la casele de licitaţii, pentru
că apare şi întrebarea: pe cine repre-
zintă? Şi decât să dai explicaţii, mai
bine faci un vas cu flori sau un pei-
saj, pentru că sunt mai neutre, mai
impersonale. 

Pe de altă parte portretul este
genul cel mai vechi în istoria artelor.
Dar odată cu perfecţionarea aparatu-
lui de fotografiat, nu a mai fost cazul
să se insiste pe redarea materialităţii,
a stării, a fenomenelor şi atunci pic-
tura a devenit mai abstractă, mai ges-
tualistă. Sigur că în orice vremuri
apar şi câţiva reticenţi la nou sau la
modă – cum sunt eu – pictori care
agreează păstrarea tradiţiilor, a ca-
noanelor de atelier, de multe ori ne-
consemnate şi pierdute. Lucrurile
acestea erau transmise de la maestru
la ucenic în atelier, şi câteodată tre-
buie reinventate.

Mai presus de ce vede publicul
în pictura mea, portretele mele sunt
rezultatul unor acorduri cromatice,
ale unor preţiozităţi ale pastei, ale
materialităţii pe pânză, care îţi dau o
mare satisfacţie, dincolo de asemă-

narea tabloului cu modelul. Deseori
eşti mai motivat pentru cauză decât
pentru preţul tabloului. Există ase-
menea plăceri estetice şi la creator,
nu numai la privitor şi asta te recom-
pensează mult, mai ales că se obţin
cu un efort deosebit.

– Vă tentează mai mult să pic-
taţi un chip de copil sau de adult?

– Sunt modalităţi de abordare
diferite. Pentru portretele de copii fo-
losesc mai ales pastelul. Este o teh-
nică mai apropiată şi mai expresivă
pentru acest moment de vârstă. Dar
mie îmi place şi sunt mai bun la pic-
tura în ulei. Pentru un chip de copil
făcut în ulei trebuie să ai un caracter
mai temperat, nu că nu l-aş avea, dar
trebuie să insişti pe o anumită pen-
sulaţie mai puţin spontană, cu mai
mult de meşteşug, pentru că altfel ar
ieşi mai necizelaţi, mai puţin copilă-
roşi. De aceea, cel mai mult îmi plac
portretele de adulţi, unde nu con-
tează un rid de expresie în plus, ci
dimpotrivă, poate ajută.

A consemnat
Gianina BURUIANĂ

d

Pictorul Constantin Filimon Scriitorul Valentin Ciucă

entrul Cultural „Bucovina”, prin Şcoala de Arte „Ion Irimescu” Su-
ceava, a organizat recent cea de a XIII-a ediţie a Concursului naţional
de artă plastică în memoria marelui artist al zonei. Concursul s-a des-
făşurat pe două secţiuni – pictură şi grafică. Vernisajul expoziţiei de
final şi premierea concurenţilor au avut loc pe 27 februarie 2020. 

Competiţia la care s-au înscris patruzeci şi unu de concurenţi,
din optsprezece judeţe ale ţării, cuprinde în palmaresul acestei ediţii
un nume care a reprezentat Şcoala Populară de Artă Piatra-Neamţ.

Este vorba despre Mihaela Cosma, cursantă la clasa pictorului Radu Ma-
cavei. Ea a fost recompensată, la secţiunea grafică, cu o menţiune pentru
creaţia intitulată „Marină”.

Fericită pentru rezultatul obţinut, mai ales că e la început de drum ar-
tistic, Mihaela Cosma a declarat: „Am primit un mărţişor unicat. Mă bucură
enorm şi îi mulţumesc domnului profesor Radu Macavei pentru că a avut
încredere în talentul meu redescoperit târziu. La început, demult, au fost
încurajările domnului profesor Dumitru Florea de la Şcoala generală nr. 3
de care mi-am adus aminte când am decis să trec pragul Şcolii Populare
de Artă din Piatra-Neamţ. Domnului Macavei îi revine însă meritul de a-mi

fi mobilizat, cu răbdare,
resurse pe care le cre-
deam uitate în… amin-
tiri din copilărie”.

Menţionăm că la
Suceava juriul a fost al-
cătuit din personalităţi
în domeniul artelor
plastice: lector univ. dr.
Oana Ruxandra Hrişcă
– Universitatea „Ştefan
cel Mare” Suceava
(preşedintele comisiei);
Lucia Puşcaşu – artist

plastic, membru U.A.P. filiala Suceava; Niculai Moroşan – profesor Cole-
giul de Artă „Ciprian Porumbescu”, preşedinte filiala U.A.P. Suceava;
Mihai Pânzaru-PIM – caricaturist, membru U.A.P. filiala Suceava; Ion Băi-
ţan – director Şcoala de Arte „Ion Irimescu”. (Red.)

Mihaela Cosma, menţiune la Concursul „Ion Irimescu”

C
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3/1967- n. Gianina
Buruiană, la Piatra-
Neamţ, profesor
discipline de turism
la Liceul Economic
„Al. I. Cuza Piatra-
Neamţ. Liceul
„Petru Rareş” din

Piatra-Neamţ (1985), Aca-
demia de Studii Econo-
mice din Bucureşti (1989),
doctorat în economie cu tema „Politici macroeco-
nomice în turism” (2007). Cărţi: „Politici macroe-
conomice în turism” (2008) şi „Ghid de bune
practici în turism şi hotelărie” (2010), ambele Ed.
Uranus, Bucureşti. Din octombrie 2017, face parte
din Consiliul de Redacţie al revistei „Apostolul”.

Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din
România. (2020)

■ 8/1911 – n. Emanuel Elenescu la Piatra-
Neamţ (d. 17. 06. 2003), profesor, compozitor,
considerat unul dintre cei mai mari dirijori din se-

colul al XX-lea (dirijor al Corului Academic
Român şi al Orchestrei Simfonice a Radiotelevi-
ziunii Române). Turnee în străinătate (Bulgaria,
Germania, Italia, Iugoslavia, Polonia, Ungaria ş.
a.); autor al multor opere muzicale pentru cor şi
orchestră („Rapsodia română pentru vioară şi or-
chestră”). Distincţii: Ordinul Muncii, Ordinul Me-
ritul Cultural, Titlul de Artist Emerit. De mai mulţi
ani, la Piatra-Neamţ, în organizarea Liceului de
Artă „Victor Brauner” se desfăşoară Concursul
Naţional de Interpretare Muzicală şi Coregrafie

„Emanuel Elenescu”, ajuns, în 2013, la a XXII-a
ediţie.

■ 08/1955 n. Dorin Nicolae Davideanu la
Iaşi, licenţiat al Facultăţii de Matematică secţia In-
formatică din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din

Iaşi (1979), analist-progra-
mator la C.P.L. Piatra-
Neamţ (1979-1983), şef al
oficiului de calcul C.P.L.
Piatra-Neamţ 1983-1997,
sef serviciu economic la
S.C. Pamex S.A. Piatra-
Neamţ (1998-2001), direc-
tor general al S.C. Pamex
S.A.(2001-2003), informa-
tician la C.C.D. Neamţ
(2014-2016), pensionar.
Editor online la revista

Apostolul (2016-prezent).
■ 9/1936 – n. Coralia-Letiţia Bunghez, la

n
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Mesajul pentru Ziua Mondială a Teatrului, 2020
ste pentru mine o mare onoare, aceea de a scrie mesajul pentru
Ziua Mondială a Teatrului, 2020. Este un sentiment de mare umi-
litate, dar şi un gând pasionant, acela că teatrul pakistanez şi însuşi
Pakistanul au primit recunoaşterea ITI-ului, organismul teatral cel
mai influent şi cel mai reprezentativ al epocii noastre.

În timpul regimului militar din Pakistan, în anii 1980, un grup
de tineri artişti, care au sfidat dictatura prin teatru de disidenţă, so-

cial, curajos politic, au înfiinţat Ajoka. (N. R.
– Ajoka însemnă contemporan în punjabi. Re-
pertoriul său cuprinde piese pe teme precum
toleranţa religioasă, pacea, violenţa sexistă,
drepturile omului.) Ei au descoperit că senti-
mentele şi frica lor, au fost uimitor de bine sur-
prinse de un bard sufit, care a trăit în urmă cu aproximativ 300 de ani,
marele poet Bulleh Shah.

Mă interesează, mai ales, aspectele performative şi artistice ale poe-
ţilor sufiţi din Pendjab, dar publicul meu, care nu este în mod obligatoriu
extremist sau bigot, se poate întâmpla să aibă credinţe religioase sincere.
Explorarea unor poveşti ca aceea a lui Bulleh Shah – şi sunt atâtea, în
toate culturile – poate deveni o punte între noi, creatori de teatru şi public
anonim, dar entuziast. Împreună, putem descoperi dimensiunile spirituale
ale teatrului şi putem construi punţi de legătură între trecut şi prezent,
înspre un viitor care reprezintă destinaţia tuturor comunităţilor; credin-
cioşi şi necredincioşi, actori şi bătrânei şi nepoţii lor.

Atunci când ne producem pe scenă, ne lăsăm purtaţi de o filosofie

a teatrului, de rolul de precursori ai schimbării sociale şi că, făcând
aceasta, lăsăm o mare parte a maselor în urmă. Atunci când ne angajăm
contra provocărilor prezentului, ne privăm de posibilitatea unei expe-
rienţe spirituale profund emoţionante pe care ar putea-o oferi teatrul. În
lumea de azi, în care sectarismul, ura şi violenţa escaladează din nou,
naţiile par a se opune unele altora, credincioşii se războiesc cu alţi cre-
dincioşi, comunităţile revarsă ură asupra altor comunităţi... şi în acest

timp, copiii mor de malnutriţie, mamele mor
la naştere din lipsa îngrijirilor medicale promp -
te, iar ideologiile duşmăniei înfloresc. Planeta
noastră e cufundată din ce în ce mai adânc într-o
catastrofă climatică şi răsună galopul celor
patru călăreţi ai Apocalipsei. (N. R. – Cei patru

călăreţi ai Apocalipsei sunt descrişi în ultima carte a Noului Testament şi
sunt consideraţi a simboliza victoria, războiul, foametea şi moartea.)

În Asia de Sud, artiştii ating printr-o plecăciune suprafaţa scenei,
îna inte de a pune piciorul pe ea; o tradiţie străveche în care se împletesc
spiritualul şi culturalul. E timpul să regăsim această relaţie simbiotică
între artist şi public, între trecut şi viitor. Creaţia teatrală poate fi un act
sacru, actorii pot deveni cu adevărat avataruri ale rolurilor pe care le
joacă. Teatrul ridică arta jocului la un nivel spiritual superior. Teatrul are
potenţialul de a deveni un sanctuar, iar sanctuarul un spaţiu al reprezen-
taţiei. (N. R. – Versiunea română de Ozana Oancea. Text prescurtat)

Shahid NADEEM

E

Shahid NADEEM, dramaturg
Shahid Nadeem este cel mai mare dramatug pakistanez şi directorul renumitului teatru Ajoka.
Shahid Nadeem s-a născut în 1947 în Sopore, Caşmir. După războiul din 1948, dintre India şi Pakis-

tan, care îşi disputau statul Caşmir, la vârsta de doar un an, a devenit refugiat, familia lui fiind nevoită să
migreze în nou – creatul Pakistan.

A trăit la Lahore, în Pakistan, unde a făcut un master în psihologie la Universitatea Punjab. Ca student,
a scris prima sa piesă. A devenit cu adevărat autor atunci când, pe vremea exilului său politic la Londra,
a început să scrie piese pentru grupul de teatru dizident Ajoka.

A fost bursier al Getty Research Institute, International Pen, USA şi National Endowment for De-
mocracy. Este membru al reţelei Theatre Without Borders.

Piesele lui Shahid Nadeem au fost adesea jucate şi publicate în Pakistan şi în India, dar şi în străină-
tate: Hammersmith Theatre (Londra), Tramway (Glasgow), Helsignor (Danemarca), Black Box Theatre
(Oslo) Women Theatre (San Francisco), Theatre Row (New York) ş. a. Mai multe texte i-au fost traduse
în engleză şi publicate de Oxford University Press, Nick Hern Publishers, precum şi în diverse antologii. 

În 2009, a primit de la preşedintele Pakistanului Medal for the Pride of Performance.
În prezent, Shahid Nadeem predă arta scrisului la Ajoka Institute for Performing Arts şi la Institute

for Art and Culture, Lahore. (N. R. – Comunicat Institutul Internaţional de Teatru ITI, Organizaţia Mon-
dială pentru Artele Scenice)

Teatrul
ca sanctuar
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âra, Neamţ, profe-
soară, publicistă.
După efectuarea
studiilor: generale
şi liceale la
Roman şi Iaşi
(1943-1954), a
urmat cursurile

Facultăţii de Filologie-
Istorie-Filozofie a Uni-
versităţii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi
(1954-1958). A predat la Şcoala Generală din Stă-
niţa şi la Şcoala Medie Săbăoani, Judeţul Neamţ,
la licee din Bacău şi din Piatra-Neamţ. A debutat
editorial, în 2003, cu lucrarea monografică „Cole-
giul Naţional «Petru Rareş» – File de istorie (1969-
1999)”, urmată de „Pasiune şi culoare –
Convorbiri cu Iulia Hălăucescu” şi „Muzeul de
Artă «Iulia Hălăucescu»”. 

■ 10/1904, n. Dumitru D. Botez, la Roman
(d. 5. 10. 1988, Bucureşti), profesor universitar,
compozitor, dirijor. A absolvit Liceul „Roman-
Vodă” din Roman, Conservatorul de Muzică din
Iaşi (1929). În Roman, a fost dirijor la Biserica

„Sfânta Vineri” (1929),
profesor la Seminarul Teo-
logic şi la Şcoala Normală
de Băieţi (1931-1933). La
Bucureşti (1933-1949): în
Orchestra Radiodifuziunii,
dirijor la Corul Radio şi al
Corului Filarmonicii
„Geor ge Enescu”, director
muzical la Radio, rector al
Conservatorului „George

Enescu” (1945-1974). Marele premiu al Uniunii
Compozitorilor, Meritul Cultural, Ordinul Muncii.
Multe articole în reviste de profil şi în presa cultu-
rală. Peste o sută de lucrări corale. Lucrarea „Tra-
tatul de cânt şi dirijat coral” este una de referinţă
pentru dirijori.

■ 13/1831 – n. George-Radu Melidon, la
Roman (d. 11. 05. 1897, Roman), profesor, proza-
tor, poet şi traducător. A învăţat la Academia din
Iaşi. La Paris, a studiat matematica. Cunoştea ger-
mana, latina, franceza şi greaca. A fost membru în
Epitropia Seminarului „Sfântul Gheorghe” din
Roman, ca reprezentant al Ministerului Cultelor
(1858-1859); director general al învăţământului
primar din România (1862-1864); primul director
al Şcolii Normale din Bucureşti (1867). La pensie
(1881), s-a retras la Roman, profesor suplinitor la

Rememorări nemţene

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 14)

B

CALENDAR
– martie 2020

1. FRÉDÉRIC CHOPIN (1 martie
1810 – 17 octombrie 1849) – 210 de
ani de la naşterea compozitorului polo-
nez;

05. HORTENSIA PAPADAT-
BENGESCU (8 dec. 1876 – 5 mart.
1955) – 65 de ani de la moartea proza-
toarei;

06. MICHELANGELO BUONARRO -
TI (6 martie 1475 – 18 februarie 1564) – 545
de ani de la naşterea sculptorului, pictorului,
arhitectului şi poetului Italian;

07. RAVEL, MAURICE (7 martie 1875
– 28 decembrie 1937) – 145 de ani de la naş-
terea compozitorului francez;

08. RADU TUDORAN (8 mart. 1910 –
19 nov. 1992) – 110 de ani de la naşterea pro-
zatorului;

12. CONSTANTIN CHIRIŢĂ (12
mart. 1925 – 14 nov. 1991) – 95 de ani de la
naşterea prozatorului;

12. DUMITRU ALMAŞ (19 oct. 1908
– 12 mart. 1995) – 25 de ani de la moartea is-
toricului şi prozatorului;

12. GEORGE CĂLINESCU (19 iun.
1899 – 12 mart. 1965) – 55 de ani de la moar-
tea prozatorului şi criticului;

19. ION BARBU (19 mart. 1895 – 11
aug. 1961) – 125 de ani de la naşterea poetu-
lui;

19. NICOLAE FILIMON (6 sept. 1819
– 19 mart. 1865) – 155 de ani de la moartea
prozatorului;

20 AL. I. CUZA (20 mart. 1820 – 15
mai 1873) – 200 de ani de naşterea domnito-
rului;

24. VERNE, JULES (8 februarie 1828
– 24 martie 1905) – 115 ani de la moartea
scriitorului francez;

25. MATEIU CARAGIALE (25 mart.
1885 – 17 ian. 1936) – 135 de ani de la naş-
terea scriitorului;

28. CHAGALL, MARC (7 iulie 1887 –
28 martie 1985) – 35 de ani de la moartea pic-
torului francez de origine rusă;

31. BRONTË, CHARLOTTE (21 apri-
lie 1816 – 31 martie1855) – 165 de ani de la
moartea scriitoarei engleze.
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Chişinău, Congresul VII al Federaţiei
Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei 

a 5 martie 2020, la Chişinău, s-a desfăşurat
Congresul VII al Federaţiei Sindicale a
Educaţiei şi Ştiinţei, la care au participat
circa 170 de delegaţi la Congres, unii fac-
tori de decizie din Republica Moldova. To-
todată, Congresul a fost onorat cu prezenţa
unui şir de delegaţii de peste hotare, în
frunte cu preşedintele Comitetului Sindical

European pentru Educaţie (ETUCE), Cristine
Blower.

Solidaritate şi susţinere frăţească de peste
Prut, reprezentată prin prezenţă la Congres şi me-
saje călduroase adresate de la tribuna Congresu-
lui, ne-au oferit delegaţiile Federaţiei Sindicatului
Liber din Învăţământ (Cornelia Stavri Popa, Se-
cretar General, Gabriel Ploscă, preşedintele Sin-
dicatului Liber din Învăţământ şi Cercetare
Neamţ, însoţit de Gabriela Grigore, Secretar Ge-

neral şi Iosif Covasan, şef de departament); Fe-
deraţiei Sindicale Naţionale Alma Mater (Anton
Hadăr, preşedinte, Răzvan Bobulescu, preşedinte
de onoare, Mihai Buţu, Secretar General, Laura
Olteanu, preşedintele Sindicatului Universităţii
„Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, Iulian Agape şi
Ştefan Grigoraş, Sindicatului Salariaţilor Univer-
sităţii Tehnice „Gh.Asachi”, Iaşi).

Mesajul preşedintelui Confederaţiei Sindica-
telor Democratice din România, Iacob Baciu, pre-
zentat de la tribuna Congresului de către Gabriel
Ploscă, vicepreşedinte FSLI, preşedinte SLICS
Neamţ, a fost întâmpinat cu un deosebit entu-
ziasm. 

Totodată, Congresul a fost onorat şi de pre-
zenţa delegaţiilor din partea sindicatelor din edu-
caţie din Ucraina, Bulgaria, Kazahstan.

Ordinea de zi a evenimentului a inclus mai

multe subiecte, printre care: prezentarea activită-
ţii Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei în

perioada dintre Congresele VI şi VII (5 martie
2015 – 5 martie 2020); aprobarea priorităţilor
strategice de activitate pentru perioada 2020-
2025; alegerea conducerii Federaţiei pentru ur-
mătorul mandat de cinci ani. 

În raportul despre activitatea Federaţiei,
Ghenadie Donos, preşedinte al FSEŞ, a comuni-
cat că pe parcursul ultimilor cinci ani au fost ob-
ţinute unele realizări importante pentru membrii
de sindicat, precum sunt majorări salariale; faci-
lităţi prin semnarea unor acorduri adiţionale la
Convenţia colectivă; completarea şi îmbunătăţi-
rea Legii salarizării. Acesta a mai precizat că ri-
dicarea statutului cadrului didactic, reîntoarcerea
tinerilor la catedre, diminuarea birocratizării la
locul de muncă al pedagogului, sunt doar unele
aspecte care solicită aportul Sindicatului spre so-
luţionare în timpul apropiat.

În luarea sa de cuvânt, Oleg Budza, preşe-
dinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor
din Moldova, a afirmat că FSEŞ este o organiza-
ţie sindicală de primă importanţă pentru întreaga
mişcare sindicală. „Este un sindicat cu tradiţii de
peste 100 de ani. În toţi aceşti ani, Federaţia a fost
şi este un promotor activ al sindicalismului, care
a apărat drepturile membrilor săi prin negocieri
insistente cu autorităţile şi ample acţiuni de pro-
test”, a accentuat liderul CNSM.

În urma procedurii de vot, prin vot deschis,
în calitate de preşedinte al Federaţiei Sindicale a
Educaţiei şi Ştiinţei a fost reales Ghenadie Donos.
De asemenea, au fost aleşi vicepreşedinţii FSEŞ
– Nadejda Lavric, Anatol Alexei, Oleg Chihai,
Maria Sârbu, Silvia Chicu, precum şi membrii
Consiliului General şi ai Comisiei de cenzori.

Angelina BEGU
Redactor-şef adjunct al Revistei Apostolul,

Chişinău
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imnaziu. A donat Primăriei Roman 228 de
volume, să se constituie într-un început al
bibliotecii publice (2. 04. 1885), conf. actu-
lui de donaţie. Lucrări: „Reguli scurte de
versificaţie română”, „Istoria naţională pen-
tru popor”, „Manualul învăţătorului”. 

■ 13/25/1872,
n. Gheorghe Teo-

dorescu-Kirileanu, la
Holda, Broşteni, Neamţ
(d. 12. 11. 1960, Piatra-
Neamţ), cărturar, istoric li-
terar, memorialist,
folclorist. Şcoala Normală
„Vasile Lupu” din Iaşi
(1891). Facultatea de
Drept, Iaşi. Ocupă diverse
funcţii (1895-1930): secre-
tar al inspectorilor şcolari din Iaşi, custode la Bi-

blioteca Centrală, profesor particular în familia lui
Aristide Caradja din Grumăzeşti, Neamţ, magistrat
la Iaşi, la Broşteni, profesor, inspector comunal,
secretar al Cancelariei Casei Regale şi bibliotecar.
În 1935, se stabileşte la Piatra-Neamţ. A donat Bi-

bliotecii Judeţene Neamţ (februarie 1956) peste
25. 000 de volume. Redactor şi colaborator la: „Şe-
zătoarea”, „Arhiva românească”, „Făt-Frumos”, ş.
a. Volume: „De-ale lui Creangă”, „Scrisori către
Artur Gorovei”, „Corespondenţă,” ed. de Mircea
Handoca. 1977; „Scrieri, I-II”, îngr. Constantin
Bostan, „Însemnări zilnice (1906-1960)”. ed. Con-
stantin Prangati, „Sub trei regi şi trei dictaturi, vol.
I” şi „G. T. Kirileanu sau Viaţa ca o carte”, ambele
ed. de Constantin Bostan.

■ 13/25/1875 – n. Socrat D. Lalu, la Piatra-

Neamţ (d. 15. 02. 1944, Bucureşti), profesor uni-
versitar. doctor în medicină (1898) şi în ştiinţe. A
urmat Şcoala Primară Nr. 1 din Piatra-Neamţ, In-
stitutele Unite din Iaşi, Facultatea de Medicină
(Sorbona) şi Collège de France. A lucrat în diverse
clinici. Întors în ţară (1913), va fi profesor la Uni-
versitatea din Iaşi, transferat la Bucureşti (1920).
A publicat „Epilepsia experimentală prin creşterea
concentraţiei moleculare a sângelui” (1902) „Re-
glarea osmotică a lichidelor interne la echino-
derme” (1903), la Paris. În ţară: „Lecţie de
deschidere la Facultatea de Medicină din Iaşi”;
„Revista Ştiinţelor Medicale”, 1913; „În chestiu-
nea specialităţilor farmaceutice. Reflecţiile unui
medic”, „Diverse” I-II, 1943 ş. a. 

■ 17/1819 – n. Alecu Russo, la Străşeni / Pro-
dăneşti, Lăpuşna (d. 5. 02. 1859, Iaşi), scriitor. Stu-
dii: în particular cu un dascăl grec, la Institutul
„François Neville” (Elveţia, 1829-1835), se pare,
studii la o casă de comerţ din Viena, până în 1836.

Rememorări nemţene
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Bălţi, primul judeţ din Basarabia
care a votat Unirea cu România,

acum 102 de ani
a 3 martie, curent, s-au împlinit 102 ani de la momentul în
care Zemstva (Consiliul judeţean) din Bălţi a decis în una-
nimitate votarea unei scrisori către Sfatul Ţării, în numele
reprezentanţilor din tot ţinutul, în care îşi manifestă dorinţa
de revenire la patria mamă. 

Ştiind prea bine că acum o sută şi şase ani am fost furaţi
cu de-a sila de la sânul dulce al mamei noastre scumpe cu

care am
făcut un trup
şi un suflet;
Ştiind prea
bine că în
v r e m u r i l e
a c e s t e a
grele, când
după ce ne
va izbăvi
D u m n e z e u
de tirania ru-

sească, care ne-a apăsat, batjocorit şi întunecat atât amar de
vreme, era să ne prăpădim în focul anarhiei bolşevice, iar Româ-
nia ne-a dat ajutor frăţesc în zile de grea primejdie, curăţindu-ne
ţara de duşmani, dându-ne scutul, liniştea şi rânduiala pierdută;
HOTĂRÂM în numele ţinutului nostru Bălţi să ne unim din nou cu
scumpa noastră ţară-mamă: România, voind să împărţim cu ea
frăţeşte tot norocul şi nevoile noastre viitoare ca şi în vremurile
Moldovei lui Ştefan cel Mare, se arată în moţiunea semnată, în una-
nimitate, de membrii Zemstvei de la Bălţi.

Bălţi, unde şi-a desfăşurat activitatea mai mult de un deceniu
părintele mişcării de eliberare naţională a Basarabiei, Ion Pelivan,
era un puternic centru naţional, potrivit istoricului Ion Negrei –
„În judeţul Bălţi, proprietarii ţărani aveau un cult pentru cultura
românească. În condiţiile războiului civil care venea peste Basa-
rabia din partea Rusiei Bolşevice, la începutul lunii martie, Zem-
stva din Bălţi votează o primă declaraţie de unire cu România.
Declaraţia a fost semnată de ţărani, intelectuali, medici şi profesori
şi chiar de primarul oraşului Bălţi. În declaraţie se menţiona co-
munitatea de limbă, de istorie, de cultură, a populaţiei din judeţ şi
din întreaga Basarabie”.

Unirea plutea în aer peste întreaga Basarabie aşa încât după
declaraţia de unire de la Bălţi a urmat votarea unui document ase-
mănător, la 13 martie 1918, de către Zemstva de la Soroca. 

Întreaga populaţie îşi dorea şi situaţia dicta necesitatea luării
unei asemenea decizii de către Sfatul Ţării, potrivit istoricului Ion
Negrei. Astfel încât, luând act de dorinţa majorităţii populaţiei şi
ajutaţi de condiţiile internaţionale favorabile, la 27 martie Sfatul
Ţării votează Unirea Basarabiei cu România. (A. BEGU) 

L

Bălţi ‐ Prefectura judeţului

Închinare atemporalului Ion Creangă
criitori şi alţi oameni de artă au
celebrat 180 de ani de la naşterea
lui Ion Creangă. Miercuri, pe 1
martie, în incinta Muzeului de
Literatură „Mihail Kogălni-
ceanu” din Chişinău s-a discutat
despre „Actualitatea lui Ion
Creangă”.

Directorul muzeului, Vasile Mala-
neţchi a prezentat expoziţia cu tema-
tica scriitorului şi a menţionat că Ion
Creangă a fost şi va rămâne actual ca
şi Mihai Eminescu. „Cine dintre alţi
scriitori, chiar şi clasici, contemporani
a servit ca motiv de inspiraţie pentru
atâtea opere de artă plastică, cum este
cazul lui Ion Creangă? Avem portrete
în ulei, avem grafică de carte, sculp -
tură. Puteţi vedea câteva scene la fil-
mul „Se caută un paznic” făcute de
Vasile Covrig”.

Preşedintele Uniunii Scriitorilor,
Arcadie Suceveanu a declarat că Ion
Creangă nu s-a învechit. „Cartea lui
Creangă nu are filele veştezite şi nu le
va avea niciodată, pentru că el este un
scriitor viu şi o prezenţă mereu vie.
„Capra cu trei iezi”, „Dănilă Prepe-
leac”, „Ivan Turbincă”, „Fata babei şi
fata moşneagului”, „Harap Alb” – au
fost contemporani cu strămoşii noştri,
contemporani cu părinţii noştri şi cu
noi, oamenii secolului 21, oamenii in-
ternetului. Capra este contemporană şi
va fi contemporană cu cei care vor veni
şi peste o sută de ani. De ce? Pentru că
Creangă exprimă esenţa spiritului ro-
mânesc al poporului nos-
tru. Nu ne putem imagina
viaţa fără aceste poveşti”,
a menţionat Arcadie Su-
ceveanu.

Diana Vrabie, critic
şi istoric literar, teoreti-
cian, conferenţiar univer-
sitar la Catedra de
literatura română şi uni-
versală, Universitatea
„Alecu Russo”, Bălţi,
susţine afirmaţia lui Geor -
ge Călinescu care spunea
că „Ion Creangă e mai
deştept decât pare”. Diana

Vrabie argumentează afirmaţia criticu-
lui prin faptul că la 180 de ani de la
naşterea sa, Ion Creangă, rămâne la fel
de actual şi citit, studiat. „Opera sa
fiind supusă celor mai variate grile de
interpretare şi celor mai pitoreşti lec-
turi. Reeditarea necontenită a creaţiei
humuleşteanului relevă acel interes
susţinut faţă de opera sa care a trecut
cu succes proba timpului”, a declarat
specialista în cadrul simpozionului.

Dumitru Apetri, doctor în filolo-
gie, cercetător ştiinţific coordonator
susţine că toţi românii pot fi mândri
pentru că Eminescu şi Creangă au un
loc bine definit în universalitate. „Fac-
torii care asigură universalitatea scrii-
torilor e traducerea lor artistică. Opera
artistică conţine, reprezintă trăirile
umane, nobleţea trăirilor umane şi sen-
sibilitatea cea mai înaltă. Creangă este
într-adevăr foarte greu de tradus, limba
sa fiind expresivă, aluzivă şi imprevi-
zibilă. Specialiştii mai spun că tradu-
cerile se învechesc odată la 30-40 de
ani, că trebuie revenit periodic asupra
lor. Această grilă de receptare este, de
asemenea, în îmbogăţire permanentă.
Ar fi bine ca naţiunea română, cultura
românească să fie cointeresate ca opera
lui Creangă şi Eminescu să fie încre-
dinţată celor mai de seamă traducători
şi să fie propagată pe diferite căi”, a
declarat doctorul în filologie pentru
ziarul TIMPUL. (N. R. – Preluare de
pe www.timpul.md)

Red.
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Vasile Malanetchi ‐ directorul
Muzeului de Literatură Mihail
Kogălniceanu și Arcadie Suce‐
veanu ‐ președintele Uniunii

Scriitorilor din Moldova
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in cauza unor versuri ce îndemnau la re-
voltă, este expulzat; după întoarcere în ţară,
se stabileşte la moşia părintească Negrişoara
din Ţinutul Neamţ, apoi, va fi asesor jude-
cătoresc la Piatra-Neamţ (1841-1844). Cola-
borări sau i se publică din scrieri în „Albina
românească”, „Almanahul pribegilor ro-
mâni” (Paris), „Basarabia”; „Foaia pentru

toţi”, „Foaia Societăţii pentru Literatura şi Cultura
Română în Bucovina”, „Gazeta de Moldova”, „Lu-
mina satelor” ş. a. Volume: „Jicnicerul Vadră”
(pierdută), „Amintiri”, „Cântarea României”. 

■ 18/1947, n. Emil Nicolae (pseud. Emanuel
Nadler), la Bacău, scriitor, publicist, specialist în
probleme de patrimoniu cultural, ziarist, critic de
artă, membru al U. S. A absolvit Liceul „Calistrat
Hogaş” din Piatra-Neamţ, Facultatea de Filologie
din Iaşi. Debut publicistic în „Ceahlăul” (1968),
editorial: „Cerul în apă” (1970). Colaborări, cu
versuri, studii, cronici literare, eseuri, recenzii şi

traduceri, la numeroase publicaţii din ţară şi stră-
inătate. Scrieri: „Poetul adormit în dragoste”,
„Rostirea unui fluture-n lumină”, „Studii / Con-
fesiuni / Capricii”, „Psihodrom”, „Femeia şi fe-
mela”, trilogia „Omul de hârtie”, „Mortul

perfect” şi „Paranoima”.
„Victor Brauner – la iz-
voarele operei”, „Patimile
după Victor Brauner”,
„Cearcăn – poeme”,
„Poezia nu e decât slăbi-
ciunea artei. Cu 6 deS-
emne şi o copertă de Dinu
Huminiuc”, „Autres ca-
prices”, grafică, Dumitru
D. Bostan. 

■ 23/1903 – n. Virgil Gheorghiu, la Roman
(d. 7. 03. 1977, Bucureşti), poet, muzician, croni-
car muzical. A frecventat Liceul „Roman-Vodă”,
Conservatorul din Bucu-
reşti, studii muzicale la
Viena şi la Paris. Debut cu
„Cântările răsăritului”,
versuri (1925). În anii ’20,
coeditor al revistelor
„Prospect” şi „XX. Litera-
tură contimporană”; în re-
dacţia „României literare”
(1939-1940) supliment al
Ziarului „România”. Trei
premii: ale S. S. R., pentru
sonet, pentru poezie şi Premiul Fundaţiilor Regale
(1935). După lucrarea „Din muzica şi viaţa com-
pozitorilor” (1942), începe o lungă carieră în do-
meniul muzicii. După război, pianist la
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Ion Mărgineanu a lansat cartea „Traseul Centenarului Marii Uniri”
robabil nu există român care să nu fi auzit
de marea aventură a octogenarului Ion
Mărgineanu. În anul Centenarului Marii
Uniri, basarabeanul a pornit pe jos de la
Bălţi spre Alba Iulia. Au fost peste 500 de
km, plini de emoţii şi peripeţii pentru

Domnia sa şi pentru echipa care l-a însoţit. 
Acum, aventura de suflet a lui Ion Mărgi-

neanu, în drumul său pedestru spre capitala Uni-
rii, poate fi retrăită de fiecare dintre noi. Totul a
fost notat într-un jurnal de drum, care a văzut de
curând lumina tiparului. Titlul cărţii este unul

percutant: Traseul Centena-
rului Marii Uniri. Peripeţiile
înscrise acum doi ani în jur-
nalul de drum, fotografii şi
comentarii, toate au fost in-
cluse în această carte. 

Lansarea a avut loc într-o
zi simbolică, ziua de 3 mar-
tie, când s-au împlinit 102
ani de la momentul în care
Zemstva din Bălţi a decis în
unanimitate votarea unei
scrisori către Sfatul Ţării, în
numele reprezentanţilor din
tot ţinutul, în care îşi mani-
festă dorinţa de revenire la
patria mamă.

„Sunt clipele pe care le-am trăit pe par -
cursul unei luni, ba chiar mai mult. Pe traseu am
avut evenimente foarte importante nu doar pen-
tru mine, dar şi pentru cei care m-au susţinut.
Dacă vrei să faci ceva, Dumnezeu te ajută”,
spune Ion Mărgineanu.

Prezentarea cărţii a avut loc în faţa studen-
ţilor de la Universitatea Alecu Russo din Bălţi,
unde, cu ani în urmă, Ion Mărgineanu şi-a făcut
studiile.

Profersorul Ion Mărgineanu şi-a început
aventura pe 1 noiembrie 2018. În drumul său din
Chişinău spre Transilvania, octogenarul a avut
de înfruntat şi viscol şi zăpadă, dar toate acestea
nu l-au descurajat. A mers în continuare spre
Alba Iulia, unde a participat, la 1 decembrie
2018, la aniversarea Centenarului Marii Uniri.
Popasul profesorului Mărgineanu la Piatra-
Neamţ s-a soldat cu o primire oficială la primă-
ria municipiului şi cu o întâlnire cu admiratorii
gestului său, la Biblioteca Judeţeană „G.T.Kiri-
leanu”. 

Angelina B.

Filmul documentar „Gurie Mitropolitul”
lansat în premieră la Chişinău

deea documentarului biografic „Gurie Mi-
tropolitul” a apărut în familia Igor şi Silvia
Grosu din dorinţa de a cunoaşte mai bine
dimensiunea personalităţii înaltului prelat.
Pentru ca o lume întreagă să cunoască
exemplul său de demnitate, verticalitate şi
credinţă. Întrucât tatăl său a fost exilat în
Siberia tocmai pentru că era rudă cu mitro-

politul Gurie, Igor Grosu a aflat despre renumitul
său unchi abia în anul doi de facultate.

„Aşa s-a întâmplat că tatăl meu a vrut să mă
protejeze, el venind din Siberia, îmi dorea să merg
pe mai puţine primejdii. Aproape de decembrie
1989 şi după ce s-au deschis graniţele, am hotărât
să aflu care sunt rudele care au rămas acolo în Ro-
mânia”, a spus Igor Grosu, nepotul Mitropolitului
Gurie Grosu, la solemnitatea de lansare a filmului.

„Lui îi datorăm începutul naţionalizării şcolii
în Basarabia în 1917, el a făcut primul abecedar
în grafie latină şi cu acest abecedar în octombrie
1917 învăţământul din Basarabia, în plin război,
în dificultăţi a trecut la grafie latină. Noi în film

am surprins persoane care au putut să-şi amin-
tească despre acest abecedar, de slujbele mitropo-
litului Gurie”, a menţionat Silvia Grosu,
conferenţiar universitar, doctor în istorie.

„De fapt, ceea ce prezintă acest documentar
este drama unei familii, a familiei unui mitropolit
de origine basarabeană. Nu este o dramă fizică,
dar este o dramă spirituală, sufletească. Această
dramă i-a reunit atât pe mitropolitul Gurie, cât şi
pe urmaşii lui Gurie”, a spus scenarista şi regizoa-
rea filmului, Irina Crăciun.

Gurie Grosu a trăit în perioada 1876-1943. A
fost mitropolit român, primul titular al Mitropoliei
Basarabiei după 100 de ani de ocupaţie, fiind unul
dintre promotorii românismului în Basarabia. În
1930, în timpul vizitei regelui Carol al II-lea în
Basarabia, Mitropolitul Gurie l-a împiedicat să
intre în altar prin porţile împărăteşti, spunându-i
că un rege poate să o facă doar având coroana pe
cap şi împreună cu soţia sa legiuită, principesa
Elena a Greciei, reproşându-i astfel relaţiile ex-
traconjugale. Acest fapt nu i-a fost iertat de rege

niciodată. La presiunile regelui, Sfântul Sinod
l-a suspendat temporar în noiembrie 1936.

Angelina BEGU
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ilarmonica din Bucureşti (1948-1967). 
■ 23/1912 – n. Geo Barton, la Piatra-

Neamţ (d. 10. 06. 1982, Bucureşti), actor,
absolvent al Conservatorului de Artă Dra-
matică, Bucureşti (1941), a jucat la Teatrul
„Constantin Nottara” din Satu Mare, la Tea-
trele Giuleşti şi Municipal („Bulandra”),

stabilindu-se, apoi, la Tea-
trul Naţional. A debutat în
cinematografie cu „Ră-
sună valea” (1949) urmat
de „La Moara cu Noroc”
(1950) şi alte douăzeci şi
trei de pelicule din care
amintim: „Pe răspunderea
mea” (1956), „Bijuterii de
familie” (1957), „Portretul
unui necunoscut” (1960),
„Darclee” (1961), „Tudor”

(1962), „Dacii” (1967), „Fraţii Jderi” (1973), „Şte-
fan cel Mare”.

■ 25/1925, n. Gheorghe A. M. Ciobanu, la
Roman, profesor, scriitor, autor a numeroase stu-
dii, eseuri şi cronici muzicale, literare şi de artă,

monografii. A absolvit Liceul „Roman-Vodă” şi
Facultatea de Drept (1949) şi a predat în învăţă-
mânt până în 2002. A început pe la 10-11 ani să
scrie versuri, pe la 14-15 ani să scrie proză. Preo-
cupat de „Problema biologică pe Marte” (un mic
studiu, la 17 ani), a elaborat planuri pentru lucrări
ştiinţifice: „Noţiuni de astrofilosofie”, „Structura
fundamentală a Universului” ş. a. A publicat peste
1000 de eseuri în reviste de cultură, eseuri adunate
ulterior în volum). Cărţi: „Monografia Liceului
«Roman-Vodă»”, „Locul şi spiritul – Valori artis-

tice din Roman”, „Iri-
mescu, între statornicie şi
zbor”, „Scrieri”, I-V, „Pri-
mii fiori (scrieri din ado-
lescenţă)”, „Mileniul Trei
pe portativ”, „Normativul
juridic”, „«Mioriţa» – mit
triadic”, „Modelarea”,
„Portrete printre rame”,
„Mecena, medic, misionar,
Teodorescu”.

■ 27/1950, n. Gheorghe Simon, la Agapia,
profesor, a absolvit Liceul „Ştefan cel Mare” din
Târgu-Neamţ, apoi Facultatea de Litere din Iaşi
(1975). Debut cu poezie în Ziarul „Ceahlăul”
(1969), editorial, cu „Fulgere captive”, poeme
(1984). Pentru eseu, a fost apreciat cu premii ale
revistelor „Luceafărul”, „Ateneu”, „Tribuna”,
„Antiteze”. Membru al U. S. din România şi mem-
bru al Asociaţiei Europene „François Mauriac”.

Rememorări nemţene
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In memoriam Vasile SPĂTĂRELU
(21 apr. 1938, Tâmna – 24 mart. 2005, Iaşi)

nceputul de primăvară a anului 2005 – mai
precis, data de 24 martie – a îndoliat toată
suflarea muzicală din România prin vestea
decesului compozitorului Vasile Spătărelu,
veste care s-a răspândit pretutindeni, cu iu-
ţeala fulgerului. De mai multă vreme
(„Vreme trece, vreme vine” – Mihai Emi-
nescu) era „curtat” de o boală de inimă şi

de o „gută” de care se văita câteodată, mai în
glumă, mai în serios, dorind să lase impresia că
nu le dădea mare importanţă. Tocmai terminase
de scris, în colaborare cu autorul acestor rânduri,
finalul partiturii „Prelucrare corală la două voci”
a Liturghiei psaltice în glas III, reluându-şi, după
vacanţa de iarnă, cu intensitate, activitatea de pro-
fesor la Universitatea de Arte „George Enescu”
din Iaşi, unde funcţiona, şi cea de colaborator şi
îndrumător al multor muzicieni, profesori şi stu-
denţi din principalele centre muzicale din ţară:
Bucureşti, Cluj, Timişoara, Craiova, Oradea, Ga-

laţi, Târgovişte sau Constanţa, unde era adesea în-
tâlnit.

Să fi intuit oare că trebuia să se grăbească
şi că nu-i va fi dat să-şi sărbătorească a şaizeci
şi şaptea aniversare, nici să-şi vadă tipărit ulti-
mul opus, care este o Liturghie, cu siguranţă Li-
turghia vieţii şi a morţii lui?

Maestrul Vasile Spătărelu – pe scurt, Made
– era un artist vizionar şi nonconformist, care
medita, fără a exterioriza, asupra sensurilor
adânci ale vieţii, mai ales asupra inevitabilităţii
„trecerii” fiinţei umane în teritoriile „fără du-
rere, întristare şi suspin”. De aceea, asemeni
altor mari artişti ai vremii, s-a hotărât să înfrunte
destinul prin actul repetitiv al creaţiei artistice
şi prin credinţa religioasă pe care o moştenise
de la părinţi, creştini, din Oltenia. Din confrun-
tarea cu destinul – adesea nemiloasă – s-a năs-
cut o operă muzicală plină de frumuseţe şi
vitalitate, care conţine titluri şi pagini înscrise

încă din timpul vieţii sale în tezaurul culturii ro-
mâneşti. De asemenea, fondarea, de către Vasile
Spătărelu, a reputatei şcoli ieşene de compoziţie
muzicală reprezintă o altă biruinţă a artistului în
lupta sa cu destinul. Confirmarea celor afirmate
anterior vine şi din partea foştilor săi elevi, as-
tăzi renumiţi compozitori, dirijori, instrumen-
tişti, solişti vocali, profesori sau muzicologi din
şirul cărora amintim doar câteva nume: Viorel
Munteanu, Cristian Misievici, Teodor Caciova
(compozitori), Anton Bişoc, Diodor Nicoară,
Gheorghe Dumănescu, Ioan Bica, Leonard Di-
mitriu (dirijori), Cornel Solovăstru (solist şi pro-
fesor), Vasilica Stoiciu (muzicolog şi pianist) sau
Viorel Bârleanu, profesor şi etnomuzicolog.

După dispariţia fizică a maestrului, doar
plăsmuirile sale artistice păstrate în fonoteci „de
aur” mai pot să ofere o imagine vie a personali-
tăţii sale artistice cu valoare de unicitate în arta
muzicală a ultimelor patru decenii ale veacului

~

Vasile Spătărelu şi creaţia sa religioasă

asile Spătărelu s-a născut la 21 aprilie
1938, în comuna Tâmna-Mehedinţi. A
fost elev al şcolilor de muzică din Cra-
iova, Braşov şi Timişoara. A urmat
cursurile Conservatorului bucureştean,
cu Ioan D. Chirescu – teorie şi solfegii,
Gheorghe Dumitrescu – armonie, Al-
fred Mendelson şi Anatol Vieru – com-

poziţie şi orchestraţie, George Breazul –
istoria muzicii.

În anul 1963 se stabileşte în Iaşi, unde
ocupă postul de preparator şi asistent la cate-
dra de contrapunct şi forme muzicale la Con-
servatorul George Enescu. De atunci, viaţa şi
activitatea sa au rămas nedespărţite de capi-
tala Moldovei.

În 1972 a preluat conducerea nou-înfiinţatei clase de compoziţie,
creând timp de mai multe generaţii de studenţi, o şcoală de autentică va-
loare naţională. Pe lângă activitatea de dascăl, a avut numeroase funcţii
în viaţa artistică a Iaşului şi a ţării: Decan al Facultăţii de Compoziţie şi
Muzicologie, de la Universitatea de Arte George Enescu (1984-1995), se-
cretar al Filialei Iaşi a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Ro-
mânia (din 1976), vicepreşedinte al Comisiei de Evaluare şi Acreditare
Academică în domeniul Artelor (din 1994).

Vasile Spătărelu a fost totodată, încă de la începuturi, unul dintre prin-
cipalii organizatori coordonatori ai Vacanţelor Muzicale la Piatra-Neamţ.

În toamna anului 2002, şi-a susţinut cu un succes remarcabil teza de
doctorat în compoziţie muzicală la Academia de Muzică Gheorghe Dima
din Cluj-Napoca, având ca temă: „Meditaţii la Enescu”, un proiect de
creaţie vizând configurarea gândirii muzicale ca sinteză între tradiţie şi
contemporaneitate.

Muzicianul s-a afirmat constant în domeniul creaţiei, dând la iveală
lucrări simfonice şi vocal-simfonice, muzică de teatru şi de operă, muzică
de cameră instrumentală şi vocal-instrumentală, muzică de divertisment,
muzică corală (ultima sa creaţie, cântecul său de lebădă, căreia i-a pus
punctul final cu două săptămâni înainte de trecerea la cele veşnice, fiind
Liturghia în glasul III, pentru cor la două şi trei voci egale) valoarea mu-
zicii sale fiind confirmată nu numai de aprecierile publicului, ci şi de pre-
miile conferite de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România
şi Academia Română. 

Muzica lui Vasile Spătărelu, aşa cum afirma rectorul Universităţii de
arte George Enescu, prof. univ. dr. Viorel Munteanu, „rezultat al meditaţiei
profunde asupra condiţiei umane, cucereşte deoarece are un anumit echi-
libru, chiar şi în cele mai puternice dezlănţuiri dramatice şi vorbeşte în
noi prin mijloacele ei specifice. Lirismul muzicii lui Vasile Spătărelu
oglindeşte natura sa sufletească”.

În mod cu totul neaşteptat, pe 24 martie 2005, marele om, muzician
şi profesor Vasile Spătărelu a plecat dintre noi, lăsând în urmă lacrimi,
profunde regrete, multe planuri neîmplinite, dar şi o amintire vie, repre-
zentată de creaţia sa artistică şi de mai multe generaţii de muzicieni de
valoare.

Red.
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ărţi: „La quête sans conquête”, eseu,
Franţa, 1994; „Viaţa după Iisus”, „James
Joyce, une lecture roumaine”, 1996; „Du-
minica absenţelor”, „Ardere de tot”, „Syl-
vie Germain ou la trenscendance du
silence”, Franţa, 2012, „Amin Agapia”,
„Fractalia”.

■ 28/1933 – n. Gheorghe Amaicei, pe
Valea Cracăului, profesor, preşedinte al Asociaţiei
Învăţătorilor din Judeţul
Neamţ (din 1995), d.-
31.08.2019. Membru fon-
dator al seriei noi a
Revistei APOSTOLUL.
Absolvent al Şcolii Nor-
male de Băieţi „Gheorghe
Asachi” din Piatra-Neamţ,
al Facultăţii de Matema-
tică din Iaşi. A lucrat ca
metodist la Casa Corpului

Didactic, colaborator al revistelor „Gazeta de ma-
tematică”, „Preocupări didactice”, „Cărţi matema-
tice”, „Apostolul”. Alături de dr. Gheorghe Iacomi,
a înfiinţat Asociaţia „Prietenii Ceahlăului” (1980). 

■ 30/1633 – n. Miron Costin, la Iaşi (d. 24.

12. 1691, Roman), cronicar, poet şi traducător, a
urmat Colegiul Iezuit din Bar şi Cameniţa. Revine
în ţară (1653) adus de către Iordache Cantacuzino,
care îl va sprijini în cariera sa diplomatică. Dregător
în Divanul Domnesc. După 1660, va urca în rang,
până la mare logofăt cu o activitate diplomatică
bogată în solii, cu turcii, cu ungurii, cu polonezii
şi cu italienii. Intrând în dizgraţia lui Constantin
Cantemir, acesta va porunci decapitarea sa şi a fra-
telui său Velicico, poruncă îndeplinită la Roman,
în decembrie 1691. Opere: „De neamul moldove-

nilor...”: „Descrierea Moldovei şi a Ţerei Româ-
neşti în trei cânturi, în versuri polone”, „Viaţa
lumii şi stihuri împotriva Zavistiei”; „Despre po-
porul Moldovei şi al Ţerei Româneşti”, ş. a. 

■ 31/1924 – n. Iulia Hălăucescu, la Tarcău,
Neamţ (d. 18. 12 2007, Piatra-Neamţ), artist plas-
tic, „doamna acuarelei româneşti”. A absolvit Li-
ceul de Fete din Piatra-Neamţ, studentă la
Academia de Arte din Iaşi, continuă la Institutul
„Nicolae Grigorescu”, Bucureşti. Membru U. A.
P. (1954) Preşedinte al Cenaclului U. A. P. Piatra-
Neamţ şi al Filialei Neamţ a U. A. P. (1975-1979).
Peste 60 de expoziţii personale (1950-2007). Re-
trospective (1984-2000): Bucureşti, Iaşi, Piatra-
Neamţ şi în Franţa, la Bayonne şi Saint Pied.
Împreună cu Simona Vasiliu-Chintilă a realizat un
grafitto la Casa de Cultură din Piatra-Neamţ şi la
Hotelul „Roman” din Roman. În anul 2004, s-a
ina ugurat Muzeul de Artă „Iulia Hălăucescu” din
Tarcău.
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X. De aceea, voi rememora (cu veneraţia
pe care o datorează fostul student celui
mai mare maestru muzical al său) numele
unora dintre operele sale, mai ales pe ace-
lea la a căror primă audiţie am participat
de-a lungul anilor în sălile instituţiilor de
artă din Iaşi (Filarmonica „Moldova”,

Opera Română, Conservatorul „George
Enescu”), instituţii care în mod constant i-au
promovat creaţia, oferind interpretări de refe-
rinţă: Simfonietta (1964) şi Epitaf (2001) în
domeniul muzicii simfonice, formidabilele
Cvartete de coarde din anii 1961, 1974,
1981 (interpretate de renumita formaţia ca-
merală Voces, compusă din fraţii Bujor şi
Dan Prelipcean, Anton Diaconu şi Constan-
tin Stanciu), liedurile Somnoroase păsărele,
pe versuri de Mihai Eminescu şi Tatăl nos-
tru, pe versuri de Dumitru Spătaru (1981)
sau comedia Preţioasele ridicole după
Molière, reluată la sfârşitul stagiunii 2004-
2005 a Operei Române din Iaşi.

Cine ar putea da uitării poemele corale
ale lui Vasile Spătărelu, considerate lucrări
clasice ale genului încă din timpul vieţii
compozitorului: Omagiu lui Picasso (1974)
pe versuri de Florin Mihai Petrescu, Crizan-
teme (1980) pe versuri de Tiberiu Utan,
Floare albastră (1982) pe versuri de Mihai
Eminescu, Luna roşie (1985) pe versuri de
Zaharia Stancu, Ciuleandra pe versuri
populare, Pentru Tine, Doamne (2003) pe ver-
suri de E. Ungureanu, sau suita corală Colinde
pentru Alexandru (1991) dedicată fiului său,
atunci când împlinea cinci ani.

După 1990, respectarea canoanelor artei so-
cialiste nu mai era obligatorie, motiv pentru
care este evidentă orientarea creaţiei sale înspre
aria tematică spiritual-religioasă, aşa cum re-
zultă şi din lucrări muzicale deja citate, precum
liedul Tatăl nostru, corul Pentru Tine, Doamne,
sau lucrarea simfonică Epitaf, în care este pre-
lucrat imnul bizantin Lumină lină (glas VIII)
care se intonează la slujba de seară.

Abordarea sferei spiritual-religioase nu este
– cum s-ar putea crede – un act de conjunctură,
ci are la bază conştiinţa profund religioasă a
compozitorului Vasile Spătărelu. Copilăria sa
plină de privaţiuni, greutăţile de tot felul pe care
a fost nevoit să le înfrunte, invidia confraţilor
de breaslă, procesul prin care şi-a apărat – îm-

preună cu alţi colegi – demnitatea de profesor
şi artist, lecturile filosofice şi religioase, iată
doar câteva elemente care explică motivele care
au dus la întărirea sentimentului religios creştin
în complexa personalitate a artistului.

Veridicitatea celor de mai sus este demons-
trată şi de manuscrisul ultimei lucrări religioase
a maestrului, menţionată anterior şi intitulată Li-
turghia psaltică în glas III şi prelucrarea corală
la două şi trei voci (în curs de apariţie). În

această creaţie, compozitorul renunţă la una din
prerogativele sale (invenţia tematică) şi se limi-
tează doar să prelucreze melodica de factură
psaltică (autor, Florin Bucescu), fără a modifica
structurile modale ale acesteia, ci străduindu-se
să descopere cele mai potrivite înveşmântări ar-
monico – polifonice.

Pentru a realiza prelucrări cât mai adecvate
caracteristicilor modale ale glasului al III-lea şi
pentru a respecta posibilităţile interpretative ale
tinerilor mici şi mari din şcoli sau din corurile
bisericeşti, Vasile Spătărelu a investigat o paletă
largă de mijloace de expresie muzicală, selec-
tându-le şi realizând o lucrare luminoasă, plină
de optimism şi de originalitate. Uneori, mono-
dia psaltică este lăsată să curgă după propriile-i
legi, fără nici o intervenţie armonico – polifo-
nică, iar alteori sunt folosite cu precădere mij-
loace polifonice (pedala sau isonul, canonul sau
imitaţia simplă) în prelucrarea ei. În cele mai

multe situaţii, maestrul a realizat o fericită îm-
binare a mijloacelor armonice şi a celor polifo-
nice, fără a absolutiza vreunul dintre acestea, ci
descoperind soluţiile optime. Ascultând ambele
prelucrări ale maestrului, cea de la două voci şi
cea de la trei voci egale, care sunt variante apro-
piate ale aceluiaşi mod de gândire corală, rămâi
cu impresia că „armonia” modurilor psaltice
oferă nenumărate posibilităţi de creaţie pentru
compozitorii crescuţi după legile muzicii occi-
dentale, cu condiţia să nu absolutizeze nici sis-
temul modal şi nici cel tonal.

Preoţii muzicieni, profesorii de educaţie
muzicală sau de specialitate, dirijorii, psalţii,
monahii şi monahiile, studenţii teologi şi din fa-
cultăţile de muzică, profesorii de religie şi elevii
de diferite vârste vor descoperi în Liturghia
psaltică în glas III şi prelucrarea corală la două
şi trei voci şirul cântărilor ce se cer a fi inter-
pretate la Slujba Sfintei Liturghii, redate atât pe
o singură voce (monodic) sau armonizate de
maestrul artei corale contemporane, Vasile Spă-
tărelu.

În cazul în care într-o instituţie religioasă
sau de învăţământ există un cor psaltic, acesta
va putea prelua monodiile de la începutul volu-
mului redate în notaţie psaltică şi liniară, iar co-
rurile la două şi trei voci beneficiază de
aranjamentele speciale menţionate.

Accesibilitatea melodiilor psaltice în glasul
III şi inspirata şi originala lor prelucrare armo-
nico-polifonică sunt argumente care susţin ideea
că Liturghia psaltică va fi bine primită în şcoli
şi biserici, precum şi în lumea muzicienilor, care
vor vedea în ea „cântecul de lebădă” al regreta-
tului maestru, Vasile Spătărelu. Avea în proiect
să scrie o „mare liturghie” pentru cor mixt şi o
„epopee naţională” în care să valorifice motive
folclorice în scopul glorificării faptelor măreţe
consemnate în istoria neamului, dar toate pla-
nurile s-au năruit după ora fatidică din dimi-
neaţa lui 24 martie 2005. Rămâne de la
compozitor o solidă operă muzicală pe care cu
generozitate a lăsat-o moştenire urmaşilor,
operă ale cărei sensuri adânci vor fi mai adânc
descifrate în deceniile următoare. Între acestea,
se evidenţiază nevoia umanităţii de iubire, căci
unde nu este iubire şi frumuseţe, nimic nu este.
(Sursa: Revista Română, Anul XI (42), decem-
brie 2005)

Preot conf. dr. Florin BUCESCU

X
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• Interviu cu scriitorul Dan
Stanca, laureatul Premiului

Naţional „Ion Creangă”,
2020

A cunoaşte un scriitor, înseamnă a-i cu-
noaşte opera?

– Uneori între om şi scriitor nu este o
identitate perfectă. De foarte multe ori,
scriitorul îşi permite în literatura sa ceea
ce omul nu-şi permite în viaţă. Dacă vrei
să-l cunoşti pe om prin scriitor, operaţia
aceasta, de cele mai multe ori, poate eşua.

Dar, uneori, are şi succes. Cred, totuşi, că este o
operaţie riscantă să vrei să-l cunoşti pe om prin
scriitor.

– Pe dumneavoastră cum ar trebui să vă cu-
noaştem?

– Cei care îmi citesc cu atenţie romanele pot
să mă cunoască, deşi n-aş vrea să fiu cunoscut,
fiindcă alter-ego-ul meu din roman este, de cele
mai multe ori, înfăţişat într-o situaţie deplorabilă
şi atunci eu apar ca un om declasat. Ca om nu
vreau să fiu declasat, cu toate că am o viaţă destul
de precară, acum nu vreau să mă lamentez, dar
am o viaţă destul de precară, ca să nu spun chiar
nefericită, însă îmi duc crucea până la capăt. Sunt
un om, în primul rând, nefericit, iar problema fe-
ricirii sau nefericirii scriitorului este iarăşi ceva
relativ. Un scriitor ar trebui să fie fericit atât cât
poate să pună pe hârtie ceva şi, în felul acesta,
să-şi deschidă sufletul către ceilalţi, nu către po-
sibilii cititori. A, că nu primeşte cât ar trebui, că
nu e tradus în nu ştiu câte limbi ar vrea, aceasta
este o problemă secundară care normal că-l
roade. Un scriitor, dacă ar fi să ne luăm după cri-
teriile performanţei, ale succesului, nu poate să
fie fericit. Unul sau doi iau tot, alţii mereu sunt
frustraţi, ăla are, eu n-am…

– Care-i scriitorul român care ia totul în mo-
mentul de faţă?

– Eu zic că-i Mircea Cărtărescu. Indiscuta-
bil, este o mare valoare literară. Am spus-o întot-
deauna. Este cel mai valoros scriitor
contemporan. Dacă nu recunoşti asta, ori eşti de
rea credinţă, ori eşti prost şi laşi în tine să vor-
bească invidia, nu justiţia. Problema-i alta… Dis-
tanţa valorică între el şi următorii clasaţi, să
zicem aşa, este mult, mult mai mică decât dife-
renţa de promovare între el şi ceilalţi. În asta con-
stă inechitatea.

– Scrieţi în fiecare zi?
– Înainte aşa făceam, dar acum nu mai am

aceeaşi ritmicitate a scrisului. Mă încearcă de-
monul acesta al lehamitei, al apatiei. De 40 de
ani urc această Golgotă a scrisului. Sunt perfect
conştient că firul s-a scurtat. N-am scris chiar de
pomană, beneficiez de indemnizaţia de merit de
la USR şi, într-adevăr, am o sursă de venit bună
şi aceasta mi s-a dat pentru că am scris.

– Critica s-a apropiat cu simpatie de lucră-
rile dumneavoastră?

– Am avut, în general, o critică bună. Per-
soanele care m-au susţinut într-un mod excepţio-
nal şi cărora le sunt recunoscător până la moarte
au fost Alex Ştefănescu şi Dan C. Mihăilescu.
Sigur, au mai scris şi alţii. Unele cronici m-au
mulţumit, altele m-au supărat, dar eu vreau să
rămân receptiv la orice sugestie. Eu văd în actul
critic ceva constructiv. Îmi place să am raporturi
foarte bune cu acei critici constructivi, care vin
spre carte şi ajută cartea prin observaţiile lor, nu
vin şi dau în cap scriitorilor.

– Citiţi mult, recitiţi puţin, sau invers?
– Îmi dau seama că fără citit nu faci nimic.

Experienţele personale sunt importante, dar
există o experienţă care vine pe cale livrescă şi
pe care nu poţi s-o capeţi decât dacă citeşti. Nu
sunt un cititor împătimit, din păcate. Mi-e mai
uşor să scriu decât să citesc, ceea ce nu-i deloc
bine. Îmi place să citesc mai mult istorie decât
ficţiune. Nu cred într-o ficţiune artificială, inven-

tată sută la sută, ci într-o ficţiune vie, mărturisi-
toare. Orice autor te poate inspira. În liceu am
fost influenţat de Camil Petrescu, de marii clasici
ruşi – îmi plac Gogol, Cehov, Bulgakov. Consi-
der, ca mulţi alţii, că romanul cel mai bun al se-
colului XX este Maestrul şi Margareta şi nu
Ulise sau În căutarea timpului pierdut.

– Există prietenii literare?
– Sunt rare. Scriitorii nu prea sunt prieteni

între ei. Sunt şi excepţii. Eu sunt foarte ataşat de
Dan C. Mihăilescu, de Ciprian Măceşaru, Sorin
Lavric, Cristian Bădiliţă. Una este rivalitatea
constructivă şi alta este ambiţia stupidă. Eu nu
am auzit când apare un roman ca lumea să se
ducă buluc să-l cumpere. Consider că populaţia
acestei ţări nu mai are nevoie de scriitori. Faptul
că există premii literare e o formă de rezistenţă
împotriva nepăsării şi împotriva realităţii ca
atare. Prestigiul, importanţa socială a scriitorului
român s-au prăbuşit. În condiţiile în care omul
vrea ceva practic, vrea o soluţie, cum mai poate
să-l încânte minciuna care este romanul. Fiindcă
romanul, până la urmă, este o minciună fru-
moasă. Este o minciună care ascunde însă un
miez adevărat. Cititorul de astăzi nu mai are răb-
dare, chef să ajungă până în miezul acesta. Mul-
ţumesc tuturor celor care au avut încredere în
mine şi mi-au oferit acest premiu!

A consemnat Violeta MOŞU

Romanul ar trebui să fie o ficţiune vie, mărturisitoare ...
Scriitorul Dan Stanca (n. 30 septembrie 1955, Bucu-

reşti), unul dintre cei mai importanţi prozatori contem-
porani, este recentul câştigător al celei de a IV-a ediţii a
Premiului Naţional pentru Proză „Ion Creangă”, Opera
Omnia, instituit în anul 2017 de C. J. şi Centrul pentru
Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ. Prozatorul a
debutat în anul 1992 cu apreciatul roman Vântul sau ţi-
pătul altuia. Ca jurnalist, a lucrat mulţi ani (până în 2008)
la cotidianul România liberă, unde a publicat sute de ar-
ticole. Până în prezent i-au apărut 21 de romane.

A fost distins cu: Premiul Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia (Apocalips amânat, 1998, şi Drumul spre piatră,
2003); Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti
(Domnul clipei, 2001, şi Cei calzi şi cei reci, 2009); Pre-
miul Fundaţiei „Flacăra” (Ritualul nopţii, 1999); Premiul
revistei Ateneu (Noaptea lui Iuda, 2008) şi a avut nume-
roase nominalizări pentru alte distincţii literare.

Ceremonia de premiere a avut loc pe 1 martie, la Mu-
zeul Memorial „Ion Creangă” de la Humuleşti. Valoarea

premiului este de 5.000 de euro.

–

CALENDAR – aprilie 2020 
2. PETRU PONI (4 ian. 1841 – 2 apr. 1925) – 95 de ani de la
moartea omului de ştiinţă;

02. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN (2 aprilie 1805 – 4
august 1875) – 215 ani de la naşterea scriitorului danez;

02. ZOLA, EMILE (2 aprilie 1840 – 29 septembrie 1902) –
180 de ani de la naşterea scriitorului francez.

02. GICĂ PETRESCU (2 apr. 1915 – 18 iun. 2006) – 105
de ani de la naşterea cântăreţului;

08. C. A. ROSETTI (2 iun. 1816 – 8 apr. 1885) – 135 de ani de la
moartea omului politic;

13. GHEORGHE BULGĂR (13 apr. 1920 – 13 iun. 2002) – 100
de ani de la naşterea filologului;

13. LA FONTAINE (Jean de) (8 iulie 1621 – 13 aprilie 1695) – 325
ani de la moartea poetului francez;

14. IULIU HAŢIEGANU (14 apr. 1885 – 4 sept. 1959) – 135 de

ani de la naşterea medicului;
15. LOMONOSOV, M. V. (19 nov. 1711 – 15 aprilie 1765) – 255

de ani de la moartea savantului şi poetului rus;
16. PANAIT ISTRATI (22 aug. 1884 – 16 apr. 1935) – 85 de ani

de la moartea prozatorului;
17. ION PILLAT (31 mart. 1891 – 17 apr. 1945) – 75 de ani de la

moartea poetului şi eseistului;
18. EINSTEIN, ALBERT (14 martie 1879 – 18 aprilie 1955) – 65

de ani de la moartea fizicianului german;
22. VERONICA MICLE (22 apr. 1850 – 3 aug. 1889) – 170 de ani

de la naşterea poetei;
24. SPITTELER, CARL (24 aprilie 1845 – 29 decembrie 1924) –

175 de ani de la naşterea poetului, prozatorului şi dramaturgului elveţian,
laureat al Premiului Nobel pentru Literatură;

25. ASSO, TORQUATO (11 martie 1544 – 25 aprilie 1595) – 425
ani de la moartea poetului italian;

29. RADU GYR (2 mart. 1905 – 29 apr. 1975) – 45 de ani de la
moartea poetului şi eseistului. (Red.)

0



Arte şi meserii

Pag. 19APOSTOLULmartie 2020

e ce a decide să fii învăţător, atunci, în
1975? 

Ce putea conţine repertoriul motiva-
ţional al unui copil, pentru care trebuinţele
de bază ale piramidei lui Maslow erau de-
ficitar satisfăcute? Îmi doream să învăţ, cu
atât mai mult, cu cât erau îndeplinite mai
puţine nevoi. 

Şi astăzi, când „Deasupra criptei negre, a
sfântului mormânt/Se scutură salcâmii de ploaie
şi de vânt”, aud bocetul Sfintei Mame (soră de
învăţătoare), care exprima suferinţa neîmplinită
că bunicul nu o purtase la şcoală decât patru clase
– „ai carte, ai parte”, fiind o condiţie de supra-
vieţuire în anii aceia. 

De ce am rămas „ostaş anonim al ţării”, în
1979, la terminarea Liceului Pedagogic Gheor-
ghe Asachi din Piatra-Neamţ? De ce nu am con-
tinuat cu studiile universitare?

Fiindcă erau prea multe guri de hrănit la casa
părinteasca din Borca. Plata trudnicului tată ţa-
pinar s-ar fi dus pe cheltuielile de admitere ale
mele la Cibernetică-ASE, în loc să fie folosită
pentru prea zilnica pâine de pe pământ, nu din

gând, a părinţilor, fraţilor, surorii.
„Trecut-au anii ca nori lungi pe şesuri”, îm-

pletiţi într-un buchet de 41, ai muncii mele de
dăscăliţă, în locurile natale. 

De ce aici? 
Pentru că se aude încă ecoul strigătului labi-

şian de peste Stânişoara... Deoarece Bistriţa
poartă încă, pe unde, întoarcerea lui Nică, pe
plută, de la şcoala lui Nanu din Broşteni, după
întâmplarea cu stânca, bordeiul, caprele Irinu-
căi... Fiindcă ocupaţiile şi obiceiurile consăteni-

lor amintesc încă de Vitoria Lipan, a geniului
literar Sadoveanu. 

De ce profesor pentru învăţământul primar
la peste jumate de veac? 

Visul celor din casa părintească s-a realizat,
toţi ceilalţi patru copii absolvind cursuri supe-

rioare. Casă am zidit, cele două fete ale
mele, absolvente de informatică, sunt pro-
gramatoare. Elevii mei, purtaţi şi de mine pe
tărâmul mirific al literelor şi cifrelor, sunt
profesori, informaticieni, medici, studenţi
sau mai simplu … OAMENI, care îşi clă-
desc fericirea în ţară ori pe alte paralele şi
meridiane ale globului. 

Venit-a vremea, în urmă cu câţiva ani,
să îmi îndeplinesc şi eu visul neîmplinit de
a fi profesor, la Dorna, la o extensie de Pe-
dagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar,
a Universităţii Babeş Bolyai-Cluj. 

Şi am fost şefă de promoţie şi aici, ca şi
la liceu, cu ani în urmă. 

Dar mai presus de toate, mi-am de-

monstrat mie însămi că în-
văţarea trebuie şi poate să
fie continuă, că permanent
trebuie să minimizez barie-
rele ce pândesc activitatea
managerială la nivelul cla-
sei de elevi, a consiliului
profesoral. Aspir încă să co-
relez optim ereditatea, me-
diul şi educaţia pentru cei
pe care îi modelez. 

Şi câte emoţii pardosesc acest drum, cei mai
mulţi copii urcând spre succes şcolar, biruind
eşecul, prin multă muncă şi străduinţe comune.
Adoptând o atitudine proactivă, îmbinând efi-
cient deciziile, proiectarea, conducerea, desfăşu-
rarea procesului de predare – învăţare – evaluare
– autoevaluare, acordând importanţă priorităţilor,
rezolvând conflictele prin metoda câştig-câştig,
visez încă la dascălul ideal. 

Mereu e loc de mai bine! 
Dar acum, când clopotul pensionării va

aduce despărţirea de şcolarii mici, parte impor-
tantă a vieţii mele, l-aş parafraza pe creatorul
pastelului românesc, în urarea făcută Luceafăru-
lui, păstrând cu imensă plecăciune proporţiile co-
losale: 

„Sunt unii care educă mai bine decât mine? 
Cu-atât mai bine şcolii, elevilor cu-atât mai

bine! 
Apuce înainte, s-ajungă cât mai sus 
La răsăritu-le falnic, se-nchin-al meu apus!”

(N. R. – Întrucât semnatara rândurilor de mai
sus a preferat această variantă pentru întrebările
noastre standard, am publicat ad litteram textul
primit. Cu mulţumirile necesare, fireşte.)

Emilia BUDĂI (AMARIEI),
Profesor învăţământ Primar,

Liceul Mihail Sadoveanu, Borca, Neamţ

Artă plastică pe simezele pensiunii Lostriţa
ensiunea Lostriţa, situată pe malul Lacului Izvoru Muntelui, a găz-
duit în februarie-martie expoziţia de artă a doi artişti plastici, pic-
torul nemţean Emil Ungureanu – cretă & estompă şi Iarina
Ungureanu – acuarelă, de altfel tată şi fiică. Întâlnirea şi dialogul
cu iubitorii de artă descinşi la faţa locului într-un număr relativ
mare, a avut loc sâmbătă, 22 februarie.

Printre cei care au răspuns invitaţiei la vernisaj s-a aflat şi scrii-
torul şi criticul de artă Emil Nicolae, cel care avea să facă şi ofi-

ciul de prezentator al creaţiei şi personalităţii celor doi plasticieni din
oraşul de sub poale de baraj: 

„Ne aflăm în lumea personajelor expuse pe simeze de artiştii plastici
Emil Ungureanu, un pictor cunoscut publicului iubitor de artă şi fiica sa,
Iarina Ungureanu, o adolescentă pentru care acuarela nu mai este un se-
cret. Referitor la vârsta creatorilor, aceasta nu contează, importantă e doar
creaţia lor şi modul în care acestea sunt receptate de public. Emil Ungu-
reanu este un excepţional psiholog şi un bun portretist, fapt care ne cople-
şeşte şi ne reţine în faţa fiecărui personaj, pentru că opera sa vorbeşte o
altă limbă, ne spune o altă poveste, fiecare personaj are o altă privire, un
zâmbet şi o altă înţelepciune. În portretistica lui Emil Ungureanu găsim
melancolie, bucurie, tristeţe, durere, nervi, toate tipurile de imagini care
duc portretul dincolo de static, spre compoziţie, astfel încât, eu ca admi-
rator, prelungesc în mentalul şi imaginarul meu lumea pe care ne-o oferă
artistul.

Deci avem de-a face cu o expoziţie foarte bună, autorul putând ori-
când să expună într-o galerie sau într-un muzeu. Oricum evenimentul este
foarte important şi cultura adevărată necesită a fi promovată”, a spus prin-
tre altele Emil Nicolae, care s-a declarat mulţumit de exponatele ambilor
artişti, domnia-sa prezentându-i în urmă cu trei ani şi la Sestry Art Galeery
din Piatra-Neamţ.

Pictorul Emil Ungureanu a mulţumit vorbitorilor, gazdelor şi tuturor
participanţilor, dându-le celor interesaţi explicaţii pe tema lucrărilor sale.
Aceasta pe parcursul a câteva ceasuri, care au transformat întâlnirea de pe
malul lacului de acumulare într-un veritabil cenaclu artistic.

La rândul său, Iarina Ungureanu a relatat modul în care a călcat pe

urmele tatălui său, mulţumindu-i pentru că i-a pus pensula în mână şi i-a
vegheat din umbră fiecare pas în lumea culorii, a artei în general. 

„Vă mulţumesc pentru că aţi venit la expoziţia mea şi a Iarinei şi mi-
aduc aminte că în urmă cu mai mulţi ani criticul de artă, Valentin Ciucă,
mi-a spus că cea mai frumoasă lucrare a mea este fiica mea Iarina, care,
iată, astăzi (sâmbătă, 22 februarie – n. r.) a ieşit la rampă spunând poveştile
în maniera ei artistică şi care sigur va avea o evoluţie bună”, a declarat
Emil Ungureanu, mândru de „comportamentul” artistic al fiicei sale.

Format la şcoala ieşeană de artă, având specialitatea sculptură, Emil
Ungureanu s-a dedicat cu precădere picturii în ulei şi creion, impresionând
publicul prin forţa tuşei, a culorii şi prin minuţiozitatea creionării portre-
tului.

Expoziţia de la Pensiunea Lostriţa poate fi vizionată de către cei in-
teresaţi până pe data de 23 martie 2020.

Ion ASAVEI

Visez încă
la dascălul ideal
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„Ziua porţilor deschise”,
la Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman

a Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman s-a desfăşurat
marţi, 3 martie, activitatea „Ziua porţilor deschise”, în
cadrul proiectului iniţiat de Inspectoratul Şcolar Jude-
ţean Neamţ, „Galeria meseriilor”, prin care învăţămân-
tul profesional a beneficiat de o promovare accentuată.

La această activitate au participat elevii claselor a
VIII-a de la Şcoala Gimnazială Stăniţa, Şcoala Gimna-

zială Bâra, Şcoala Gimnazială Dulceşti şi Şcoala de Artă „Ser-
giu Celibidache” Roman, însoţiţi de profesori şi diriginţi.
Participanţii au primit informaţii despre oferta educaţională a
colegiului pentru anul şcolar 2020 – 2021, despre importanţa
competenţelor profesionale, despre stagiile de practică la agen-
ţii economici.

Au fost prezentate parteneriatele încheiate de unitatea de
învăţământ cu agenţii economici la care se efectuează stagiile
de practică, programul de studiu care le oferă tinerilor o cali-
ficare şi posibilitatea angajării mai rapide pe piaţa muncii, po-
sibilitatea înfiinţării propriei firme sau derularea de activităţi
ca PFA, firma de exerciţiu pentru evoluţia în carieră.

Elevii au vizitat cabinetele de informatică, cabinetul de
legislaţie rutieră, atelierele mecanice şi electromecanice, mi-
nihotelul, cantina, cabinetele de specialitate, sala de festivităţi, bibliote-
cile, cabinetele medicale, sălile de sport.

În aceeaşi zi, în cadrul colegiului a avut loc dezbaterea „Integrarea
la locul de muncă”, inclusă în calendarul evenimentelor propuse cu oca-
zia „Zilei Naţionale a Meseriilor”. Invitaţi la activitate au fost reprezen-
tanţi ai agenţilor economici cu care şcoala are încheiate parteneriate
pentru desfăşurarea orelor de instruire practică – economist Decebal Po-
piţan – C.I.C.A Popiţan, şi inginer Ştefan Sescioreanu – reprezentant al
SC Point Arhitects SRL Roman.

„Dezbaterea cu elevii a urmărit sensibilizarea elevilor cu privire la
implicarea în propria devenire, la dobândirea unor competenţe profesio-
nale care să îi propulseze spre o carieră de succes. Prezentarea modelelor
de bune practici oferite de invitaţi a fost de bun augur, elevii adresând
întrebări despre etapele angajării, despre posibilitatea avansării la locul
de muncă, despre responsabilităţile fişelor de post, despre lucrul în
echipă”, a precizat profesor Cristinica Sava, directorul adjunct al Cole-
giului Tehnic „Miron Costin”. (Sursa: Ziarul de Roman)

Red.

L

Conferinţe la Liceul de Arte „Victor Brauner”
iceul de Arte „Victor Brauner” din Piatra-
Neamţ, în parteneriat cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean Neamţ, organizează un
eveniment cultural pentru iubitorii de artă.

Luni, 23 martie 2020, începând cu ora
16:00, în Sala „Theodor Macarie” a Li-
ceului de Arte „Victor Brauner”, domnul

profesor universitar doctor Şerban-Dimitrie So-
reanu va susţine conferinţa „Muzică şi comuni-
care”, unde cuvântul va fi însoţit de muzică prin
participarea violonistei Sara Stroici şi a pianistei
Andreea Dobia, care vor aborda repertoriul: To-
maso Vitali – Ciaccona în sol minor pentru

vioară şi pian, Manuel de Falla – Dans Spaniol
în la minor, nr. 1, pentru vioară şi pian, George
Enescu/Sandu Albu – Adagio pentru vioară şi
pian din Suita în stil vechi pentru pian, Henryk
Wieniawski – Poloneza briliantă în La major,
op.21, pentru vioară şi pian, Sara Stroici – Pi-
curi de lumină în Re major, pentru vioară şi
pian, Andreea Dobia – Sunt lângă tine în Do
major, pentru vioară şi pian.

Serata culturală se va încheia cu momente
de improvizaţie susţinute de prof. univ. dr. Şer-
ban-Dimitrie Soreanu. Participanţii vor avea
ocazia să se implice activ la desfăşurarea actului

artistic prin dialog des-
chis pe tema prezentată.

Şerban-Dimitrie So-
reanu este un artist com-
plet, pianist şi pedagog,
actualmente director al
Şcolii Doctorale – Uni-
versitatea Naţională de
Muzică din Bucureşti.
Este autorul volumelor:
Johannes Brahms – Mu-
zica de cameră cu pian
(Editura Muzicală, Bucu-
reşti, 1990), Rigoare &
Inefabil (Editura Univer-
sităţii Naţionale de Mu-
zică, Bucureşti, 2005),
Clipe & Microni (Editura
Universităţii Naţionale

de Muzică, Bucureşti, 2012), dar şi a Conferin-
ţelor doctorale: Postulate ale Artei interpretative
(2012), Interpretarea muzicală, Vol. I: Teză a
„Trecutului”, vol. II „Antiteză a „Prezentului”,
vol. III: Sinteză a „Viitorului” (2013). În anul
2004, Preşedinţia României îi conferă Ordinul
Meritul pentru Învăţământ în gradul de Cavaler,
pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea şi
promovarea cercetării în România. Prin progra-
mele universitare europene CEEPUS, a avut
colaborări în calitate de profesor invitat pentru
a susţine cursuri de pian şi muzică de cameră
la Universitatea de Muzică „Karol Lipinski”
din Wroclaw, Polonia şi la Conservatoire Na-
tional Superior de Musique et de Danse, Paris,
Franţa.

În calitate de pianist concertist, repertoriul
abordat în perioada activităţii artistice a dezvol-
tat un arc stilistic larg, cu lucrări din Baroc până
în contemporaneitate, exprimat public în ipos-
taze solo, camerale şi cu orchestră. Printre lucră-
rile abordate se numără mai mult de 40 de prime
audiţii din creaţia românească.

Conferinţa „Muzică & Comunicare” se do-
reşte a fi un preambul al unei eventuale stagiuni
culturale permanente la Piatra-Neamţ, bucu-
rându-ne de onoarea pe care ne-o oferă prezenţa
unor personalităţi prestigioase din sfera artistică
românească. (N. R. – Text preluat înainte de pro-
ducerea evenimentului, dată la care revista se
afla deja la tipar)

Sara STROICI

L
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m studenţit la Iaşi în „dulcele târg” unde
Eminescu a visat „luceferi pe cer”. M-au
educat şi instruit universitari străluciţi,
Dumnezeu să-i odihnească pe toţi! Pe unul
dintre ei nu-l pot uita nici astăzi, la bătrâ-
neţe, când nu mai ştiu cât mai am până la
capăt. Se numea N. Gostar şi era conf.
univ. la Bătrâna Universitate „Al. I. Cuza”,

disciplina Istoria universală antică şi Arheologie.
Era carismatic ca un general roman şi un mare ad-
mirator al femeii antice. Cuplurile celebre Elena
şi Paris, Teodora şi Iustinian, nu aveau secrete
pentru dumnealui. Era istorie trecută şi trecutul
aparţine tuturor. Iubea şi femeia contemporană şi
aceasta nu trecea indiferentă pe lângă universita-
rul cu pipă. 

Cursurile şi seminariile făcute cu mentorul
nostru în amfiteatrul II-7 erau adevărate specta-
cole. Venea cu braţele încărcate de documente la-
tine, greceşti, slavone, stampe şi fotocopii din
Orient, Grecia şi Italia. Le aşeza la vedere şi ne
invita la meditaţie. Ne-a dus la Biserica Trei Ie-
rarhi, la Muzeul Unirii, la Palatul Culturii – la Sala
statuilor şi Sala Voievozilor. Odată, la un seminar,
ne-a adus o minunată reproducere de pe Columna
lui Traian care reprezenta o admirabilă femeie
dacă, călare pe un armăsar roşcat, sălbatic, în
galop spre necuprinderi. A aşezat-o pe un suport
în faţa noastră şi ne-a lăsat să o admirăm. Primul
care s-a înscris la cuvânt a fost Iliuţă – un coleg
aerisit la minte şi cu informaţii multe. Parcă-l aud:
„Admirabila femeie la care privim este sora lui
Decebal, regele erou al dacilor. O getă curajoasă
din Carpaţi care-şi apăra ţara ameninţată de laco-
mii romani. A fost dăltuită în marmură de Carrara
pentru vecie.” Din păcate, sau poate din fericire,
a intervenit arheologul întrebând: Pentru ce crezi
că frumoasa femeie îşi expune cu dărnicie piciorul
stâng gol-goluţ în faţa năvălitorilor hulpavi? „Pen-
tru intimidarea adversarilor, d-le profesor!” Răs-
punsul a fost răsplătit cu hohote de râs şi felicitări
pentru perspicacitate. Adevărul ştiinţific era altul.
„Amazoanele” dacilor, soţiile lor, călăreau mult
şi ca urmare şliţurile de la fuste, le înlesneau miş-
cările. Şliţurile adânci până la şold nu invită pe
bărbaţi la meditaţie.

Concluziile discuţiilor au fost trase de uni-
versitar cu vorbe alese. Toate popoarele civilizate
au respectat şi respectă femeile. O dovedesc vor-
bele mari pe care le-au rostit de-a lungul vremu-
rilor. Auziţi! „Femeia este ediţia de lux a
umanităţii, scoasă din natură pe hârtie velină. Îi
stă mai bine într-o bibliotecă de oglinzi după nişte

perdele de mătase şi catifea, dar este prea delicat
legată pentru ca un înţelept să o aşeze în lada lui
pe timpul călătoriei celei lungi a vieţii” (A.
France). Altă definiţie? „Femeia este o mâncare
pentru zei, gătită de diavol” (W. Shakespeare).
Nici împăratul Napoleon Bonaparte nu s-a lăsat
neglijat: „Femeia când e frumoasă place ochilor.
Când e bună, place inimii, una este o bijuterie,
cealaltă o comoară”. Şi a încheiat cu un citat din
J. W. Goethe: „Societatea femeilor este elementul
în care se dezvoltă distincţia socială”. Cu femeia
nu-i de şuguit, nici cu dragostea cu năbădăi. Ban-
curi porcoase cu femei nu ne-a spus universitarul,
era om finuţ, ardelean din Deva. Cum dragostea
nu se strigă în gura mare, dascălul nostru ne-a ex-
plicat discret noţiunea. Iubirea a fost definită în

fel şi chip „un nimic frumos”, „iubire la greu”,
„iubire beton”, „la drumul mare”, „electrică”, „de
cartier”, „pe internet”, „vrăjeli de mahala”... Săr-
bătorim iubirea de câteva ori pe an: de Valentine’s
Day, de Ziua Femeii, de Ziua Copilului, de Cră-
ciun. Absenţa iubirii din viaţa unei femei, vio-
lenţa, minciuna, făţărnicia, fac viaţa cenuşie.
Când într-o familie bărbatul şi femeia se culcă în
acelaşi pat conjugal, fiecare cu picioarele la capul
celuilalt, se cheamă că totul s-a terminat. Când
Ion şi Maria merg pe stradă, unul în faţă şi celalalt
în urmă, au ieşit scântei.

Dacă în „lumea veche” (antică) femeile dăl-
tuite în marmură (Venus din Milo) erau înveş-
mântate sumar dar cu gust rafinat, în „lumea
nouă” lucrurile stau altcum. De pildă, în „epoca
de aur” tovarăşele noastre de viaţă erau îmbrăcate
în salopetă albastră, aveau bocanci în picioare şi
casca pe cap. Aşa defilau prin faţa tribunei ofi-
ciale din Piatra-Neamţ aruncând cu flori spre iu-
bita noastră conducătoare, Maria Gheorghe.
Evident, la 1 mai şi 23 august. Pe timpul Cabine-
tului 2, frumoasele noastre „tove” se cocoţau în
prezidii, cu părul prins în coc şi fuste lungi, de-
cente. Pe holul Univ. Al. I. Cuza din Iaşi, pe vre-

mea mea, era o gazetă de perete „Urzica”. Aceasta
satiriza permanent studentele cu apucături bur-
gheze. Umblau în blugi peticiţi, se boiau exagerat,
admirau rock-ul. Rubrica principală se numea
„Menajeria de pe Str. Lăpuşneanu” şi era foarte
gustată. De ce? În Iaşi, Corsoul, unde studenţii ie-
şeau seara la agăţat fete, era strada pomenită. 

Şi timpul s-a scurs şi lumea s-a schimbat şi
femeia s-a emancipat. Atenţie! Femeia pe care o
sărbătorim în martie. Astăzi, minunatele noastre
tovarăşe de viaţă sunt cuminţi, modeste, cultivate,
frânte de muncă şi chiar „bărbate”. De aici şi zi-
cerea: „Tot femeia e mai tare/ Că bărbatul habar
n-are/ Cum îl păcăleşte ea.” E harnică şi iscusită
indiferent ce are în mâini: sapa, seringa sau sti-
loul. Astăzi nu mai ţine vrăjeala cu: „Hai Marie,
hai cu mine, că-ţi dau rochie cu buline.” În capi-
talismul sălbatic, ca mascul e musai să ai cont
baban în bancă şi bolid trăsnet. 

Să aplaudăm sau nu? Mioriticii secolului
XXI nu sunt nici misogini, nici sexişti. La ulti-
mele alegeri prezidenţiale, din 18 candidaţi pentru
Cotroceni, doar câteva femei au cutezat să candi-
deze. Că au chixat, n-a surprins pe nimeni. Bine
că nu a revenit Lia Roberts, fostă Sandu, cunos-
cută de un barosan yankeu într-o parcare din Ro-
mânia la o bulgăreală. Nici în Guvernul actual al
României nu sunt zărite prea multe „dame”. Des-
pre una din ele, acidul analist politic Stelian Tă-
nase spune că este specialistă în cafele. Şi ce? Nu
e bine? Dacă Opoziţia otrăveşte cafelele? 

Fetele noastre de aur: Nadia Comăneci, Ga-
briela Szabo, Simona Halep, Camelia Potec,
Alina Dumitru au făcut dăunăzi o vizită la Senatul
României. Au cerut politicienilor actuali să coa-
feze o ţâră bugetul pentru Sport că e tare invizibil.
În nicio ţară din lume, Sportul de performanţă nu
poate trăi cu 0,02% din PIB. Cum minunaţii
noştri politicieni stăpânesc la perfecţie limba vor-
belor goale, au promis că.... bla, bla, bla. Trist mo-
ment! De aceea, admirabila noastră Simona a
plecat singură spre glorie şi paradoxal, a ajuns
„regina tenisului din Dubai!”. Te admirăm şi te
iubim, Halepino! Numai că vorba poetului: „nu
putem fi cu toţii/ shakespeari, aristofani sau mo-
lieri”. Şi atunci cum urcăm pe podium? Chiar aşa.
Cum? E 8 Martie, e Ziua Femeii, Doamnele se
doresc „bătute cu flori”. Apropo, aţi citit cartea
„Toţi bărbaţii sunt măgari?” semnată, normal, de
o americancă pe nume Daylledeanna Schwartz.
Citiţi-o, e nostimă! Râdeţi în hohote.

Dumitru RUSU

Iubeşte-mă
o clipă

Sunt cea mai tare
tipă...

A

• Cristi Puiu a câştigat Premiul pentru cel mai bun
regizor la secţiunea Encounters

e 29 februarie, Cristi Puiu a fost distins cu Premiul pentru cel mai
bun regizor la secţiunea Encounters, pentru filmul „Malmkrog”,
în cadrul ceremoniei de gală a celei de-a 70-a ediţii a Festivalului
Internaţional de Film de la Berlin.

Este pentru a doua oară când prestigiosul eveniment îi acordă
regizorului român recunoaşterea internaţională după Ursul de Aur
pentru scurtmetraj din 2014. Filmul Malmkrog este şi cea mai pro-

vocatoare producţie semnată de Cristi Puiu până în prezent, „un film eu-
ropean uriaş, de-a dreptul eroic” cum îl descrie presa internaţională.

Premiul a fost ridicat de actorul Frédéric Schulz-Richard, care in-
terpretează rolul principal din film.

Malmkrog a avut premiera internaţională în cadrul secţiunii Encoun-
ters a Berlinalei, fiind proiectat chiar în deschidere, şi a intrat în compe-
tiţie cu alte 14 filme din întreaga lume. Despre Encounters, directorul
artistic al festivalului, Carlo Chatrian, a declarat că reuneşte filme care
„îşi asumă provocarea de a contura o lume, mai degrabă decât a o repro-

duce”. Considerat deschizătorul de Noul Val în cinematografia româ-
nească, regizorul Cristi Puiu a fost primit călduros la Berlin.

Presa internaţională a titrat despre Malmkrog: „marele film al festi-
valului” (Nuovo Cinema Locatelli), „un film de o seriozitate aproape in-
timidantă” (Screen Daily), „o capodoperă plină de intensitate” (Cultured
Vultures) şi a punctat radicalismul demersului original apropiat de ci-
nema-ul anilor ’70, lăudând în egală măsură picturalitatea filmului regi-
zat de Cristi Puiu.

Este până în prezent cel mai provocator proiect al regizorului: o ecra-
nizare de epocă, cu un scenariu adaptat după „Trois entretiens” de Vla-
dimir Soloviov (1853–1900), filmat timp de 40 de zile la conacul Apafi
din satul Mălâncrav (Sibiu). „O interogare asupra cinematografiei şi me-
moriei – aşa cum declară regizorul Cristi Puiu – Malmkrog este construit
în jurul a cinci personaje, iar actorii vorbesc în limba franceză, doar câ-
teva replici fiind în germană, rusă şi maghiară. Decorul şi costumele
redau atmosfera începutului de secol XX din Transilvania.

Din distribuţie fac parte: Frédéric Schulz-Richard, Agathe Bosch,
Diana Sakalauskaité, Marina Palii, Ugo Broussot şi István Téglás.

Malmkrog este o coproducţie România, Serbia, Elveţia, Suedia, Bos-
nia şi Macedonia de Nord. (Sursa: https://www.ziarulmetropolis.ro) Red.

P

Filmul românesc străluceşte la Berlinală
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De la Alexandrina Gavrilescu la Otilia Cazimir
e 12 februarie s-au împlinit 126 de ani de
la naşterea uneia dintre scriitoarele cele
mai cunoscute ale României interbelice.
Purtând un pseudonim pe care l-a deza-
great dar care a consacrat-o, Otilia Cazimir
a fost o feministă a vremii ei, dar şi iubita
discretă a unui alt mare poet.

Născută în judeţul Neamţ şi stabilită
apoi la Iaşi, tânăra poetă Alexandrina Gavrilescu
şi-a făcut debutul literar în revista „Viaţa româ-
nească”, condusă de Garabet Ibrăileanu şi Mihail
Sadoveanu. A trimis revistei o primă poezie prin
poştă, dar nu a vrut să apară cu numele real de-
oarece avea doar 17 ani iar directoarea şcolii ei
„mai dădea şi afară din şcoală pe fetele care se

ţineau de prostii, cum spunea ea când era vorba
de literatură”, după cum îşi amintea scriitoarea
într-un interviu televizat din 1964.

Aşa că s-a semnat în mod anonim cu trei ste-

luţe. Remarcându-i talentul, Sadoveanu şi Ibrăi-
leanu au hotărât să îi creeze un pseudonim, pri-
mul alegându-i numele de Otilia iar cel de-al
doilea pe cel de Cazimir, ambele fiind numele
unor iubiri din tinereţea celor doi scriitori.
„M-am pomenit dintr-odată Otilia Cazimir. Eu
însă n-am ştiut nimic. Am aşteptat numărul viitor
al Vieţii româneşti să văd cele trei steluţe. (...)
Am căutat în revistă... Nicio steluţă. M-am uitat
însă la numele colaboratorilor, şi am văzut un
nume nou, Otilia Cazimir, şi am zis: Cine dracu’
o mai fi şi asta! Uite cum au altele noroc, şi eu
n-am.” A redeschis revista peste câteva zile, „şi
când am ajuns la această urâtă de mine Otilia Ca-
zimir, am văzut că eu eram.”

Peste ani, cea care a de-
venit autoarea unora dintre
cele mai cunoscute texte
pentru copii mărturisea cât
de antipatic i-a fost pseudo-
nimul dat, deşi el i-a adus
celebritatea: „N-am nimic în
comun cu eroinele legende-
lor germane, iar cea dintâi
Otilie pe care am întâlnit-o
în viaţă, fetiţa cu care am
stat în bancă în clasa pri-
mară, era proastă, grasă şi
buboasă” spunea ea. A folo-
sit în timp şi alte pseudo-
nime, precum Alexandra
Casian, Ofelia, Magda sau
Dona Sol, cu care a semnat
ceea ce astăzi am numi arti-
cole feministe. De altfel, a
colaborat şi cu asociaţii fe-

ministe din Europa (Cehia, Franţa), la solicitarea
cărora a scris articole despre viaţa femeilor ro-
mâne dar şi despre drepturile sociale şi politice
ale acestora.

Copil singuratic şi visător, a început să scrie
poezie încă de mică. A locuit la Iaşi şi a lucrat ca
Director al Inspecţiei Teatrelor din Moldova şi
Basarabia. Primise Premiul Academiei Române
(1927) şi Premiul Naţional pentru Literatură
(1937), însă în contextul războiului a rămas fără
slujbă şi a ajuns să trăiască sărăcăcios făcând tra-
duceri din franceză şi rusă. Zaharia Stancu îi
scria în acei ani: „Ar fi o mare pierdere să te
ocupi numai de traduceri.” Şi pe bună dreptate,
căci poeta a publicat în total 60 de volume de
poezii dar şi schiţe, nuvele şi texte de publicis-
tică. Cele mai iubite au rămas însă poeziile pen-
tru copii, în care nu lăsa impresia că se coboară
la nivelul celor mici cu scop moralizator ci,
dimpotrivă, cu mult umor, transformând poezia
într-un joc. A preluat numeroase teme din fol-
clorul copilăriei, din colinde, obiceiuri şi basme
tradiţionale.

De la debutul ei au trecut cinci ani până la
apariţia primului ei volum de poezie. „Primul
exemplar din carte i l-am dat celui care era în
vremea asta deja prietenul meu cel mai bun, lui
George Topârceanu. Primul autograf lui i l-am
dat.” Topârceanu a fost însă mai mult decât atât,
a fost iubirea vieţii ei, cei doi având o relaţie în-
delungată, discretă dar controversată în societa-
tea vremii după destrămarea primei căsnicii a
acestuia. Relaţia celor două personalităţi literare
s-a înfiripat în casa prietenului lor comun Mihail
Sadoveanu, poeta fiind cea care l-a îngrijit pe To-
pârceanu până la decesul său prematur. Ulterior,
ea s-a ocupat de aranjarea manuscriselor aces-
tuia, şi chiar mai mult decât atât. Cum mărturisea
ulterior într-o scrisoare, ea a ascuns discret,
într-un seif, „scrisorile mele intime, fotografiile
noastre” dar şi „scrisorile intime de la trecătoa-
rele lui prietene”.

Cristina ENESCU

P

Otilia Cazimir (centru jos) alături de George Topârceanu (stânga
sus) şi Mihail Sadoveanu (dreapta jos)

• Dialog cu regizorul Alexandru Mâzgăreanu

una aceasta regizorul Alexandru Mâzgăreanu a fost nominalizat la
Premiile UNITER 2020, la categoria Cea mai bună regie, pentru
spectacolul „Steaua fără nume” de la Teatrul Tineretului. Spec-
tacolele care au intrat în atenţia juriului sunt cele care au avut pre-
miera în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019. Pentru a
XXVIII-a ediţie a Galei Premiilor UNITER, juriul de nominalizări
a fost alcătuit din criticii de teatru Ludmila Patlanjoglu, Maria Zăr-

nescu şi Călin Ciobotari.
– Ca regizor poţi alcătui distribuţii ideale?
– E ideal acest fapt. O distribuţie adecvată înseamnă o premisă foarte

bună pentru reuşita unui spectacol. Fac tot posibilul ca întotdeauna să
aleg cea mai bună distribuţie. Nu întotdeauna îmi reuşeşte, dar în cele
mai multe cazuri cred că am fost inspirat.

– Există actorul ideal?
– Fiecare actor este diferit în felul său şi fiecare este ideal în funcţie

de partitură, spectacol.
– Sunteţi exigent cu dumneavoastră?
– Da. Încerc să fiu cât mai exigent cu mine şi cu ce fac.
– Mai sunt actorii „oglinda vremii lor”, după cum spunea bătrânul

Shakespeare?
– Actorul, în sine, e o chestiune relativ abstractă. Actorii devin

oglinda vremurilor lor în funcţie de spectacolele în care joacă.
– Un actor trebuie să aibă putinţa să joace orice?
– Nu. Cred că fiecare actor are o plajă de roluri pe care poate să le

facă foarte bine. Există actori care pot fi senzaţionali în unele roluri, în al-
tele sunt doar buni, în altele slabi. Nu cred că un actor poate să joace orice.

– Dorinţa de autodepăşire
este foarte necesară în teatru?

– E ceva care ţine de fie-
care persoană în parte. Fiecare
artist cred că vrea să se auto-
depăşească.

– Între dumneavoastră şi
actor există întotdeauna un
permanent dialog de creaţie?

– Cred foarte mult în acest
dialog. Mai exact într-un con-
flict de natură creativă. Regi-
zorul Peter Brook spunea că
atunci când actorii au sută la
sută încredere într-un regizor,
adică îl urmează orbeşte, şan-
sele ca spectacolul să iasă
prost sunt foarte, foarte mari.
Şi atunci eu cred foarte mult între viul care este actorul şi ochiul din afară
care este regizorul şi care creează o formă în care trebuie să existe viaţă.
În momentul în care un actor simte un anumit disconfort, încerc să fiu
atent şi să-mi dau seama dacă-i vorba despre ceva ce eu am spus că este
greşit sau e vorba, pur şi simplu, de o chestiune personală a actorului
cum ar fi: delăsare, lene, teamă... Când e vorba de opţiuni, care sunt poate
mai bune decât cele pe care le-am dat eu, sunt deschis, pentru că specta-
colul de teatru trebuie să fie un element viu, iar elementul viu sunt actorii.
(N. R. – Interviu realizat în noiembrie 2017)

Violeta MOŞU

Cred într‐un conflict de natură creativă 

L
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e neaşteptate ne-a părăsit pen-
tru totdeauna trecând la cele
veşnice bunul nostru prieten,
MIRCEA RĂSVAN CIA-
CÂRU, artist plastic a cărui
valoare artistică a fost recu-
noscută de-a lungul anilor
atât de comunitatea plasticie-

nilor din Filiala Neamţ a U.A.P. cât
şi de marea familie a plasticienilor
din România.

Gena artistică, sigur, a moşte-
nit-o de la tatăl său, Ioan Alexandru
Ciacâru, el însuşi autor al multor bi-
juterii picturale miniaturale, şi
această moştenire l-a condus spre
Facultatea de Desen a Universităţii
Timişoara, absolvită în 1973.

Debutează în cadrul Grup 5, îm-
preună cu alţi patru colegi (Ion So-
meşan, Ştefan Călărăşanu, Andrei
Matuz şi Valentin Popescu), toţi pa-
sionaţi de pictură şi literatură, Mir-
cea-Răsvan Ciacâru demonstrând,
după cum consemna presa vremii, „o
interpretare remarcabilă a lui Emi-
nescu, în două lucrări de o croma-
tică sensibilă.”

Intrarea în mişcarea plastică din
judeţul Neamţ şi-o face în 1974, pe
când era profesor la Bălţăteşti, cu o
personală, grafică (tempera), ce va
reţine atenţia, subliniindu-se, în

presă, un acut simţ al observaţiei din
partea expozantului, precum şi unele
simboluri plastice: soarele, lumina,
clepsidra, pe care le vom regăsi cu

prisosinţă şi în expoziţiile următoare.
După câteva participări la expoziţii
de grup (Bienala Lascăr Vorel, de la
Piatra-Neamţ, 1976 şi 1978; Repu-
blicana profesorilor de desen, 1978;
Voroneţiana de la Suceava, 1978 şi
1979), a fost personala din 1979,
care s-a constituit într-o sărbătoare

a picturii şi putem spune că aceasta
l-a impus atenţiei iubitorilor de fru-
mos şi criticii care sesizează ideile
dominante ale autorului – creaţia,
neliniştea, iubirea, solitudinea, isto-
ria, revolta, dimineaţa, pacea, me-
lancolia, floarea, natura şi arta
însăşi.

Cel căruia i s-a aplicat eticheta
pictor de idei, a realizat până în pre-
zent un număr impresionant de par-
ticipări în expoziţii de grup (peste o
sută) şi personale (peste douăzeci),
atât în ţară – la Piatra-Neamţ, Iaşi,
Bacău, Roman, Ploieşti, Slobozia,
Râmnicu-Vâlcea, Miercurea-Ciuc,
Odorheiul Secuiesc, Arad, Alba-
Iulia, Curtea de Argeş,Târgu Neamţ
şi în Bucureşti (Simezele de la Hanul
cu Tei, de la Teatrul Mic, Muzeul
Naţional Cotroceni, Biblioteca Na-
ţională a României, Muzeul Militar
Naţional „Regele Ferdinand I” ş. a.),
dar şi peste hotare (Israel, Olanda,
Germania, Bulgaria, Belgia), lucră-
rile sale făcând parte din colecţii de
stat (Muzeul de Artă din Piatra-
Neamţ şi Muzeul de Artă Roman) şi
particulare (SUA, Rusia, Italia,
Olanda, Germania, Franţa, Israel,
Canada, Suedia).

A fost răsplătit cu distincţii şi
premii: Artistul anului 2015, acordat

de filiala Neamţ a UAP România,
Premiul I la Expoziţia – concurs
„Omagiu pictorului Constantin Fi-
limon”, 2015, Premiul pentru Artă
Plastică la Gala Culturii Nemţene /
Superlativele Culturale ale anului
2015); diplome (Diplomă de exce-
lenţă la Bienala Naţională „Lascăr
Vorel” – Piatra-Neamţ, 2013, (No-
minalizat la premiul de pictură la
Bienala Naţională „Lascăr Vorel”
2013 si 2015, Piatra-Neamţ, Di-
plomă de excelenţă la Bienala Inter-
naţională de Artă „Balkanika”
Veliko Tarnovo, 2014, Diplomă de
excelenţă la Salonul Naţional de
Artă Plastică „Atitudini Contempo-
rane”, ediţia a VIII-a, 2015, expozi-
ţia „Artă şi Spiritualitate”, Muzeul
de Artă „Casa Simian” Galeria
SUB-SOL, Râmnicu-Vâlcea, Di-
plomă de excelenţă la Salonul Na-
ţional de Artă Plastică „Atitudini
Contemporane”, ediţia a VIII-a,
2015, expoziţia „Mituri contempo-
rane”, Casa municipală de cultură,
Slobozia). 

Ne despărţim de un bun prieten
cu pioşenie şi regrete profunde, do-
rindu-i linişte eternă. Fie ca sufletul
lui să se odihnească în pace!

Constantin TOMŞA

P

MIRCEA RĂSVAN CIACÂRUIn memoriam

Lauri pentru Corul Şcolii de Artă „Sergiu Celibidache”
âmbătă, 22 februarie, în sala de
festivităţi a Liceului de Arte
„Victor Brauner” din Piatra-
Neamţ s-a desfăşurat etapa ju-
deţeană a Olimpiadei Corale,
informează Inspectoratul Şco-
lar Judeţean Neamţ.

Ansamblul coral „Vox Infantiae”
al Şcolii de Artă „Sergiu Celibida-
che” din Roman, dirijat de profesor
doctor Ovidiu Trifan, a obţinut pre-
miul I calificându-se pentru etapa zo-

nală, secţiunea Şcoli de artă, nivel
gimnazial, care urma să se desfă-
şoare loc în data de 14 martie, la Pia-
tra-Neamţ.

Anul trecut, Ansamblul coral
„Vox Infantiae” al Şcolii de Artă
„Sergiu Celibidache” din Roman a
fost distins cu premiul I la etapa in-
terjudeţeană a concursului.

(Sursa: Ziarul de Roman) 
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NOTE DE TRECERE 

Învăţământul sanitar,
între teorie, practică
şi defazaje cronice (I)

e spune adesea că una dintre problemele importante ale în-
văţământului de la noi pare să fie pierderea legăturii cu piaţa
muncii şi cu noile realităţi cultural-tehnologice, iar aducerea
la zi a cunoştinţelor şi abordărilor se lasă prea mult aşteptată
la aproape toate disciplinele. 

Este şi cazul învăţământului sanitar postliceal, care pre-
găteşte asistenţi medicali. Astfel, există între acest domeniu
al învăţământului şi practica îngrijirilor nursing din spitale

câteva puncte de nepotrivire care fac, în opinia mea, ca lucrurile să
nu evolueze mai deloc, să rămână ca acum treizeci de ani, ceea ce
se repercutează negativ asupra calităţii îngrijirilor şi, indirect, asupra
satisfacţiei pacienţilor cu privire la îngrijiri. 

În primul rând, o parte importantă a conţinuturilor care încă se
predau la şcoală, fie şi aşa rămasă în urmă, nu se utilizează în prac-
tica din spital. Greoaiele planuri de îngrijire la care trudesc de de-
cenii – şi fără spor, aş zice – deopotrivă elevi şi profesori prin
învârtirea în gol a roţii celor 14 „nevoi” ale pacientului, pe un model
preluat din psihologia nevoilor, nu se regăsesc nicicum în îngrijirile
din secţiile de spital, asistentele şi asistenţii urmând doar rutina pro-
fesională şi foarte mult indicaţiile şi dispoziţiile medicilor. 

Fapt este că nici dacă s-ar începe acum aplicarea acestui model,
cum pare că se încearcă de ceva vreme pe seama recentei obligati-
vităţi a spitalelor de a include o foaie de îngrijiri pe care să o folo-
sească asistenţii medicali, în acord cu standardele de acreditare
impuse de normele europene, tot nu ar fi bine. De ce? Pur şi simplu
pentru că acest model al „nevoilor” este deja depăşit chiar şi în Vest.
Nu îl regăseşti, de exemplu, în „Lippincot Manual of Nursing Prac-
tice”, considerat un fel de biblie a asistenţilor medicali. 

Care ar fi soluţia? Ei bine, modelul care ar creşte profesiona-
lismul, ar conferi mai multă autonomie profesională asistentelor şi
asistenţilor medicali şi ar fi şi în acord şi cu standardele internaţio-
nale este cel al îngrijirilor nursing „evidence-based” (îngrijiri bazate
pe dovezi), îngrijiri care au ca elemente principale diagnosticele
nursing. Este un model propus de NANDA-I (North American Nur-
sing Diagnosis Organisation – International), organizaţia care a ta-
xonomizat şi standardizat problemele, obiectivele şi intervenţiile
nursing din cadrul planurilor de îngrijire. 

Amuzant şi trist totodată este că deşi noul curriculum specific
l-a inclus de vreo doi ani, el încă nu este predat de toţi profesorii
din aceste şcoli şi – se înţelege – nici implementat în spitale. 

Suntem, aşadar, iarăşi defazaţi, de această dată nu în chestiunea
punerii teoriei în practică, ci în conectarea practicii didactice la ce-
rinţele curriculare, ceea ce duce, de fapt, la acelaşi rezultat. 

Am scris aici pe acest subiect fiind implicat, ca profesor de
nursing, în implementarea în România a modelului de îngrijiri
NANDA-I prin publicarea la Editura Cartea Medicală a lucrării
„Teoria şi practica nursing”, care a primit avizul M.E.N. pentru uti-
lizare la clasă în 2018 şi din care au apărut până acum patru volume. 

Deşi noua abordare a început să aibă ecou real în mediile pro-
fesionale din ţară şi foarte multe şcoli şi chiar unele facultăţi de pro-
fil o recomandă şi o folosesc efectiv în procesul de învăţământ, încă
mai există o rezistenţă puternică la conectarea atât de necesară la
reperele internaţionale. Paradoxal, o parte din această rezistenţă
vine chiar din partea organizaţiei profesionale a asistenţilor medi-
cali. Despre aceasta însă, într-un articol viitor.

Prof. psih. Vasile BAGHIU
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ctriţa de teatru şi film Carmen
Galin ne-a părăsit pe 13 martie,
la vârsta de 73 de ani. A
studiat IATC „Ion Luca Cara-
giale” la Bucureşti, având ca pro-
fesori pe Sanda Manu, Ion Cojar,
Dinu Negreanu şi Mihai Me-

reuţă. Timp de trei stagiuni (1967-
1970) a jucat pe scena Teatrului
Tineretului din Piatra-Neamţ, „Omul
cel bun din Sâciuan”, în regia lui An-
drei Şerban, fiind una din piesele de re-
ferinţă în care a fost distribuită în anul
1968. „Melodie varşoviană”, cu pre-
miera la 5 noiembrie 1967, ori „Vrăji-
torul din Oz”, pus în scenă la 22
februarie 1968, sunt titlurile altor spec-
tacole care au consolidat prestigiul Tea-
trului Tineretului. A mai jucat apoi la

Teatrul Naţional din Cluj, Teatrul Mic
şi Teatrul Naţional Bucureşti. (V. M.)

A mai căzut o stea…

A

e când m-am hotărât să aduc un
modest omagiu d-lui Gheorghe A.
M. Ciobanu cu prilejul împlinirii
onorabilei vârstei de 95 de ani (25
martie 1925), o întrebare îmi so-
licită răspuns: ce s-ar mai putea
spune cititorilor revistei „Aposto-
lul” despre personalitatea atât de

cunoscută a profesorului, a scriitorului,

a celui care se numără printre cei mai
constanţi colaboratori din cei 21 de ani
de existenţă a revistei cadrelor didactice
din judeţul Neamţ?

Cu toată modestia, trebuie să preci-
zez că au trecut mai bine de 50 de ani de
când l-am cunoscut pe profesor, pe scrii-
tor, PE OMUL GHEORGHE A. M.
CIOBANU şi nu de puţine ori ne-am
prezentat în faţa unor săli arhipline ale
instituţiilor de cultură din Roman, Pia-
tra-Neamţ şi nu numai, desigur cei pre-
zenţi fiind veniţi să-l asculte mai ales pe
profesor. 

În această jumătate de secol am
avut ocazia să-i urmăresc expunerile

orale libere, atât în cadrul unor manifes-
tări dedicate cărţii cât şi în cadrul unor
expoziţii de artă plastică, manifestări
muzicale, precum şi în cadrul unor emi-
siuni radio şi de televiziune, la care s-au
adăugat lectura numeroaselor texte (re-
cenzii, cronici, eseuri), risipite cu gene-
rozitate atât în presa cotidiană cât şi
publicaţiile culturale din judeţ şi din alte
centre culturale ale ţării. Pot spune că
am fost şi am rămas până astăzi un pri-
vilegiat al acestei personalităţi culturale
care mi-a preţuit la justa valoare modes-
tele mele contribuţii publicistice. Ca
semn de preţuire mi-au fost dăruite toate
cărţile pe care le-a publicat scriitorul
Gheorghe A.M. Ciobanu de-a lungul în-
tregii sale activităţi editoriale: Mono-
grafia Liceului «Roman-Vodă» II, 1972;
* Locul şi Spiritul – Valori artistice din
Roman, 1998; * Irimescu. Statornicie şi
zbor, 2000; * Scrieri I-V, 2004; * Primii
fiori (scrieri din adolescenţă), 2005; *
Mileniul Trei pe portativ I (Ontifonis-
mul. Constelaţii), 2006; * Modelarea
Normativului Juridic, 2007; * «Mio-
riţa» – mit triadic, 2007; * Portrete
printre rame, 2012; * Mecena, medic,
misionar, Teodorescu, 2012.

Cea mai recentă surpriză pe care
mi-a făcut-o la începutul acestui an,
2020, precum şi cititorilor săi, este setul
de cinci cărţi publicate sub genericul
SCRIERI: 1.Litera; 2.Picta; 3.Glipta;
4.Vibra; 5.Varia.

LA MULŢI ANI, DOMNULE
PROFESOR!

Constantin TOMŞA

D

Gheorghe A. M. Ciobanu la aniversare


