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Priorităţi sindicale
• Interviu cu domnul Gabriel

Ploscă, preşedintele Sindicatului
din Învăţământ Neamţ

Domnule preşedinte, care sunt pro-
blemele aflate în centrul preocupări-
lor sindicale, în această perioadă
destul de agitată? 

– Într-adevăr, în sistemul de învă-
ţământ este forfotă mare, încercân -
du-se mai multe schimbări – unele ne-
cesare, altele numai pentru că noii gu-

vernanţi au o altă viziune asupra modului de
funcţionare a sistemului educaţional, aşa
cum, de fapt, se obişnuieşte pe la noi. Că va
fi mai bine sau mai rău, s-ar putea nici să rea-
lizăm dacă nu o să avem stabilitate politică.

În primul rând este vorba despre faptul
că se doreşte o nouă lege a salarizării în sec-
torul bugetar, vorbindu-se, printre altele, des-
pre o limitare la 20% din salariul de bază,
pentru eventualele sporuri. Desigur, deşi NU
în învăţământ sunt sporurile cele multe şi
mari, trebuie, ca prin negocieri argumentate,
să reuşim să ocupăm un loc corect pe grila
de salarizare, în acord cu importanţa dome-
niului de activitate, iar veniturile celor care
lucrează în învăţământ să se conserve sau
chiar să crească.

Apoi este vorba despre calculul corect
al salariilor, în sensul respectării tranşelor de
vechime conform HG38/2017. Pe această
speţă Sindicatul din Învăţământ Neamţ pre-
găteşte o amplă acţiune în instanţă şi sperăm
că ni se va face dreptate. 

De asemenea, avem cerinţa legitimă ca
o serie de drepturi de natură salarială să se
calculeze prin raportarea la salariul de baza
în plată şi nu prin raportare la salariul de bază
din luna decembrie 2016, aşa cum se proce-
dează în prezent.

– Care sunt aceste drepturi de natura sa-
larială?

– Ne referim, desigur la: 
• Majorarea cu 15% a salariului de bază

–

Celebrarea Primei Mari Uniri
• 27 Mai, Ziua Naţională Mihai Viteazul,

„Martir şi Erou al Naţiunii Române”

xistă, în isto-
ria noastră,
un moment
de o impor-
tanţă covârşi-
toare pentru
destinul zbu-
ciumat al Ro-

mâniei, moment pe
care istoricii con-
temporani l-au cam
trecut cu vederea.
Sau, mai exact, nu i-
au acordat impor-
tanţa cuvenită. E vorba de data de 27 Mai 1600,
când Mihai Viteazul, printr-un hrisov domnesc,
se intitulează „Domn al Ţării Româneşti, Ardea-
lului şi Moldovei” şi îşi confecţionează binecu-
noscutul sigiliu pe care figurează cele trei ţări
române. Se împlinesc, iată, în acest mai, 421 ani
de la acel eveniment. Dacă istoricii noştri pot fi
acuzaţi de lipsă de combativitate, „clasa politică”,
cu toate păcatele ei, a reacţionat mai bine faţă de
evenimentul menţionat. Astfel la iniţiativa scrii-

torului şi jurnalistului Laurian Stănchescu (mem-
bru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din Româ-
nia), în semn de preţuire pentru acest moment
astral, Parlamentul României a adoptat pe 30
iunie 2020 un proiect de lege prin care Mihai Vi-
teazul a fost declarat erou martir al neamului ro-
mânesc. „Se declară martir şi erou al naţiunii
române Mihai Viteazul, Domn al Ţării Româneşti
şi al Moldovei şi Principe al Transilvaniei, pentru
rolul marcant pe care l-a avut în săvârşirea Primei
Uniri a poporului român şi pentru curajul şi sacri-
ficiul său marcant în istoria României. Ceremo-
niile se vor desfăşura anual în data de 27 mai şi
pot fi marcate de autorităţile administraţiei pu-
blice centrale şi locale, precum şi de instituţiile
publice de cultură din ţară şi din străinătate, prin
organizarea unor programe şi manifestări cu ca-
racter cultural-ştiinţific”, se arată în proiectul de
lege prin care Mihai Viteazul este declarat martir
şi erou al naţiunii. Menţionăm că Proiectul fusese
adoptat de Senat, iar în Camera Deputaţilor, for
decizional în acest caz, au votat „pentru” 240 de
deputaţi, iar „împotrivă” – 18.

Eliberarea Moldovei de sub domnia lui Iere-
mia Movilă, supus regelui Poloniei (şi, prin

Festivalul „Lada cu zestre”

eronica Hojbotă, din lo-
calitatea Mănăstirea Hu-
morului, realizează
cămăşi, poale, catrinţe,
iţari, ciorapi, dar şi şter-
gare, năframe, feţe de
pernă, feţe de masă, pă-
retare, scoarţe. Ea a pri-

mit Premiul „Neculai Popa” cu
lacrimi în ochi şi cu un discurs
încărcat de emoţii.

„Le mulţumesc organiza-
torilor! Am rămas foarte sur-
prinsă, nu mă aşteptam, mi-au
dat lacrimile. Mă „luptam” cu

nişte aţă încâlcită şi chiar
atunci doamna Florentina Bu-
zenschi a venit şi mi-a spus să
las un pic lucrul pentru că am
fost desemnată câştigătoarea
Premiului „Neculai Popa”. Am
rămas fără aer”, a spus Vero-
nica Hojbotă.

„Demna reprezentantă a
Bucovinei a învăţat să ţeasă şi
să coasă de la mama sa, care a
desprins meşteşugul de la bu-
nica, ţesătoarea satului. La rân-
dul ei, Veronica Hojbotă a
transmis mai departe această

îndeletnicire tradiţională fiicei
şi nepoatelor. În îndelungata sa
activitate, sute de cămăşi de
sărbătoare, catrinţe şi trăistuţe
au fost lucrate în stative sau cu-
sute cu acul. Când vorbim des-
pre Veronica Hojbotă, vorbim
de pasiune, migală şi măiestrie,
vorbim de frumosul suflet al ţă-
răncii noastre pus într-o ţesă-
tură!”, a menţionat Florentina
Buzenschi, coordonatoarea
Festivalului de Artă Populară
„Lada cu zestre”.

V

E

M. Z.
(continuare în pag. 2)

Violeta MOŞU 
Foto: Florin GHIMIŞ

(continuare în pag. 2)

Suceveanca Veronica Hojbotă, câştigătoarea Premiului
,,Neculai Popa” pentru artă populară autentică
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2/2008, d. Maria-Tereza Gogu, la Pia-
tra-Neamţ (n. 7. 09. 1919), profesoară, ar-
tist plastic.

■ 4/1881 – n. Ernest Grinţescu, la
Petricani, Neamţ (d. 1977, Bucureşti), in-
giner, economist. A absolvit Liceul ,,Petru
Rareş” din Piatra-Neamţ, Şcoala Supe-
rioară de Agricultură, licenţiat în drept,

doctor: în ştiinţe economice, Strasbourg, Franţa
(1931) şi în drept, Bucureşti (1936). Profesor la
Şcoala Superioară de Horticultură, a fost director
general în Ministerul Agriculturii şi al Cadastru-
lui şi preşedinte al Societăţii de Horticultură.
Autor a numeroase studii şi articole de economie
agrară. A condus pagina agrară a cotidianului
,,Universul” şi a înfiinţat Biblioteca Agricolă
Populară.

■ 4/1923 – n. Paul Vasiliu, decedat
11.09.2018, la Piatra-Neamţ, profesor de filoso-
fie, psihologie, pedagogie, inginer, inspector şco-
lar, profesor la Şcoala Medie Nr. 1 de Băieţi (azi,
Colegiul Naţional „Petru Rareş”, 1954-1955),

profesor (1969-1970;
1972-1983; 1992-1996)
şi director (1974-1975) al
Liceului Pedagogic, al
Grupului Şcolar de Chi-
mie (azi, Colegiul Tehnic
„Gheorghe Cartianu”
(1965-1968), toate din
Piatra-Neamţ, om de o
aleasă cultură, autor a nu-

meroase articole publicate în presa centrală de
specialitate şi în publicaţiile locale, precum şi al
,,Monografiei Şcolilor Normale din Piatra-
Neamţ 1912-2002” (2002). 

■ 5/2009, d. Simona Vasiliu-Chintilă, artist
plastic (n. 15. 10. 1928, Piatra-Neamţ.

■ 8. 05. 1871 – d. Scarlat Osvat, la Piatra-
Neamţ (n. 1799, Piatra-Neamţ), inginer hotar-
nic, topograf. Studii în familie, apoi a absolvit
şcoala de ingineri hotarnici a lui Gheorghe
Asachi şi va fi numit inginer hotarnic în Ţinutul
Neamţ, când alcătuieşte primele două hărţi ale
acestei zone, din care se poate constata distri-
buirea proprietăţilor între mănăstiri (66%), mo-
şieri (32%) şi răzeşi (2%). Ca preţuire,
rămăşiţele sale pământeşti au fost înmormântate
sub zidul Bisericii Domneşti „Sântul Ioan” din
Piatra-Neamţ.

Lecţia de istorie r Luna mai r Lecţia de istorie r Luna mai r Lecţia de istorie r Luna mai

Rememorări nemţene

n

entru personalul didactic din învă-
ţământul special şi special integrat,
reglementată de art. 4 din Anexa
nr. 1, Capitolul I, Subcapitolul II
din Legea – cadru 153/2017 pri-
vind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice;

• Creşterea cu 25% a salariu-
lui de bază, reprezentând gradaţia de
merit, prevăzută la art. 5 din aceeaşi
anexă;

• Majorarea cu 7% - 20% a salariului
de bază pentru personalul didactic care
asigură predarea simultană, consacrată la
art. 7 din anexa menţionată;

• Majorarea de 10% a salariului de
bază pentru personalul didactic care în-
deplineşte funcţia de diriginte, învăţător,
educatoare, institutor, profesor pentru în-
văţământul primar sau profesor pentru
învăţământul preşcolar, reglementată de
art. 8 din anexă;

• Majorarea cu 10% a salariului de
bază pentru personalul care exercită ac-
tivitatea de control financiar preventiv,
prevăzută de art. 15 din Legea – cadru nr.
153/2017.

Din păcate, mai avem încă pro-
bleme în respectarea tuturor Hotărârilor
Judecătoreşti, pronunţate pe dobânda le-
gală, deoarece în Bugetul pe anul 2021
nu au fost prinse sumele necesare. Pentru
a rezolva această problemă ne gândim să
apelăm la executarea silită.

În încheiere, doresc să menţionez şi
faptul că în luna aprilie s-a semnat noul
Contract Colectiv de Muncă Unic la
Nivel de Sector de Activitate Învăţământ
Preuniversitar. Acest contract are ca scop
stabilirea, în condiţiile legii, a drepturilor
şi obligaţiilor reciproce ale angajatorului
şi salariaţilor membri de sindicat, precum
şi condiţiile specifice de muncă şi urmă-
reşte promovarea şi garantarea unor re-
laţii de muncă echitabile, de natură să
asigure protecţia socială a salariaţilor.
Contractul a fost înregistrat cu nr.
651/28.04.2021 la Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale, urmând să fie publicat
în Monitorul Oficial.
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Celebrarea Primei Mari Uniri
ceasta, realizarea în fapt a Primei Mari Uniri),
a fost anunţată de Mihai Viteazul printr-o scri-
soare adresată consilierilor imperiali la 20 mai
1600. Iată conţinutul scrisorii:

„Gonind din Scaun pe Ieremia-Vodă şi
luând ţara în stăpânire, am crezut că trebuie
să iau şi rămăşiţele războiului, şi l-am urmărit
pe Ieremia acela cu armele până la hotarul Po-

doliei. Şi, prinzându-l din cale în fuga lui, am bătut
oştile cu omor mare. El însuşi şi-a căutat mântuire
în fugă, împreună cu Sigismund Bathory, trecând
apa Nistrului.

Acuma, deci, îndeplinind aceste lucruri cu
noroc, cu ajutorul lui Dumnezeu, şi săvârşind cu os-
tenelile mele ce trebuia pentru mântuirea Creştină-
tăţii, avem ţara aceasta toată supt puterea Măriei
Sale. Acuma numai de atâta ne ţinem ca, împărţind

pretutindeni oştile noastre să silim pe locuitori la su-
punere. Şi nu vom mai zăbovi aici multă vreme, ci
ne vom întoarce îndată în Ardeal pentru a pune la
cale celelalte lucruri, şi ne şi găsim pe drum. 

De aceea am voit să vă aduc la cunoştinţă aces-
tea Domniilor Voastre, ca să înţelegeţi că nu lăsăm
la o parte nimic din ce priveşte mântuirea şi înain-
tarea foloaselor Creştinătăţii. Altfel dorim să fiţi
Domniile Voastre sănătoşi.

Din tabăra noastră la hotarele Moldovei, lângă
cetatea Hotinului, pe apa Nistrului, 20 mai 1600”

În urmă cu câţiva ani, Revista Apostolul (N.R.:
Sărmana limbă română, iunie, 2017, nr. 200) sem-
nala lipsa de reacţie a autorităţilor şi instituţiilor de
cultură la recenta desemnare oficială a zilei de 30
august ca „Zi a Limbii Române”. Pentru că pe data
de 27 mai revista noastră se va afla la tipar, vom re-
veni în numărul următor cu informaţii privind săr-
bătorirea Zilei Naţionale Mihai Viteazul. 

junsă la ediţia a XV-a, ma-
nifestarea reprezintă şi-n
acest an un punct de atrac-
ţie pentru pietreni. Organi-
zat de Consiliul Judeţean
Neamţ şi Complexul Mu-
zeal Naţional Neamţ, eve-
nimentul pune din nou în

valoare varietatea îndeletnicirilor
tradiţionale.

Cei 40 de participanţi din
Botoşani, Maramureş, Galaţi,

Harghita, Suceava, Vrancea, Pra-
hova, Mureş, Bucureşti, Iaşi şi
Neamţ expun piese reprezenta-
tive pentru principalele domenii
ale artei populare: port popular,
textile de interior, ceramică, îm-
pletituri din diverse materiale,
ouă încondeiate, măşti, podoabe,
icoane pe sticlă şi lemn.

„Prin Festivalul de Artă Po-
pulară „Lada cu zestre” promo-
văm meşterul autentic, cel care
foloseşte metode arhaice, care îşi
prelucrează singur materia
primă, care coase ii adevărate”,
a mai adăugat Florentina Bu-
zenschi.

Festivalul „Lada cu zestre”

a

A

(urmare din pag. 1)

(urmare din pag. 1)
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10/1947 – n. Mir-
cea Zaharia, la
Muncelul de Sus,
Iaşi. Facultatea de
Filologie, Iaşi, 1970.
Membru al Uniunii
Oamenilor de Teatru
(U.N.I.T.E.R) şi al

Uniunii Ziariştilor Profe-
sionişti (U.Z.P.) din Româ-
nia. Redactor-şef al
revistei Apostolul, 1999 – prezent.

■ 12/1938 – n. Elena Florescu, la Paşcani,
Iaşi, etnolog, documentarist, publicist. Absol-
ventă a Facultăţii de Ştiinţe Naturale-Geografie
din Iaşi (1959), doctor în istorie (1998), muzeo-
graf la Muzeul de Ştiinţe Naturale; şef de secţie,
la Muzeul Etnografic al Judeţului Neamţ; a or-
ganizat şi coordonat „Târgul Naţional al Meşte-

rilor Lemnari” (Târgu Neamţ, 1992-1999); peste
30 de comunicări la sesiunile ştiinţifice; a cerce-
tat particularităţile culturii populare la catolicii
din judeţele Neamţ şi Bacău; consultant ştiinţific
la Asociaţia „Ecoforest” Neamţ. A debutat cu

„Portul popular din Zona
Neamţ” (1973). Alte
cărţi: „Arhitectura popu-
lară din Zona Neamţ”;
„Tradiţii populare de pe
Valea Bistriţei”; „Textile
populare de casă din
Zona Neamţ”, „Biserici
vechi de lemn din Ţinutul
Neamţ”. Titlul de Exce-

lenţă, „Diploma de Onoare şi Medalia de Aur”,
de către A. O. Ş. 

■ 14/1945 – d. Leon Mrejeriu, (n. 10. 02.
1879, la Cotârgaş, Broşteni, Neamţ, institutor,
autor de manuale şcolare, folclorist. A absolvit
Şcoala Normală „Vasile Lupu” din Iaşi (1899).
A predat la: Crucea, Broşteni, Mănăstirea Bis-
triţa, Zorleni, Poiana Teiului, Târgu-Neamţ, Pia-
tra-Neamţ, revizor şcolar (1908-1912, când s-au
clădit peste 100 de şcoli, s-a înfiinţat, la Piatra-
Neamţ, un liceu de fete, s-a adăugat un etaj la
clădirea Liceului „Petru Rareş”), Silistra, anima-
tor cultural în Basarabia, inspector pentru Ardeal
şi Bucovina, membru în Consiliul General de In-
strucţie, deputat, prefect al Judeţului Neamţ.
Unul din iniţiatorii revistei de folclor „Ion

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 4)
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– Una dintre cărţile cu un des-
tin ciudat din literatura română a
fost „Ora 25” de Constantin Virgil
Gheorghiu, publicată la Paris, în
1949. Cum credeţi că mai rezistă
acest roman unei actuale priviri
critice? 

– Mi se pare un lucru foarte
ciudat faptul că înainte de ’89, ro-
manul circulând la noi pe sub
mână, cum se zice, era considerat
ca un mare roman al literaturii
noastre contemporane. După ’89,
când au apărut imediat câteva edi-
ţii, în condiţii mai mult sau mai
puţin bune din punct de vedere ti-
pografic (ceea ce, în fond, nu are
nici o importanţă pentru valoarea
operei în sine), comentariile critice
au fost de cele mai multe ori rezer-
vate, critici importanţi exprimându-şi
neîncrederea în valoarea reală a
acestui roman. Probabil – nu vreau
să păcătuiesc – contactul direct cu

Monica Lovinescu, al acestora şi al
celor care simpatizau fără rezerve
cu domnia sa, a contribuit la abor-
darea unei alte perspective de eva-
luare a romanului şi a scriitorului în
sine. Dar, stând strâmb şi judecând
drept, cartea aceasta trebuie jude-
cată pe coordonatele istoriei zămis -
lirii ei şi a receptării ei în primul
moment, acela în care încă nu fu-
seseră aruncate pe piaţă învinuirile
de antisemitism la adresa autorului
ei şi nici acelea de colaborator al
securităţii, adăugate imediat pentru
a-l discredita pe acela care între
timp a devenit preotul ortodox al
românilor la Paris. 

În primă instanţă, romanul a
fost citit ca o primă mărturie (şi,
realmente, ca o primă carte despre
ororile celui de al Doilea Război
Mondial) a calvarului unui om oa-
recare ce a parcurs labirinticul tra-
seu al războiului. Ca orice roman

de ficţiune, realitatea a fost tratată
parabolic, ostentativa cu care ro-
mancierul îşi urmăreşte eroul a fost
înţeleasă în primul moment (mo-
ment al adevărului?!) ca o voită
apăsare a accentului (poate prea
mult) pe imaginea de ansamblu a
războiului. Că, după ce s-au mai li-
niştit apele, romanul s-a dovedit a
avea destule neîmpliniri artistice, e
o altă chestiune. În cartea mea con-
sacrată lui C.V. Gheorghiu, dezvol-
tam ideea că, de fapt, marele lui
roman este romanul memorialistic
Memoriile, un roman picaresc, ce
poate sta confortabil alături de alte
importante romane picareşti con-
temporane, scrise la noi şi aiurea
(Un asemenea roman este şi cel al
lui Zaharia Stancu, Jocul cu moar-
tea, dar şi acest scriitor este descon-
siderat de unii, pe nedrept, din
necunoaşterea operei şi din accep-
tarea blamului de a fi scris cărţi cu

caracter programat politic, propa-
gandistic). Dar, asta e o altă discu-
ţie. 

– Cât este (ne)verosimil şi cât
inspiraţie realistă în Ora 25?

– Romanul, cum spuneam,
este odiseea unui ţăran român din
Banat care parcurge un lung drum
de umilinţe, prin toate fazele războ-
iului. Fără îndoială, un asemenea
personaj nu există în realitate, el nu
poate fi identificat cu cineva anume
dar în toată biografia lui pot fi iden-
tificate destule elemente din bio-
grafia autorului. Ce e rău în asta?
Oare ilustrul roman al lui Hemin-
gway Pentru cine bat clopotele
(1940), nu este, la urma urmelor, o
reprezentare romanescă a experien-
ţei romancierului în războiul din
Spania, unde el a fost corespondent
de război? În romanul lui C.V.
Gheorghiu real este războiul. Acest
lucru l-au înţeles primii lui cititori,
acest lucru a determinat enormul

succes, traducerea imediată în mai
multe limbi şi uriaşul prestigiu de
care s-a bucurat, repet, înainte de a

Poate e un blestem al nostru să ne sabotăm valorile
în plan internaţional ...

A consemnat Violeta MOŞU
(continuare în pag. 4)

• Interviu cu criticul şi istoricul literar Constantin Cubleşan
omanul lui Constantin Virgil Gheorghiu „La vingt-cinquième heure” (tra-
dus în româneşte „Ora a douăzeci şi cincea”/ „Ora 25”) a apărut în anul
1949, tradus în limba franceză de Monica Lovinescu cu pseudonimul Mo-
nique Saint-Côme şi cu o prefaţă de Gabriel Marcel, la Editura Plon din
Paris, în colecţia „FeuxCroisés. Ames et terres étrangères” („Foc încru-
cişat. Suflete şi ţări străine”). Mai mult, în 1976, romanul a fost ecranizat
de Henri Verneuil pentru Films Concordia, cu actorii principali Anthony
Quinn şi Virna Lisi. Opiniile referitoare la moralitatea îndoielnică a scrii-

torului, exprimate clar şi răspicat de mari nume ale exilului parizian – între care
Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Mircea Eliade, Emil Cioran, Sanda Stolojan,
Neagu Djuvara –, nu l-au împiedicat pe Constantin Virgil Gheorghiu să devină
cel mai prolific scriitor româno-francez din cea de-a doua jumătate a veacului
al XX-lea. Deşi opera sa numără peste 40 de romane publicate, critica literară
consideră că a rămas doar autorul romanului Ora 25, lucrare care i-a adus, pe
lângă un succes răsunător în Occident, şi foarte mulţi bani. Criticul şi istoricul
literar clujean Constantin Cubleşan, autor a două cărţi despre Constantin Virgil
Gheorghiu (Escale în croazieră: Constantin Virgil Gheorghiu, Cluj-Napoca,
Editura Grinta, 2011; Constantin Virgil Gheorghiu – aventura unei vieţi literare,
Bucureşti, Editura Sophia, 2016), a încercat să aducă clarificări în privinţa unor
aspecte mai puţin cunoscute ale vieţii şi operei scriitorului născut la 9 (15) sep-
tembrie 1916 în satul Valea Albă, comuna Războieni, judeţul Neamţ. 

R

Co
ns

ta
nt

in
 C

ub
le

şa
n



Arte şi meserii

Pag. 4 APOSTOLUL

reangă”. Fondator
al Băncii Corpului
Didactic, primul
preşedinte al Aso-
ciaţiei Învăţătorilor
din Judeţul Neamţ

(1912). Scrieri: „O călă-
torie în Transilvania”,
„Carte pentru tineretul de
la sate”, „Şezătoare ţără-
nească”, „Mănăstirea Bis-
triţa”; „Din Basarabia”, „Înlănţuirea vremurilor”.

■ 15/1925 – n. Savin Bratu, la Roman
(pseud. Raul Baraş, d. 4. 03. 1977, Bucureşti).
critic şi teoretician literar. A absolvit Liceul Na-
ţional, Iaşi, Facultatea de Litere, Bucureşti
(1950), parcurge toate treptele ierarhiei univer-

sitare, doctor în filologie (1969). Debut în „Mol-
dova liberă” (1945). Editorial, cu broşura „Cum
participă tineretul sovietic la întrecerile socia-
liste” (1949); apoi: „Vasile Roaită”, „Eroul tim-
purilor noastre în proza din ultimii ani”.

Împreună cu Paul Geor-
gescu (membru P. C. R.
din ilegalitate) şi Mihai
Şora, editează Revista
„Caietele de critică şi is-
torie literară” (un nr.
1957). Alte cărţi: „Cro-
nici”; „Ibrăileanu, omul”;
„«Contemporanul» şi vre-
mea sa” (colab.); „Mihail

Sadoveanu”; „O biografie a operei. Ion
Creangă”; „Ipoteze şi ipostaze”; „Fundamentele
criticii literare. De la Sainte-Beuve la noua cri-
tică” ş. a. 

■ 16/1892, d. Melchisedec Ştefănescu, la
Roman, episcop, cărturar (n. 15. 02. 1823, Gâr-
cina, v. fişa lunii februarie.) 

■ 17/1901 – n. Eugenia Soru, la Piatra-
Neamţ (d. 26. 11. 1988, Iaşi), biochimist, mem-
bru corespondent al Academiei Române (1955)
şi a mai multor societăţi ştiinţifice din ţară şi stră-
inătate. Cursuri primare în oraşul natal, liceale şi
Facultatea de Chimie (1922) la Iaşi, doctor în
chimie (1924), şi-a desăvârşit pregătirea ştiinţi-
fică în străinătate: la Strasbourg (1925), Fran-
kfurt pe Main şi Londra (1934). A parcurs
diferite trepte, de la preparator, şef de laborator
(1944-1955), şef de departament, şef de labora-
tor de enzimologie, la Institutul Cantacuzino şi

C
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i lansate pe piaţă acuzaţii
care aveau menirea de a-l
discredita. Vreau să vă spun
că opera lui C.V. Gheorghiu,
impresionantă cantitativ, este
profund inegală sub raport
artistic. Toate cărţile sale cu
tematică religioasă sunt ex-

celente eseuri care pot fi citite ori-
când şi oriunde cu mare plăcere şi
cu mare folos (moral, dacă vreţi).
Romanele de actualitate sunt însă,
în marea lor majoritate, teziste,
schematice şi propagandistice, la
urma urmelor. Demascarea orori-
lor Securităţii şi comunismului în
România postbelică se face după o
reţetă de joasă specie literară…
Altă rezonanţă, de altitudine, au
romanele sale în care se valorifică
o mitologie naţională, de o miracu-
loasă frumuseţe a locurilor natale
etc. E o literatură a freamătului
muntelui aşa cum literatura lui Pa-
nait Istrati este una a freamătului
Dunării. 

– Ce a însemnat Constantin
Virgil Gheorghiu pentru exilul ro-
mânesc de la Paris? De ce emigra-
ţia românească a primit iniţial în
mod favorabil proza sa, iar apoi
l-a renegat considerându-l un far-
sor?

– Comunitatea românească din
Franţa era foarte dispersată, după
câte mi-am dat seama. Pe grupuri,
grupuleţe, fracturi ideologice, preo-
cupări de ordin material ş. a. E un
lucru ştiut, de pildă, că Emil Cioran
nu avea relaţii bune cu diaspora
franceză, pariziană. De altfel, îm-
pingând discuţia într-un soi de de-
rizoriu, cred că acolo unde sunt trei
români, se formează automat patru
partide. Asupra lui C.V. Gheorghiu
au planat suspiciuni de toate felu-
rile. Ce-i drept, a şi fost un om in-
comod, un caracter dificil, ori aşa

ceva nu este de natură să impună o
aură benefică asupra unei astfel de
existenţe. 

– Eugen Simion
(Memoriile lui Con-
stantin Virgil Gheor-
ghiu), în Genurile
biograficului, avan-
sează o idee privind
complementaritatea
între memorialistica
Gheorghiu (Memorii,
Ispita libertăţii) şi fic-
ţiunea din Ora 25.
Este C.V. Gheorghiu
un alter ego al lui Jo-
hann Moritz, persona-
jul său din Ora 25?

– Nu vreau să
repet, însă nu văd ce
poate fi rău în faptul că
un romancier se folo-
seşte de experienţa sa
de viaţă pentru a o în-
cărca în biografia eroi-
lor săi. Dar, Johann
Moritz nu poate fi
identificat cu prozato-
rul însuşi. De altfel, în
orice creaţie literară se
translează elemente,
mai mult sau mai puţin
evidente, din biografia autorului.
Chiar şi în cele mai impersonale,
aparent, scrieri. 

– Ce rol credeţi că a jucat
Constantin Virgil Gheorghiu în
scandalul iscat în jurul acordării
Premiului Goncourt lui Vintilă
Horia?

– Nu ştiu, nu am informaţii
concrete în acest caz. Ştiu doar că
din ţară a fost trimis un ilustru per-
sonaj literar/cultural/politic al mo-
mentului pentru a influenţa
neacordarea premiului. Vintilă
Horia a detaliat în mai multe rân-
duri tot ce s-a întâmplat în acel
moment. Aşa s-a întâmplat şi în

cazul lui Blaga şi în alte asemenea
cazuri, de mai mică anvergură.
Poate e un blestem al nostru să ne

sabotăm valorile în plan interna-
ţional. 

– Rămâne C.V. Gheorghiu un
epigon contemporan al „romanu-
lui negru”, aşa cum spunea Mir-
cea Zaciu în Dicţionarul esenţial
al scriitorilor români?

– Majoritatea romanelor de
actualitate sunt construite pe
schema romanului poliţist, cu
multe crime şi multe orori făcute
de comuniştii din ţară în anii so-
cialismului, cu brutalităţile Secu-
rităţii etc. E şi acesta un fel de
roman negru. 

– Prin cartea dumneavoastră
(Constantin Virgil Gheorghiu –

aventura unei vieţi literare), aţi în-
cercat să aduceţi în prim-plan as-
pecte mai puţin cunoscute ale
operei şi vieţii lui Constantin Vir-
gil Gheorghiu. Vă rog să faceţi re-
ferire la câteva dintre ele.

– Biografia lui C.V. Gheor-
ghiu e o întreagă aventură. Când
se va afla cineva dispus a scrie o
biografie romanţată (?!) a aces-
tuia, va detalia, probabil, nenumă-
rate elemente senzaţionale, despre
care nu cred că e cazul să vorbesc
acum. Poate n-ar strica să amin-
tesc doar faptul că soţia sa era
evreică şi că în anii legionarismu-
lui din România i s-a cerut să di-
vorţeze, ceea ce el n-a făcut,
asumându-şi toate riscurile. E do-
vada unui bun caracter. 

– Cum vă simţiţi în postura de
„garant incontestabil al criticii şi
istoriei literare din ultimele dece-
nii”? Aşa v-a descris colegul dum-
neavoastră, profesorul Vasile
Fanache.

– Vasile Fanache a fost un tip
galant şi caracterizarea lui trebuie
considerată ca atare. Nu mă consi-
der un asemenea garant. Scriu cri-
tică literară şi istorie literară de
când am apucat să scriu la Tribuna
şi la Steaua. Am făcut-o cu pa-
siune şi cu strădania de a fi cât mai
obiectiv cu putinţă. În general am
căutat să evidenţiez, din toate căr-
ţile despre care am dat seama, păr-
ţile bune, valabile, ale operei.
Dacă nu mi-a plăcut o carte am
preferat să nu scriu despre ea decât
să o amendez în totalitate. Pe cât
mi-a fost posibil am căutat să pri-
vesc operele şi autorii lor din un-
ghiuri mai aparte, originale, să zic.
Uneori mi-a reuşit mai mult, al-
teori mai puţin. În orice caz, am
constatat că după ’89 există reviste
şi edituri care mă ignoră cu stator-
nicie. E treaba lor. Eu îmi văd de

Poate e un blestem al nostru să ne sabotăm valorile
în plan internaţional ...

(urmare din pag. 3)
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onferenţiar la Facultatea de Medicină din
Bucureşti (1969). Membră a Academiei de
Ştiinţe Medicale (1969) şi a Societăţii de
Chimie Biologică din Paris. Distinsă cu
Premiul de Stat (1954). Zeci de studii în
nume propriu şi în colaborare.

■ 20/1937 – n. Constantin Bârliba, la
Vânători-Neamţ (d. 2. 06. 1990, Bucureşti), actor.
A absolvit Şcoala „Arhimandrit Chiriac Nicolau”,
din sat şi Şcoala Medie de Băieţi Nr. 1, Piatra-
Neamţ (1956). A fost instructor la Casa de Cultură
din Piatra-Neamţ, a absolvit I. A. T. C., fiind re-
partizat la Teatrul „Victor-Ioan Popa” din Bârlad,
transferat la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”
din Iaşi. Se mută la Bucureşti şi va juca pe scena
Teatrului „Ion Creangă”. A interpretat diverse ro-
luri în peste treizeci de filme („Toamna boboci-
lor”, „Iarna bărbaţilor”, „Cursa”, „Buletin de

Bucureşti”, „Lumini şi umbre”, „Drumeţ în calea
lupilor” ş. a.).

■ 20/1939 – n. Georgeta Simon-Bota-Bo-
tescu, la Bozieni, Dulceşti, azi, Ruginoasa,
Neamţ, contabilă, prozatoare, absolventă a Liceu-

lui „George Bacovia” din
Bacău. S-a stabilit la Pia-
tra-Neamţ. A debutat cu
romanul „Mireasma clipe-
lor de viaţă sau Manuscri-
sul cu şiret albastru”, în
2006, după care a urmat
un al doilea roman, „Ul-
tima doamnă”, în 2010. 

■ 21/1936 – n. Constantin Cucu, la Solonţ,
Bacău. Ziarist. (d.
22.02.2016). Absolvent al
Facultăţii de Filosofie –
secţia ziaristică – Bucu-
reşti (1958). Reporter la
Ziarul ,,Apărarea patriei”,
profesor şi director de
şcoală la Zemeş, Bacău
(1961-1966), director al
Casei de Cultură din Moi-
neşti (1966-1967), şef de
secţie la Ziarul ,,Ceahlăul” (1968-1974), inspec-
tor cu probleme de învăţământ la U. J. C. M.
Neamţ (1974-1989), consilier principal la Bi-
bliopolis S. A. Piatra-Neamţ (după 1989), redac-
tor-şef al Revistei ,,Asachi” (1991-2005),

c
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Poate e un blestem al nostru
să ne sabotăm valorile
în plan internaţional ...

le mele în continuare şi mă bucur
atunci când, după câte o cronică, au-
torul cărţii îmi telefonează sau îmi
scrie mulţumindu-mi pentru analiza
făcută. Mai mult, ce să-mi doresc?
Nu sper ca postumitatea să-mi ridice
statuie. La ce mi-a folosi?

– La liceu, în Cluj-Napoca, l-aţi
avut profesor de limba română pe cunos-
cutul eseist şi dramaturg Ion D. Sârbu, stu-
dentul preferat al lui Lucian Blaga. Ce
amintiri păstraţi despre acest fermecător
spirit oral? Ştefan Augustin Doinaş spunea
că a fost inteligenţa cea mai categorică a
Cercului Literar de la Sibiu.

– Fără îndoială, el este prozatorul Cer-
cului, aşa cum Radu Stanca şi Doinaş sunt
poeţii grupului iar I. Negoiţescu mintea lui
doctrinară… L-am avut profesor în clasa
a IX-a când el a fost îndepărtat de la Uni-
versitate. Ne obliga să avem un caiet în
care să ne notăm lecturile de peste săptă-
mână şi să ne spunem părerile despre ce
am citit. Sâmbăta ne asculta din aceste ca-
iete. Aşa a intuit în mine o înclinaţie spre
literatură şi mi-a acordat atenţie. Mi-a dat
cărţi să citesc, altele decât cele din pro-
grama şcolară, mi-a vorbit despre scriitori
de care auzeam atunci prima dată, m-a tri-
mis la cenaclul literar al Filialei, dar discu-
ţii de altă natură n-am avut. De altfel ce era
el să discute cu un elev de clasa a IX-a?
Mai multe discuţii am avut după ani şi ani
când eram director la Naţionalul Clujean şi
am încercat să-i prind în repertoriu o piesă.
N-am izbutit pentru că el dorea să i se mon-
teze numai şi numai Simion cel drept,
piesă pe care Consiliul Culturii nu o ac-
cepta. Iar el nu voia să i se monteze la Cluj
nicio altă piesă… Discutam adesea la res-
taurantul Casei scriitorilor din Bucureşti,
în aşteptarea trenurilor care să ne ducă
acasă, pe mine la Cluj, pe el la Craiova.
Despre aceste seri ar fi de povestit… L-am
întâlnit şi la Neptun în ultima lui vară; era
bolnav şi îşi presimţea sfârşitul… A fost,
fără îndoială, un personaj emblematic pen-

tru societatea socialistă, în umbra căreia s-a
văzut împins mereu. 

– L-aţi cunoscut bine şi pe prozatorul
Ion Lăncrănjan.
– Cu Lăncrănjan e o poveste întreagă

despre care am relatat în mai multe alte
rânduri. Bădia, cum i se zicea, era un ţăran
colţos şi greu de suportat ca om, dar era un
bun patriot, poate prea înfocat. Din cauza
lui n-am reuşit, de pildă, să montez la Cluj
o piesă a lui Szaroz Gyorghy, despre revo-
luţia lui Avram Iancu. O piesă care ne putea
fi favorabilă în acele momente dar Lăn-
crănjan s-a indignat pentru că ţăranii din
Apuseni erau prezentaţi în linii groteşti. A
scris împotriva piesei, a purtat o polemică
cu dramaturgul maghiar şi totul s-a termi-
nat cu publicarea, de către Mircea Tomuş,
a piesei, tradusă de Angela şi D. R. Po-
pescu, în revista Transilvania… Scriitorul
Ion Lăncrănjan a fost produsul orânduirii
socialiste căreia însă i-a văzut şi i-a demas-
cat racilele. Romanele sale ar trebui recitite
azi şi reconsiderate, atâta cât se poate. Dar,
a-l ignora complet, ni se pare o nedreptate. 

– Cum ar trebui „judecat” un scriitor?
După valoarea operei sau după caracter?
Credeţi că talentul epic trebuie dublat în-
totdeauna de caracter?

– Şi Macedonski a fost un om cu un
caracter imposibil. Pentru orgoliile lui a
plătit destul. Eugen Barbu, de asemenea, –
un caracter dificil, orgolios şi arţăgos, dar
a scris nişte nuvele excepţionale, a scris
un roman de referinţă pentru literatura
mahalalei româneşti, Groapa, şi un altul
Principele, o parabolă strălucită, din
punctul meu de vedere, asupra puterii. Şi
Mircea Zaciu a fost un om incomod dar
discipolii lui, şi nu numai ei, caută din răs-
puteri să-i păstreze autoritatea critică neş-
tirbită. Un lucru foarte important. Prea ne
distanţăm de scriitorii perioadei socialiste,
considerându-i, pe aproape toţi, drept pur-
tători de cuvânt ai ideologiei comuniste.
Ar trebui să ne delimităm de excese, să nu
aruncăm copilul odată cu apa din copaie.

a

Constantin Tomşa,
mereu împătimit

de lectură
mpus în istoria spaţiului cultural nemţean – şi
nu numai – de remarcabila lucrare Un dicţio-
nar al literaturii din judeţul Neamţ (2014),
profesorul Constantin Tomşa revine în librării
cu o proaspătă apariţie editorială. 

Acest volum, zice autorul, al V-lea, con-
tinuă seria intitulată „Împătimit de lectură,
cărţi şi autori” (I-IV, 2002-2008) şi conţine

recenzii publicate în revistele Antiteze, Apostolul,
Asachi, Conta şi Melidonium (2008-2013). „Împă-

timit de lectură” a fost o stare
permanentă a autorului, o pa-
siune devorantă de cărţi şi
timp. Viaţa l-a mânat pe pro-
fesorul Tomşa, dincolo de ca-
tedră, la îndeletniciri şi funcţii
culturale, obligându-l să cu-
noască şi să empatizeze cu
personalităţi de prim rang ale
ultimei noastre jumătăţi de
secol: Zoe Dumitrescu Buşu-
lenga, Valeriu Anania, Cons -
tantin Ciopraga, Alexandru

Ivasiuc, Fănuş Neagu, Nichita Stănescu, Marin So-
rescu şi cu mai toţi dramaturgii care s-au perindat
prin curtea Teatrului Tineretului. Întâlnirea cu „au-
tori şi cărţi”, a lăsat – cum era şi firesc – urme în
memoria cititorului Constantin Tomşa şi dorinţa de
a prezenta contemporanilor gânduri despre aceste
„intersecţii”. 

După cum se poate constata şi din sumarul
acestui al V-lea volum, ochiul critic al recenzentului
s-a oprit nu doar asupra unor scriitori consacraţi sau
în pragul consacrării; pana lui zăboveşte uneori şi
asupra cărţilor unor debutanţi. Efortul său aminteşte
de acea „Prima verba” a lui Laurenţiu Ulici, având
în comun cu acesta sinceritatea, imparţialitatea de-
mersului critic, deschiderea spre dialog şi privirea
binevoitoare asupra tânărului (?) condeier.

Şi mai e bine de reţinut ceva: profesorul Tomşa
scrie fără a trage cu ochiul la recunoaşterea contem-
poranilor sau aplauzele posterităţii. 

Mircea ZAHARIA
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edactor şef al săptămânalului ,,Informaţia
Primăriei”, Piatra-Neamţ (1996-2002).
Consilier pe probleme de carte la Centru
de Cultură şi Arte ,,Carmen Saeculare”
Neamţ. Autor al volumului de povestiri
,,În volbura apelor”.

■ 23/1871 – n. Garabet Ibrăileanu, la
Târgu-Frumos (d. 11. 03. 1936, Bucureşti), cri-
tic, istoric şi teoretician literar, prozator. Numele
său este legat de Roman, pentru că aici a urmat
gimnaziul (1883-1887), tatăl său fiind adminis-
trator de moşie în zonă, apoi slujbaş în oraşul
dintre Moldova şi Siret. A înfiinţat Societatea
„Orientul” (cu Raicu Ionescu-Rion şi alţi colegi
de liceu), redactează Revista „Şcoala nouă”, îm-
preună cu Panait Muşoiu şi Eugen Vaian, unde
publică primele versuri, note de lectură, comen-

tarii despre artă şi traduceri, semnând şi cu pseu-
donimul Cezar Vraja.

■ 23/1883 – n. Dimitrie Leonida, la Fălti-
ceni, Suceava (d. 4. 03. 1965, Bucureşti), inginer,
specialist în energetică, profesor universitar, om

de ştiinţă, membru al
Academiei de Ştiinţe din
România (1935). A absol-
vit Liceul ,,Mihai Vitea-
zul”, din Bucureşti. În
studenţie (,,Politehnica”
din Charlotenburg, 1903-
1908), a conceput proiec-
tul Metropolitanului din
Bucureşti; proiectul de di-

plomă cu tema Complexul hidroenergetic al Bis-
triţei, lângă Bicaz. S-a întors în ţară (1908), an-
gajat la Primăria Capitalei; s-a ocupat de
introducerea iluminatului electric în Bucureşti.
Profesor universitar la Timişoara şi Bucureşti; a
înfiinţat: prima scoală de electricieni şi mecanici,
primul Muzeu Tehnic din România, a realizat
una dintre primele staţii de emisie radiotelegra-
fică din România. Laureat al Premiului de Stat.
O staţie de metrou, Muzeul din Bicaz, Hidrocen-
trala de la Stejaru, o stradă şi un liceu din Piatra-
Neamţ îi poartă numele.

■ 25/1936 – n. Constantin Filimon, la Pia-
tra-Neamţ (d. august 2013), artist plastic. Absol-
vent al Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu”, Bucureşti (1967). Din 1978, profe-
sor de desen la şcoli din Neamţ. A lucrat pictură
monumentală, religioasă, pentru bisericile din
Zăpodeni (Iaşi), Muncel (Alba), Drăgeşti

r
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rofesorul şi omul de ştiinţă
Eugen Coşeriu a fost cunos-
cut şi recunoscut mai întâi în
Occident. Cele mai multe şi
reprezentative lucrări ale sale
au fost editate în America La-
tină, Spania, Italia, Germania,
Franţa etc. În îndepărtata Ja-

ponie, de exemplu, cu aproximativ
patru decenii în urmă era fondat
„cel mai ambiţios şi remarcabil pro-
iect de traducere a operei coşeriene
realizat pe plan mondial până la mo-
mentul actual” (Tămâianu-Morita,
Emma). Profesorul Takashi Kamei,
figură marcantă în spaţiul ştiinţific
nipon, afirma încă în 1981, „Coşe-
riu va fi fiind, probabil, un Copernic
pentru lingvistica sec. XX... Ori-
cum, autentica evaluare a lui Coşe-
riu o încredinţăm viitorului...”

Acasă, în România şi R. Mol-
dova, distinsul cărturar, apreciat
drept unul dintre cei mai însemnaţi
lingvişti ai lumii, a ajuns târziu,
după 1989, când i-au fost publicate
o parte din lucrările sale, iar savan-
tul a avut posibilitatea să-şi revadă
patria.

S-a născut la 27 iulie 1921, în
comuna Mihăileni, judeţul Bălţi. A
urmat vestitul liceu „Ion Creangă”
din Bălţi, studiile universitare le-a
făcut la câteva universităţi: Iaşi
(1938-1940), Roma (1940-1944),
Padova (1944-1945) şi Milano
(1945-1949). Şi-a luat doctoratul în
litere (Roma, 1944), apoi şi în filo-
zofie (Milano, 1949).

Adevărat, cum am spus mai
sus, E. Coşeriu a revenit acasă mult
prea târziu, în ţara natală, România,
după 28 de ani, şi mai apoi în Basa-
rabia, pe care nu a mai găsit-o între
frontierele statale de până la 1940,
abia peste 50 de ani. „Plecarea de
acasă a fost dureroasă. Sau a fost
norocul meu că am plecat la timp.
De aceea îi sunt recunoscător tatei,
care, în a treia zi după ultimatumul
sovietic (26 iunie 1940), mi-a spus:
„Tu nu poţi rămâne aici, trebuie să
pleci în lume, deşi aceasta ne doare

pe toţi”, scria Eugen Coşeriu. A fost
un moment crucial din viaţa savan-
tului care în 2001 adăuga: „Dacă aş
fi rămas, dacă nu aş fi luat această
hotărâre, care însemna în realitate
un salt în neant în acea perioadă, ce
s-ar fi întâmplat?”. Tot el răspunde:
„Aş fi fost astăzi un Evgheni Ivano-
vici, ori mi-o fi albit oasele pe un-
deva, prin Siberia”.

Reputatul om de ştiinţă spaniol,
Gregorio Salvador, îl caracterizează
astfel pe ilustrul basarabean „...a
fost nu numai un lingvist, ci un fi-
lolog complet, un romanist cu pro-
fundă cunoaştere a limbilor clasice
şi gândirii antice, un umanist cum
nu mai există”. Nici nu se ştie exact
câte limbi stăpânea Eugen Coşeriu.
A vorbit în şapte limbi: română, ita-
liană, spaniolă, germană, engleză,
franceză, portugheză, dar a ştiut şi
latina şi rusa.

Germanul Hans Helmut Crist -
man, remarcabil discipol al lui
Eugen Coşeriu, zicea despre dască-
lul său: „Dacă spunem lucrurile aşa
cum sunt, atunci trebuie să recu-
noaştem că avem de a face cu un gi-
gant”. Este o apreciere înaltă dată
cărturarului nostru, Germania fiind
ţara ce l-a găzduit în ultima parte a
vieţii (1963-2002) şi care i-a oferit
condiţii adecvate pentru munca şti-
inţifică şi pedagogică. Foştii săi dis-
cipoli nemţi (peste jumătate din cei

mai cunoscuţi romanişti germani
sunt elevii eminentului pedagog)
consideră că Eugen Coşeriu a deve-
nit un simbol pentru Universitatea
din Tubingen, a fost mentorul mai
multor generaţii de cercetători, care
formează astăzi vestita „Şcoală Lin-
gvistică de la Tubingen”. Eugen Co-
şeriu a avut un cult aparte pentru
germani, popor cu tradiţii cărtură-
reşti, receptivi la tot ce înseamnă
ino vaţie în ştiinţă, cultură şi tehnică.
Însă el, discipol al strălucitei şcoli
româneşti interbelice, reprezentat în
mod exemplar de şcoala primară
din satul natal, Mihăileni, de liceul
„Ion Creangă” din Bălţi şi Univer-
sitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, avea un ideal, „nemăsurat vis
de copil”, „să ajungă să-i înveţe
carte pe nemţi”.

Apreciat şi onorat de cele mai
prestigioase centre ştiinţifice şi uni-
versitare din lume (i-au fost atri-
buite circa 50 de titluri de Doctor
Honoris Cauza), revine, împovărat
de griji cu sufletul vibrând de emo-
ţie, acasă, în Basarabia („în patria
mea mică”), unde era aşteptat ca un
simbol. Relaţiile lingvistice şi poli-
tice din R. Moldova nu i-au fost

străine lui Eugen Coşeriu. S-a docu-
mentat asupra lor în lunga perioadă
de aflare în exil. Degradarea fără
precedent a limbii române, falsifi-
carea culturii, istoriei, i-au provocat
grave suferinţe morale. Departe de

ai săi, urmăreşte cu durere şi cu viu
interes tot ce se întâmplă în Basara-
bia postbelică.

Eugen Coşeriu vizitează în mai
multe rânduri R. Moldova (1992,
1998 şi în 2001) şi se implică efec-
tiv în elucidarea problemelor legate
de ineficienţa practică a legislaţiei
lingvistice, combate politica lin-
gvistică aplicată de ruşi şi sovietici
în Basarabia, ocupată în 1812 şi
reocupată, în 1940, 1944; dezvăluie
cu argumente incontestabile, simplu
şi pe înţelesul tuturor, natura poli-
tică a limbii („Omul dispune de
limbă şi limba este condiţia libertă-
ţii istorice. Prin limbă, omul îşi ma-
nifestă tocmai identitatea
istorică...”). Dânsul demonstrează
inconsistenţa falsei teorii a celor
două limbi şi două popoare, unde
accentuează că „pentru un om con-
ştient, chiar dacă nu prea învăţat, e
penibil pur şi simplu că se poate dis-
cuta această problemă a existenţei
„limbii moldoveneşti”. Două sau
trei cuvinte, rostite altfel la Chişinău
decât la Bucureşti, nu te îndreptă-
ţesc să afirmi, că e vorba de altă
limbă. Dacă s-ar aplica acest fals
criteriu oricărei alte limbi, limbii

ruse, de exemplu, ar trebui să des-
coperim încă vreo 50 de noi
limbi...”. „A promova sub orice
formă o limbă moldovenească de-
osebită de limba română este din
punct de vedere strict lingvistic, ori

Lingvistul şi filologul Eugen Coşeriu – 100 ani de la naştere

P

Eugen Coșeriu
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Bihor), Verşeşti
(Neamţ), Tigveni
Bârseşti (Argeş). A
participat la Sa-
loane şi Bienale de
grafică în Bucureşti
(1971-1978) şi în

expoziţii colective şi per-
sonale la Piatra-Neamţ
(1981-1994). A expus în
S. U. A. şi Canada (1980-
1997), apoi în Mexic, Ungaria, Franţa, India şi
Venezuela.

■ 26/1896 – n. Aurel Băeşu, la Fălticeni (d.
24. 08. 1928, Piatra-Neamţ), artist plastic. A
urmat Şcoala de Belle Arte din Iaşi, apoi, cu spri-
jinul lui G. T. Kirileanu şi al lui D. Lalu, studiază
la Roma. Încă din timpul studenţiei este distins
cu Premiul pentru Desen al Academiei Române

(1915). Participă la Primul Război Mondial, în
luptele de la Oituz şi Cireşoaia (1917). Întors din
Italia, îşi cumpără o căsuţă în Piatra-Neamţ (azi,
pe Strada „Ion Creangă”). În 1926, călătoreşte în
Franţa, Slovenia şi Ungaria. Prin creaţia sa, mar-

cată de influenţa lui Nicolae Grigorescu, apoi
prin aura sa romantică şi cantonarea în impresio-
nism, rămâne unul dintre pictorii importanţi sta-
biliţi la Piatra-Neamţ. 

■ 28/1936 – n. Mircea-Eduard Bălan, la
Bucureşti, profesor, istoric literat, eseist. Absol-
vent al Şcolii Nr. 1 „Anton Pann”, al Liceului
„Cuza-Vodă” din Huşi, al Facultăţii de Teologie
din Bucureşti şi al Facultăţii de Filologie din Iaşi.
A predat şi a îndeplinit funcţia de director la

Şcoala Generală din Comuna Taşca, Neamţ,
transferat la Liceul Pedagogic „Gheorghe
Asachi” (1976-1981) şi la Liceul Teoretic „Ca-
listrat-Hogaş” (1981 –
până la pensionare), am-
bele din Piatra-Neamţ. A
debutat editorial cu volu-
mul ,,Costache Negruzzi
– «Alexandru Lăpuş-
neanu»” (1996), urmat de
două eseuri: ,,Etape în re-
ceptarea operei lui Ion
Creangă”, „Metaforă,
simbol, mit în poezia
eminesciană” ş. a. Autor
de studii didactice apărute în publicaţii centrale
şi locale. 

■ 31/1908, d. Nicu N. Albu (n. 2. 02.1852,
la Piatra-Neamţ, v. fişa lunii februarie).

(

Rememorări nemţene

Lecţia de istorie r Luna martie r Lecţia de istorie r Luna martie r Lecţia de istorie r Luna martie  

Lingvistul şi filologul Eugen Coşeriu – 100 ani de la naştere
greşeală naivă, ori o fraudă
ştiinţifică; din punct de ve-
dere istoric şi practic, e o ab-
surditate şi o utopie; şi din
punct de vedere politic, e o
anulare a identităţii etnice şi
culturale a unui popor, deci

un act de genocid etnico-cultural”,
scrie el în continuare.

Este un adevăr elementar, expus
cu obiectivitate maximă şi o desăvâr-
şită claritate. Este glasul cetăţeanului
onest în faţa istoriei, al lingvistului şi
filologului de excepţie, al umanistu-
lui fără pereche, recunoscut şi apre-

ciat pe cele mai diverse meridiane.
Eugen Coşeriu nu a uitat niciodată că
este român („Am spus întotdeauna,
că rămân ceea ce sunt, adică român,
şi chiar român basarabean, chiar
dacă mă integrez cu totul în cultura
italiană sau germană; ...întotdeauna
am peregrinat, am umblat prin lume
cu Mihăilenii mei în inimă, cu Bălţii
mei în inimă, cu Basarabia mea în
inimă, cu Iaşii mei în inimă, cu Ro-
mânia şi cu limba română în inimă”.
În continuare accentuează: „Eu n-am
părăsit niciodată Mihăilenii şi nici ei
pe mine. Eu îl consider centrul Uni-

versului şi m-am ridicat deasupra lor,
ca să văd lumea mai bine”). Întrebat
ce sfat ar da basarabenilor care tra-
versează şi după declararea indepen-
denţei, un lung şi dificil segment de
istorie, Eugen Coşeriu răspunde emi-
nescian: „Să nu se lase, fiindcă toate
lucrurile contingente trec, adică po-
litica trece, iar limba rămâne. Şi noi
rămânem aici după cum am fost.
Altă cale nu avem. Altă soluţie, de-
ocamdată, nu există, să luptăm la
locul unde ne aflăm cu valoarea pe
care o posedăm”.

„Maestrul Eugen Coşeriu a reu-

şit să se impună, fără nicio îndoială,
ca cel mai strălucit exponent al cul-
turii române pe planul universal, al
ştiinţelor omului, întreaga şi pro-
funda semnificaţie a aportului său
îşi aşteaptă dreapta preţuire...”, prof.
univ. dr. Mircea Bercilă.

Este înmormântat în oraşul ger-
man Tubingen la 07.09.2002. Nu-
mele lui Eugen Coşeriu îl poartă
Liceul Teoretic din Mihăileni, iar în
octombrie 2005 Eugen Coşeriu se
numeşte Biblioteca Municipală Bălţi.

Iurie CUJBĂ, istoric-muzeograf

o

cţiunea „moldovenistă” sovietică s-a pre-
zentat totdeauna şi explicit ca având în pri-
mul rând un scop politic, în aparenţă
generos şi nobil: acela de a afirma şi a pro-
mova identitatea naţională specifică a po-
porului moldovenesc dintre Prut şi Nistru
(şi de dincolo de Nistru). E adevărat că sco-
pul a fost în primul rând, ba chiar exclusiv,

politic. Dar de generozitate, nobleţe, naţionalitate
etc. nu poate fi vorba dacă ţinem seama de premi-
sele reale ale acestei acţiuni şi de sensul în care ea
a înţeles identitatea (anume ca neidentitate). Iden-
titatea unui popor nu se afirmă negându-i-o şi su-
primându-i-o. Nu se afirmă identitatea poporului
„moldovenesc” din stânga Prutului separându-l de
tradiţiile sale autentice – reprezentate în primul
rând de limba pe care o vorbeşte –, desprinzându-l
de unitatea etnică din care face parte, tăindu-i ră-
dăcinile istorice şi altoindu-l pe alt trunchi ori în
vid. Aceasta nu e afirmare, ci, dimpotrivă, anulare
a identităţii naţionale, istorice şi culturale, a popo-
rului „moldovenesc”: e ceea ce în Republica Mol-
dova se numeşte, cu un neologism binevenit,
„mancurtizare”. Şi „mancurtizarea” e genocid et-
nico-cultural. Din punct de vedere politic, promo-
varea unei limbi „moldoveneşti” deosebite de
limba română, cu toate urmările pe care le implică,
este deci un delict de genocid etnico-cultural, de-
lict nu mai puţin grav decât genocidul rasial, chiar
dacă nu implică eliminarea fizică a vorbitorilor, ci
numai anularea identităţii şi memoriei lor istorice. 

Ni se spune însă că, cel puţin pentru o parte
din „moldovenişti”, problema limbii nu s-ar mai
pune în aceşti termeni, ci numai ca o chestiune de

nume: se ştie şi se recunoaşte că limba română şi
limba moldovenească sunt una şi aceeaşi limbă şi
se propune numai să se numească cu două nume

diferite („română” în România, „moldovenească”
în Republica Moldova). 

Dar şi această versiune „discretă” e lipsită de
fundament. Limba română n-a fost niciodată nu-
mită – şi nu se poate numi – „română” sau „mol-
dovenească”, fiindcă român, românesc şi
moldovean, moldovenesc nu sunt termeni de ace-
laşi rang semantic (moldovean, moldovenesc se
află la nivelul termenilor muntean, oltean, bănă-
ţean, ardelean, pe când român, românesc e termen
general pentru toată limba română istorică şi pen-
tru limba română comună şi literară); a fost numită
cândva, mai ales de străini, „moldavă sau valahă”,
ceea ce nu e acelaşi lucru. Şi, în lingvistică, mol-
dovenesc, cu privire la limbă, se aplică numai unui
grai (în cadrul dialectului dacoromân) a cărui arie
nu coincide cu Moldova (deşi cuprinde o mare

parte din ea); dar limba „moldovenească”, fiind
identică cu limba română, nu poate fi identică cu
acest grai şi nu trebuie confundată cu el. Pe de altă
parte, „moldoveni” nu sunt numai locuitorii băş-
tinaşi din Republica Moldova, ci şi locuitorii Mol-
dovei „mici” din dreapta Prutului, şi românii
bucovineni; şi aceştia nu numesc limba lor co-
mună şi literară „moldovenească”, ci „română”
sau „românească”. Singurul argument care se pre-
zintă în favoarea denumirii duble e că aceeaşi
limbă se vorbeşte în două state diferite. Dar nu e
un argument valabil. Limba germană nu se nu-
meşte „austriacă” în Austria şi cea engleză nu se
numeşte „australiană” în Australia, „statouni-
teană” (?) în Statele Unite etc. Pe lângă aceasta,
limba română nu se vorbeşte numai în România
şi în Republica Moldova, ci şi în afara graniţelor
acestor ţări, şi ne întrebăm, dacă se admite denu-
mirea dublă, cum ar trebui să se numească limba
vorbită de românii din Ucraina, din Ungaria, din
Serbia, din Bulgaria? 

Pe de altă parte, denumirea dublă duce la ace-
leaşi confuzii ca şi teoria celor două limbi diferite
şi poate implica aceleaşi urmări cât priveşte iden-
titatea etnică şi culturală a vorbitorilor... 

A promova sub orice formă o limbă moldo-
venească deosebită de limba română este, din
punct de vedere strict lingvistic, ori o greşeală
naivă, ori o fraudă ştiinţifică; din punct de vedere
istoric şi practic, e o absurditate şi o utopie; şi, din
punct de vedere politic, e o anulare a identităţii et-
nice şi culturale a unui popor şi, deci, un act de ge-
nocid etnico-cultural.

Eugen COŞERIU

A

Identitatea limbii şi a poporului nostru
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– Propun să începem interviul nostru cu o
discuţie despre obiectivele şi realizările Funda-
ţiei „Mircea Titus Romanescu”.

– Obiectivele fundaţiei sunt legate de misiu-
nea sa şi anume integrarea artelor vizuale con-
temporane în cultura vechilor ţinuturi din
România prin redescoperirea vechilor trasee cul-
tural-spirituale şi crearea de trasee contemporane,
în vederea creşterii notorietăţii acestor zone şi in-
terconectarea lor cu alte zone culturale din ţară
şi din lume. În acest scop, în 2017, am iniţiat un
prim proiect la Câmpulung Moldovenesc, intitu-
lat Simpozionul naţional de pictură şi sculptură
„Rarăul- Mit şi Simbol”, redefinit în următorii
ani ca „Întâlnire” (locul: Gura Humorului, anii
2018, 2019). 

De ce Câmpulung Moldovenesc? Pentru că
aici există Muzeul „Arta Lemnului”, unic în ţară
dar şi în Europa, un reper de la care noi am por-
nit. Astfel, ne-am gândit să constituim în cadrul
acestui muzeu o colecţie de artă modernă şi con-
temporană, pe care muzeul nu o avea. Acest gând
a fost împărtăşit domnului profesor Horea Paş-
tina, obţinând astfel acordul de participarea a

unor artişti fondatori ai importantului grup artis-
tic „Prolog”: Constantin Flondor, Horea Paştina,
Mihai Sârbulescu, împreună cu Matei Lăzărescu
(Paris), Valentin Scărlătescu (Paris) şi alţi artişti
importanţi afiliaţi grupului. Astfel, am atins un

alt obiectiv, acela de conservare a patrimoniului
realizat la faţa locului, în timpul simpozioanelor,
prin constituirea colecţiei de artă modernă şi con-
temporană, donată prin generozitatea artiştilor,
Muzeului „Arta Lemnului” din localitate.

Mereu am adus şi aducem tineri lângă noi,
de regulă foşti studenţi ai artiştilor participanţi
sau recomandări ale acestora. Deşi povestea
noastră pare puţin elitistă, am vrut să facem „alt -
ceva”, n-am vrut să amestecăm lucrurile, să
punem alături persoane incompatibile. Am încer-
cat întotdeauna ca baza grupurilor noastre să fie
prietenia şi respectul reciproc. Asta am învăţat de
la „Prolog”, care îşi datorează lunga supravieţuire
acestor principii ale înţelegerii între membri,
ajungând la acea iubire care conduce toate acţiu-
nile noastre şi care este crezul nostru comun,
constituindu-se de fapt într-un element al culturii
de grup. 

Începând cu 2019 am deschis un nou traseu
cultural, în localitatea Tarcău-Neamţ, locul de
naştere al „Doamnei acuarelei româneşti”, Iulia
Hălăucescu, iniţiind astfel Simpozionul naţional
de acuarelă ce poartă numele marii artiste. Pentru

cei ce nu ştiu, în locali-
tate Tarcău există un
„Muzeu al acuarelei”
(din câte ştim, unicul în
ţară) ce poartă numele
marii artiste. În muzeu
se găsesc peste o sută
de lucrări de pictură şi
acuarelă, semnate şi do-
nate de artistă, la consti-
tuirea muzeului. Grupul
de acuarelişti partici-
panţi la Simpozion –
amintim pe Corneliu
Drăgan Târgovişte, Gri-
gore Carată, Mirela
Hagiu, Iosif Haidu, Ar-
cadie Răileanu şi sub-
semnatul –, a donat
Muzeului de Artă „Iulia

Hălăucescu” din Tarcău lucrări realizate în tim-
pul Simpozionului, contribuind astfel la comple-
tarea colecţiilor muzeului cu o colecţie de
acuarelă contemporană, care se dezvoltă an de
an.

Şi cum nu puteam uita momentul aniversării
centenarului, în 2018 am iniţiat proiectul unei ex-
poziţii de portret contemporan intitulat „Portrete
ale Marii Uniri”, un proiect amplu (care s-a rea-
lizat doar cu fonduri proprii), la care au participat
20 de artişti din ţară. În cadrul expoziţiei au fost
prezentate mari figuri ale momentului ce şi-au
adus contribuţia la realizarea Marii Uniri. Expo-
ziţia a fost itinerată, în an aniversar, în 4 locuri
importante din ţară: Muzeul de Istorie din Piatra-
Neamţ, Palatul Culturii din Iaşi şi la Cluj, cu co-
laborarea Muzeului de Etnografie şi Folclor, apoi
în anul următor, 2019, am încheiat cu expoziţia
de la Sala C. Brâncuşi – Palatul Parlamentului
din Bucureşti.

În sprijinul obiectivului promovării artiştilor
din Grupul Fundaţiei şi produsului artistic, în pe-
rioada 2017-2020, am realizat două albume de
artă dedicate acţiunilor noastre: albumul Simpo-
zionului Câmpulung Moldovenesc, „Rarăul –
Mit şi Simbol” (2017) şi albumul „Portrete ale
Marii Uniri” (Bucureşti, 2020).

În anul 2020 aveam programată la Piatra-
Neamţ o altă „Întâlnire”, cu membri ai grupului
„Prolog” şi prietenii acestuia, în cadrul unui pro-
iect grandios. Şi pentru că pandemia nu ne-a per-
mis această întâlnire, am organizat în parteneriat
cu Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Sae-
culare” şi Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
expoziţia care a celebrat trei ani de existenţă a
grupului Fundaţiei, la Muzeul de Artă. Nu au fost
prezenţi toţi membrii, dar au fost lucrările lor, vă-
zute pe viu şi mediatizate. Figura centrală a eve-
nimentului a constituit-o prezenţa maestrului
Mihai Sârbulescu.

Alte obiective pe care ni le-am propus au
fost legate de educaţie şi crearea unei sinergii
între artă şi turism. Astfel în taberele/simpozioa-
nele noastre, cu noi au lucrat şi copii, iar turiştii
au fost încântaţi să găsească ceva nou şi deosebit
în locurile în care noi ne desfăşuram activitatea.
Unii dintre ei au şi recunoscut şi transmis mai de-
parte că acolo îşi desfăşurau activitatea nişte ar-
tişti foarte mari. Altfel spus vectorul acesta
cultural creat de noi în colaborare cu primăriile
locale şi sponsorii începe să se pună în evidenţă
şi să funcţioneze, în special datorită faptului că
ne-am întâlnit cu oameni care au înţeles din pu-
ţine vorbe, că este în folosul obştii ceea ce facem
noi. Asta am realizat noi în cei patru ani de acti-
vitate. O fi mult, o fi puţin, important sau nu, vă
las pe dvs. şi cititorii revistei să apreciaţi. 

– Dacă revenim la pictorul Mircea Titus Ro-
manescu, aş fi curioasă să aflu prin ce se carac-
terizează stilul „Romanescu”?

– Eu practic nu mi-am dat seama că am un
stil, deşi la un moment dat, colegi de-ai mei care
mă urmăresc de ani de zile, mi-au spus că au re-
cunoscut o lucrare de-a mea într-o secvenţă tele-
vizată. Asta spune ceva... înseamnă că există
ceva. Desigur că eu îmi recunosc stilul, dar dacă
ajunge cineva din opinia colectivă să-l recu-
noască, înseamnă că s-a format. Dar eu nu pot
spune că îmi doresc să am un stil. Pe mine mă in-
teresează mai mult să mă dezvolt decât să mă
opresc şi să mă blochez într-un stil. În naivitatea
noastră putem avea ideea că vom avea timp, mai
mult decât a avut Andreescu sau alţii care s-au
dus de tineri, de aceea trebuie să înţelegem că nu
definitivarea unui stil contează, ci dezvoltarea.
Eu cred că de fapt nici nu-ţi ajunge o viaţă pentru

Mircea Titus Romanescu:
„Arta e un moment de acumulare prin linişte”

ăscut în anul 1950 în oraşul Piatra‐Neamţ, Mircea Titus Ro‐
manescu pare la o primă privire un personaj boem, decu‐
pat din romanele lui Sadoveanu, plin de umor aşezat şi
rafinament. Mai apoi îţi dai seama că este vorba despre o
combinaţie fericită între o adevărată fire de artist şi un om
de acţiune, deoarece vorbim despre un pictor dar şi des‐
pre un fondator al unei fundaţii cu profunde ambiţii cul‐

turale. 
Este Absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti (1974) dar

şi al unui Master în „Management şi impresariat în arte vizuale”,
la Universitatea de Vest, Facultatea de Arte Timişoara (2004‐
2006). Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România – secţia
pictură, filiala Neamţ şi membru al Asociaţiei Internaţionale a
Artiştilor Plastici (UNESCO). 

Din 1974 şi până în prezent are numeroase expoziţii perso‐
nale în ţară, precum şi personale şi colective în străinătate:
Olanda, Austria, Republica Cehă, Italia, Franţa, Germania, Tuni‐
sia etc. Are numeroase lucrări în muzee şi colecţii de artă şi a semnat o multitudine de comunicări
şi publicaţii de autor.

N

Mircea Titus Romanescu
©foto C.M.Imago
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reuşi să faci ceva de care să fii mulţumit.
Horea Paştina a spus în lucrarea sa „Ascult
şi privesc”, că un pictor adevărat se for-
mează abia după ce se formează omul.
Asta mută orizontul destul de departe pen-
tru că unii copilăresc foarte mult, se adună
greu, dar abia când te formezi ca om cu

adevărat, începi să lucrezi şi pentru tine şi vii cu
ceva personal.

– Reveniţi deseori la o lucrare considerată
terminată?
– Aici sunt mai multe direcţii. Există lucrări

de care nu eşti mulţumit şi atunci le dai deoparte,
le întorci cu roţile în sus, sau cu faţa la perete, ca
să ieşi din atmosfera lor. Pot relua o lucrare după
ani de zile. Uneori văd imediat o soluţie. Sau se
întâmplă ca tu să nu vezi nici o soluţie foarte mulţi
ani şi să apară cineva în atelier, căruia să-i placă
lucrarea şi să te pună în situaţia să recunoşti că tu
nu ai înţeles ce ai făcut. Între artist şi forţele invi-
zibile de deasupra noastră există o relaţie specială.

– Autoportretul vă tentează?
– Da, fac mult autoportret. Este foarte adevă-

rat că autoportretul te cam deconspiră şi trebuie să
ai şi curajul să te deconspiri permanent pentru că
uneori te poţi simţi ca în povestea împăratului gol,
care se credea foarte bine îmbrăcat. 

– Vă consideraţi pictorul unor „stări”?
– Este în primul rând cazul acuarelei, care

poate fi o pictură de stare, pentru că ea se petrece

atât de repede şi e o notaţie a stării în care te afli.
Ştefan Hotnog spunea la un moment dat că el nici
nu se apucă de lucru până nu crează o anumită
legătură cu subiectul. Despre aceasta vorbeşte şi
Horea Paştina în cartea sa „Ascult şi privesc”, în
care este vorba despre o carieră întreagă de pro-
fesor universitar modern, şi în care găsim multe
îndemnuri pentru cei ce vor să facă pictură: „Ob-
serv. Pornesc de la observaţie. Atâta frumuseţe,

folos şi rost în jur”. Este
vorba de o stare de co-
muniune între pictor şi
ceea ce redă el. 
– Aveţi o cromatică pre-
ferată?

– În general por-
nesc de la mai multe
game, deşi anumiţi es-
teticieni şi teoreticieni
spun că e bine să începi
cu o gamă foarte res-
trânsă pe care s-o con-
trolezi foarte bine.
Paleta mea e foarte bo-
gată iar gama se for-
mează din acomodarea
cu subiectul, până se
stabilizează. Mă atrag

foarte mult contrastele şi culorile foarte aprinse.
Îmi place intensitatea lui Van Gogh. Simt că am
şi o sămânţă expresionistă în suflet, şi cred că
este şi normal, pentru că suntem în oraşul în care
a trăit Lascăr Vorel. Cred că expresionismul este
un dat energetic al zonei noastre. 

– Care sunt personalităţile care v-au marcat
arta? Sunteţi discipolul cuiva? 
– N-aş putea spune că sunt discipolul cuiva,

iar toţi cei cu care am studiat în viaţă m-au mar-
cat, dar fără să mă deformeze. Doar m-au format,
foarte discret şi foarte cald, fără să atingă nişte
resorturi din care eu să nu-mi mai revin. Am în-
ceput cu Ştefan Hotnog, cu care am lucrat în va-
canţele mele şcolare de la Piatra-Neamţ, în anii
᾿60. Am fost atins şi de influenţe ale lui Gheorghe
Şaru, în al cărui atelier am pictat o scurtă pe-
rioadă înainte de plecarea sa în S.U.A., dar pe
care mai târziu l-am înţeles. Am lucrat doi ani în
atelierul din Bucureşti al Elenei Uţă Chelaru – un
maestru cu o vedere modernă asupra artei şi o fe-

meie extrem de bărbătoasă şi de hotărâtă, o ade-
vărată luptătoare, de la care am învăţat foarte
multe şi pe plan uman. Un rol extraordinar l-a
avut şi Simona Vasiliu Chintilă, care venea verile
la Piatra-Neamţ şi care m-a ajutat şi m-a sprijinit
mult. Influenţa hotărâtoare în formarea mea au
avut-o lucrările lui Paul Cezanne, cubiştii cu Pi-
casso şi Georges Braque – pe ultimul l-am apre-
ciat în mod deosebit şi mi-ar fi plăcut să pot lucra
ca el. Mai nou, am maeştri în continuare: îmi
place extraordinar de mult ce au lucrat şi lucrează
maeştrii Horea Paştina şi Constantin Flondor. Şi
căutarea continuă...

– Ce reprezintă căutarea, cercetarea în viaţa
dvs.?
– Este esenţialul. De foarte multe ori mă

pierd în problemele vieţii şi simt că trebuie să mă
opresc şi să mă întorc puţin înapoi, ca să plec din
nou. Dar niciodată nu mai merg pe acelaşi drum.
Motorul cercetării şi creaţiei se reia mereu. Mă
străduiesc mereu să înţeleg mai mult şi să aduc
ceva nou. 

– Să revenim la acuarelă...
– Acum zăbovesc un pic la acuarelă, deoa-

rece vreau să sprijin fundaţia. Apariţia acesteia
în 2017 a reprezentat pentru mine un moment de
schimbare de direcţie, spre domeniul manage-
mentului cultural. Acum vin şi nişte legături:
pentru a putea dezvolta în continuare acest sim-
pozion de acuarelă de la Tarcău, trebuie ca cineva
să fie foarte dedicat acestui scop. Pe partea artis-
tică eu sunt cel interesat şi dedicat, iar prin munca
mea trebuie să sprijin acest fenomen, pentru a
crea un nucleu de artişti acuarelişti de renume.

– Ce părere aveţi despre privitorul de artă
al zilelor noastre?
– Privitorul actual se îndepărtează de artă,

pentru că el a înlocuit arta cu ecranul telefonului,
e satisfăcut de Netflix, de reţelele de socializare,
de alte lucruri. Arta e un moment de acumulare
prin linişte. Culmea este că această pandemie a
întors oamenii la valorile de bază, deoarece au
început să se întrebe despre rolul familiei, despre
casă, lecturi sau absenţa lor. Copiii din ziua de
astăzi, spre exemplu, au o inteligenţă extraordi-
nară şi e păcat să nu-i atragem spre cultura ade-
vărată. 

A consemnat Gianina BURUIANĂ

Mircea Titus Romanescu:
„Arta e un moment de acumulare prin linişte”

a

Creaţiile Anei Ranete, pe simezele Casei „Rada” de la Vaduri
asa „Rada” de la Vaduri, aşezământ cultural înfiinţat de Laura şi
Dorin Ploscaru, găzduieşte expoziţia de flori şi icoane a artistei plas-
tice Ana Ranete. Născută la Izvorul Alb (judeţul Neamţ), în 1959,
Ana Ranete este absolventă a Liceului de Chimie din Piatra-Neamţ
şi a Universităţii Politehnice Bucureşti. Expoziţia cuprinde şi lucrări
ale copiilor din Parohia Crivaia – Tarcău (preot paroh Claudiu Ioan
Panaite).

Cu fiecare nouă lucrare, Ana Ranete se simte mai împlinită. „Eu fo-
losesc o tuşă mai eterică, mai pulverizată, prin suprapunere de dispersie a
culorii. Pictez şi las privitorul să spună ce vede, ce simte”.

„În lucrările Anei Ranete ne întâlnim cu volutele şi arabescurile, cu
arcadele în timp şi spaţiu ale unei lumini izvorâtă din poezia lăuntrică şi
muzica celestă. Iată, avem un nou prilej de a ne salva sufletul şi de a ne
ajuta să ne întâlnim cu noi înşine, pentru că o expoziţie este un mod de
meditaţie şi de meditare, dar şi o terapie prin frumos. Dintr-o expoziţie
ieşi mai liniştit, mai vindecat, mai încărcat de lumină şi de poezie. Toată
pictura Anei Ranete respiră o extraordinară diafanitate, o prospeţime care
vine de dincolo de penel. Elementul definitoriu al creaţiei sale este culoa-
rea care cântă în concertele simfonice ale nevăzutului şi ne aduce nouă,

privitorilor, acea bucurie a corurilor îngereşti”, a declarat preotul-poet
Dorin Ploscaru.

Violeta MOŞU

C
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n ultimul timp, un număr tot mai mare de profesori se plâng de scă-
derea capacităţilor verbale ale elevilor. Copiilor din şcoala modernă
le-a slăbit considerabil capacitatea de a asculta, de a înţelege sau a-şi
aminti un material prezentat oral. Aceştia au tendinţa de a comunica
prin gesturi odată cu cuvintele sau în locul acestora; au un vocabular
sub orice nivel; întâmpină dificultăţi în a înţelege fraze mai lungi
şi structuri gramaticale mai complexe. Şi toate acestea, în bună

parte, datorită faptului că în multe familii televizorul a devenit cea mai la
îndemână soluţie pentru „educarea” copiilor. Astăzi, tot mai puţini sunt
părinţii care îşi adorm copiii cu poveşti.

Ţin să revin cu câteva argu-
mente de care, sper, vor ţine cont atât
părinţii cât şi pedagogii, atunci când
vor doza timpul aflării în faţa ecra-
nelor a odraslelor/discipolilor lor.

E cunoscut faptul că timpul în-
delungat petrecut în faţa TV în primii
ani de viaţă stopează formarea abilităţilor lingvistice de nivel superior.

Experienţa TV erodează puternic puterile minţii umane. Fiecare clipă
petrecută de copil în faţa TV este una pierdută pentru dezvoltarea minţii.

Metoda cea mai bună pentru dezvoltarea abilităţilor mentale ale unui
copil este de a le dezvolta limbajul. Or, limba este mijlocul cel mai im-
portant de dezvoltare a creierului, a conexiunilor tainice din interiorul lui.

Copilului căruia i s-au citit/spus poveşti în primii ani de viaţă, care a
exersat vorbirea de mic va avea rezultate şcolare bune pe termen lung. Să
nu uităm că poveştile stimulează gândirea şi imaginaţia. Din această per-
spectivă, TV frânează dezvoltarea gândirii, a abilităţilor verbale, deoarece,
în timpul vizionării, copilul e captivat de imagini şi nu de cuvânt. Doar
prin cuvânt, copilul însuşeşte potenţialul simbolic al limbii.

TV, calculatorul, tableta reprimă abilităţile şi strategiile verbale.
Copiii trebuie să citească mai multe texte lipsite de imagini, fiindcă

doar aşa el caută sensul ascuns dincolo de lucruri. Poveştile fără imagini

se dovedesc a fi un pedagog de neînlocuit în dezvoltarea gândirii simbo-
lice. Or, prin televiziune, totul se reduce doar la lumea imaginilor.

Părinţii au impresia că, prin simpla vizionare a TV copiii lor îşi vor
îmbogăţi bagajul de cunoştinţe. Se înşeală, deoarece doar printr-o expe-
rienţă interactivă copilul îşi va dezvolta capacităţile de înţelegere şi de
vorbire.

O experienţă video îndelungată poate să producă dezechilibre în func-
ţionarea creierului uman.

Ca să scăpăm de maladiva dependenţă de TV propun părinţilor ca
împreună cu copiii lor să facă o zi de „post negru” pe săptămână, adică

să se lipsească de gadget-uri măcar
din când în când şi vor vedea că viaţa
le va apărea în alte culori.

Şi dacă eu n-am putut fi destul
de convingătoare, să asculte de păre-
rea filozofului şi eseistului Andrei
Pleşu care îndemnă şi el: „...Dar sus-

pendaţi, pentru câteva zile, «statul la televizor» şi veţi vedea că timpul îşi
schimbă alcătuirea şi ritmul, că redescoperiţi realităţi uitate, că deveniţi
altcineva. ...Fără televizor, constaţi că ai dinainte o seară lungă, intens şi
divers utilizabilă. Poţi citi, poţi face conversaţie, poţi întâlni prieteni, poţi
să te plimbi, să reflectezi pe cont propriu, să ieşi în oraş, să-i redescoperi
pe cei apropiaţi. Poţi, de asemenea, să te plictiseşti în tihnă, să nu faci
nimic. Dar una e să nu faci nimic privind fix spre cutia cu imagini din
faţa ta, şi alta e să nu faci nimic dinaintea propriei tale singurătăţi. Nimicul
fără televizor e abisal, policrom, monumental, în vreme ce nimicul trăit
dinaintea ecranului e vid, sau populat de fantasme. În primul caz, te con-
frunţi cu nimicul tău. În al doilea, cu un nimic străin, fabricat, destinat să
provoace uitarea (sterilă) de sine.”

Citiţi copiilor poveşti!
Prof. Doina LUPU, 

Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale

Despre puterea ascunsă
a poveştilor

Î

Inaugurarea Muzeului Mănăstirii Căpriana 
a data de 6 mai 2021, la Mănăstirea Că-
priana a avut loc inaugurarea Muzeului
Sfântului Ierarh Gavriil. După o muncă
enormă au fost restaurate în labora-
toarele Muzeului Naţional ,,Moldova”
din Iaşi, veşmintele arhiereşti ce s-au
găsit în cavoul Sfântului Gavriil, la

aflarea Sfintelor Moaşte. Muzeul găzduieşte
piesele recuperate în 2016 din cripta Mitropo-
litului Gavriil Bănulescu-Bodoni. 

Înaltul ierarh a păstorit în Basarabia între
1812 şi 1821. A fondat, în Chişinău, Seminarul
Teologic şi prima tipografie unde s-au tipărit
cărţi în limba română pentru bisericile din Ba-
sarabia şi Ţinutul Hotinului. Pentru canonizarea
Mitropolitului Bănulescu-Bodoni, cripta sa de
la Mănăstirea Căpriana a fost deschisă după
aproape două secole de la înmormântare. S-au

găsit cizme de piele în stare fragmentară, veş-
minte, crucea medalie şi cea de mână, iconiţele
de la mitră. Inventarul textil a fost cel mai nu-
meros. 

Vestigiile arheologice ale criptei au fost ex-
trase şi transferate în 2016, printr-un acord, la
Complexul muzeal Naţional „Moldova” din
Iaşi, unde prin truda unor excepţionali specia-
lişti restauratori au fost readuse la viaţă.

Grămezile de pânză fragilă şi plină de
cute, amestecată cu pământ, rădăcini de
copac şi resturi provenite din mediul de în-
humare s-au preschimbat în Laboratorul de
Restaurare în exponate inestimabile. După
aproape cinci ani de muncă migăloasă, spe-
cialiştii ieşeni de la Centrul de Cercetare şi
Conservare Restaurare a Patrimoniului Cul-
tural din Iaşi au redat patrimoniului cultural

universal un tezaur valoros.
Ambasadorul României în Republica Mol-

dova, Daniel Ioniţă, prezent la ceremonia de
ina ugurare, a menţionat că acest muzeu pune
într-o lumină specială Mănăstirea Căpriana. Ex-
celenţa Sa a declarat: „Astfel, acest muzeu va
fi inclus în ruta turistică «Voievodul Ştefan cel
Mare şi Sfânt»”, care leagă România şi Repu-
blica Moldova. Sunt convins că acest muzeu va
fi unul la care pelerinii se vor opri şi vor admira
o parte a istoriei noastre comune”. 

Deschiderea muzeului a avut loc în cadrul
proiectului de cooperare transfrontalieră „Re-
vitalizarea Mănăstirii Căpriana pentru promo-
varea patrimoniului ecleziastic unic prin
cooperare transfrontalieră şi digitizare” (UE-
pentru Cultură).

Red.
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eseria de profesor este frumoasă. O meserie care nu te părăseşte
seara odată cu hainele de lucru; o meserie aspră şi plăcută, umilă
şi mândră, exigentă şi liberă; o meserie în care mediocritatea nu
este permisă, iar pregătirea excepţională este abia satisfăcătoare;
o meserie care epuizează şi înviorează, care te dispersează şi
exaltă, o meserie în care a şti nu înseamnă nimic fără emoţie, în
care dragostea e sterilă fără forţa spirituală, o meserie când apă-

sătoare, când implacabilă, ingrată şi plină de farmec. (Victor Hugo)
Profesorul are un rol crucial în viaţa elevilor. Atât abilităţile peda-

gogice, cât şi însuşirile de personalitate au repercusiuni profunde în
inima discipolilor, provocând reverberaţii încă mulţi ani după terminarea
studiilor. Prin felul său de a fi ori de a nu fi, prin comportament şi atitu-
dine, profesorul apropie ori îndepărtează copiii: motivează, pedepseşte,
povăţuieşte, blamează, încurajează etc.

Studiile de specialitate susţin că elevului „îi place” sau „nu-i place”
o disciplină în funcţie de personalitatea profesorului. În ceea ce priveşte
randamentul şcolar, responsabilitatea cadrului didactic este enormă: pe
de o parte, contează competenţa sa profesională, iar pe de altă parte, este
la fel de importantă şi personalitatea acestuia.

Pentru a putea discuta orice subiect cu elevii săi şi a ţine pasul, pro-
fesorul va învăţa în permanenţă de la ei. El trebuie să fie liderul care să
inspire şi să influenţeze copiii prin intermediul personalităţii sale, ase-
meni unui expert sau consilier, şi nicidecum utilizând puterea coercitivă.
Un astfel de profesor îşi cunoaşte bine disciplina şi este respectuos cu
elevii săi.

Explorator fiind, încurajează elevii să-şi descopere Sinele, aju-
tându-i să atingă cel mai înalt nivel de performanţă. El poate să menţină
echilibrul dintre necesităţile de instruire ale fiecărui individ şi cele ale
întregului grup, realizând prin aceasta idealul educaţional: învăţământ
pentru toţi, învăţământ pentru fiecare. Un atare profesor este corect şi
obiectiv în aprecieri, poartă dialoguri deschise şi răspunde mereu la so-
licitare. Un profesor ideal se mândreşte cu discipolii care-1 depăşesc.

Profesorul ideal este un entuziast incurabil nu doar în ceea ce pri-
veşte disciplina pe care o predă; elanul său contagios cuprinde procesul
educaţional în general. Manifestând exuberanţă, atitudini pozitive, pa-
siune şi dăruire, el încearcă să-i pătrundă pe copii de gândul că anume
acesta este locul împlinirii sale, şi nu altul.

Un astfel de profesor este un inovator care modifică sau înlocuieşte
strategiile, tehnicile atunci când a descoperit altele mai eficiente sau când
cele existente au devenit plicticoase pentru elevi. Inventând diverse com-
binaţii de tehnologii, el adaptează predarea la diferite stiluri de învăţare
şi prezintă subiectul din variate unghiuri de vedere, ceea ce facilitează
înţelegerea.

Profesorul eficient este acel tezaurizator care valorifică la maxim
ideile elevilor săi, utilizându-le cu scopul de a îmbunătăţi calitatea pro-
cesului de predare-învăţare. El este şi comediant: ştie când şi cum să re-
curgă la umor, fără a-1 considera un factor ce ar distrage atenţia elevilor
sau i-ar periclita demersul.

Profesorul ideal este ghidul care conduce elevii spre perfecţionarea
deprinderilor şi abilităţilor de lucru şi, totodată, îi pune în situaţia de a
descoperi singuri soluţia şi de a învăţa din greşeli. Returnând lucrările
cu avize constructive, disponibil să acorde oricând asistenţă, profesorul
le dezvoltă elevilor responsabilitatea pentru actul de învăţare şi încrede-
rea în propriile forţe.

Fiinţă umană genuină, profesorul ideal este un umanist care ştie să
fie critic cu sine însuşi şi cu absurdităţile vieţii, fără a fi cinic sau disperat.
Este o persoană care se autodezvăluie, astfel încât elevii îi pot vedea şi
virtuţile, şi imperfecţiunile. Păşind sigur pe pământ, profesorul de succes,
prin exemplul propriu, ajută elevii să-şi dezvolte voinţa, curajul şi spe-
ranţa în realizarea potenţialului.

Oferind un mediu – focar de siguranţă intelectuală, în care pot fi pre-
zentate idei opuse fără teama de a fi ridiculizat sau rejectat, profesorul
este santinela ce păzeşte inviolabilitatea acestuia.

Profesorul ideal este un bun colaborator, acordând valoare cole-
gialităţii. El îşi împărtăşeşte ideile, solicită implicarea părinţilor în acti-
vitatea de predare-învăţare şi caută sprijinul colegilor atunci când nu
poate surmonta de unul singur anumite probleme.

Profesorul de succes este un idealist, un alt fel de idealist, fiind ferm

convins că fără ideal nu poate exista evoluţie. El se recunoaşte în fiecare
elev, realizând care i-a fost contribuţia şi influenţa în vieţile învăţăceilor
săi.

Profesorul ideal aspiră la toate cele menţionate anterior şi încă la
multe altele. El apreciază adevărul şi corectitudinea, dar nu popularitatea
sa. Încercând să schimbe lumea, un astfel de profesor se transformă zil-
nic, transformându-i şi pe alţii. El este un revoluţionar care ştie că rolul
său este unul dintre cele mai vitale pe pământ: păstrarea sacralităţii vieţii
şi a rezultatului ei firesc – elevaţia umanităţii.

JURĂMÂNT

Vreau să-ţi povestesc o mică istorie, dragul meu odoraş.
Acum 20 ani stăteam la o răspântie: unde să-mi fac studiile: la me-

dicină sau la pedagogie, să învăţ a trata corpul omului sau sufletul lui?
În ultimă instanţă, am mers să fac ceea ce ştiam să fac mai bine: să

mă joc cu copiii. Abia mai târziu am înţeles că nu am dat greş, pentru
că am conştientizat ce înseamnă „Mens sana in corpore sano”.

Am înţeles că sunt în stare să ajut o mică fiinţă, ieşită din cuibuşorul
familiei în lumea mare şi necunoscută, periculoasă, dar totodată atât de
fermecătoare, s-o cunoască, s-o înţeleagă şi s-o cucerească. Mai mult
ca atât: ştiu şi pot să-i fiu alături pentru a-i împărtăşi bucuria descope-
ririi, s-o susţin şi s-o încurajez.

Te invit şi pe tine în miracolul acestei lumi. Fii binevenit!
Şi acum, dragul meu, în prezenţa atâtor martori, în numele aminti-

rilor mele din copilărie, dar şi al celor din viitor:
– JUR să-ţi fiu alături oricând, la bine şi la rău;
– JUR că dacă nu voi şti cum să acţionez, voi medita cum pot să te

ajut;
– JUR să nu te ameninţ, să nu-ţi dau ordine, să nu te critic, pentru

că astfel vei creşte timid sau agresiv;
– JUR să te ascult şi să te încurajez, pentru că doar astfel vei creşte

încrezător, mândru de tine şi cu dragoste faţă de lume;
– JUR că niciodată nu te voi întreba de ce ai făcut un lucru, pentru

că va fi imposibil să-mi găseşti un răspuns mulţumitor şi atunci vei ridica
din umeri sau vei spune: „nu ştiu”;

– JUR că nu voi vorbi niciodată urât despre tine, ci doar te voi
lăuda, chiar şi pentru micul efort pe care-l vei face pentru a-mi demons-
tra că ştii şi poţi;

– JUR să-ţi pun în valoare calităţile;
– JUR că te voi respecta ca personalitate şi voi colabora cu tine;
– JUR să-ţi dau încredere în forţele tale atunci când te vei îndoi de

tine însuţi;
– JUR să-ţi aduc bucurie atunci când vei fi trist;
– JUR să te iubesc aşa cum eşti sau vei fi;
– JUR să te aştept. În numele viitorului...

Psiholog Natalia ZOTEA,
Grădiniţa nr. 183, Chişinău

Profesorul este, înainte de toate, „discipolul” elevilor săi...
M
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a începutul anului 2020, a
fost lansat Programul de So-
cializare Juridică în Şcolile
din Republica Moldova, care
are drept scop susţinerea co-
munităţilor din Moldova în
prevenirea delicvenţei juve-

nile şi dezvoltarea cooperării pozi-
tive între tineri, instituţiile de
aplicare a legii şi instituţiile de în-
văţământ. Programul este realizat
cu susţinerea financiară a Departa-

mentului de Stat al SUA prin inter-
mediul Biroului Afacerilor
Internaţionale în domeniul Comba-
terii Drogurilor şi Aplicării Legii.

Din spusele dnei Ann Martin,
directoare executivă, PH Interna-
tional (SUA), PH International are
o experienţă bogată în implementa-
rea proiectelor de promovare a ac-
tivismului civic al membrilor
comunităţilor şi de creare a parte-
neriatelor de colaborare pentru a
face faţă provocărilor şi soluţionării
problemelor comune. Pe parcursul
ultimilor ani, am reuşit să realizăm
cu succes programe similare de
educaţie juridică în şcolile din
Georgia, Bosnia şi Herţegovina,
Macedonia de Nord, Armenia, dar
şi în instituţiile de învăţământ din
alte state.

O abordare inovatoare
Programul de Socializare Juri-

dică este bazat pe о abordare inova-
toare cu privire la educaţia tinerei
generaţii în domeniul juridic şi pre-
venirii delincvenţei juvenile, con-
tribuind la crearea unei culturi
sociale bazate pe respectarea statu-
lui de drept.

În baza Memorandumului de
Înţelegere, semnat între Ministerul
Educaţiei, Culturii şi Cercetării, In-
spectoratul General al Poliţiei şi PH
International, a fost creat un grup
de lucru format din cadre didactice
şi angajaţi ai Poliţiei care au elabo-
rat curriculumul pentru disciplina
opţională „Educaţie pentru sociali-
zare juridică” şi setul curricular de
materiale didactice necesare pentru
predarea materiei.

„Prin curriculumul propus ne

dorim ca elevii să conştientizeze
necesitatea de a respecta drepturile
şi obligaţiile cetăţeneşti şi de a cu-
noaşte legea şi principiile culturii
juridice. Disciplina „Educaţie pen-
tru Socializare Juridică” facilitează
gradul de înţelegere de către elevi a
libertăţilor şi responsabilităţilor
într-o societate bazată pe principiile
statului de drept. Prin această disci-
plină invităm elevii şi părinţii aces-

tora să participe la crearea unui
parteneriat eficient între comuni-
tate, şcoală şi instituţiile de drept
ale statului în dezvoltarea spiritului
comunitar şi creşterii nivelului de
siguranţă”, a declarat Corina
Lungu, Ministerul Educaţiei, Cul-
turii şi Cercetării.

Astfel, de la 1 septembrie
2020, în 22 de şcoli a început pilo-
tarea disciplinei opţionale „Educa-
ţie pentru Socializare Juridică”
pentru elevii claselor a VIII-a, iar în
anul următor preconizăm pilotarea
unui curs adaptat şi în clasele a XI-a.
Noutatea acestui curs este faptul că
demersul educaţional la disciplină
este asigurat obligatoriu în mod sin-
cron de o echipă comună formată
dintr-un un angajat al poliţiei şi ca-
drul didactic.

Aceste echipe au fost instruite
pentru a lucra în tandem în cadrul
unor ateliere de formare. În cadrul
programului de formare au fost tes-
tate materialele curriculare şi au
fost aplicate exerciţii practice de
formare a participanţilor în utiliza-
rea abordărilor metodologice şi pe-
dagogice de predare în echipe
comune.

Ce cunoştinţe obţin elevii la
acest curs? Copiii află despre rolul
şi responsabilităţile poliţiei şi altor
instituţii de aplicare a legii, despre
riscurile ce ne înconjoară şi diferite
forme de prevenire a comportamen-
tului delincvent, despre modul în
care putem să răspundem unor ase-
menea riscuri, despre securitatea în
mediul şcolar şi în comunitate, se-
curitatea în mediul online, preveni-
rea violenţei între semeni etc.

Colaborarea cu Inspectora-
tul General de Poliţie

Participarea Inspectoratului
General de Poliţie în Programul de
socializare juridică în şcolile din
Republica Moldova este motivată
de două obiective strategice pe care
le are Poliţia – prevenirea crimina-
lităţii în rândul şi de către tineri şi
dezvoltarea poliţiei prin prisma
principiilor de activitate poliţie-
nească bazată pe necesităţile comu-
nităţii.

„Astfel, pornind de la ideea că
elevii de azi sunt cetăţenii de
mâine, decizia de a merge în şcoli,
pentru a susţine predarea disciplinei
de socializare juridică, a fost una
logică pentru Inspectoratul General
de Poliţie. Împreună cu colegii din
instituţiile Ministerului Educaţiei,
Culturii şi Cercetării am reuşit să
creăm materiale didactice cu un ca-
racter interactiv, bogat în informaţii
şi exerciţii practice pentru dezvol-
tarea gândirii critice şi a imaginaţiei
elevilor, care-i provoacă să anali-
zeze fenomenele negative cu care
ne confruntăm, să formuleze răs-
punsuri şi soluţii în privinţa aces-
tora şi să-şi dezvolte în mod
conştient modele de comportament
social responsabil.

Pentru această disciplină am
venit cu un bogat material informa-
tiv şi secvenţe video pentru ca orele
de clasă să fie interesante pentru
elevi şi cât mai interactive. Elevii au
posibilitatea să afle direct de la re-
prezentantul Poliţiei cum este apli-
cată legea, care sunt metodele de
prevenire şi sancţiunile, să analizeze
cazuri reale. Această conectare di-
rectă, dintre obiectul de studiu şi
viaţa reală, îi face pe copii să fie mai

conştienţi şi să înţeleagă cum să
evite potenţialele situaţii de
risc. Trebuie să recunoaştem că la
începutul pilotării proiectului nu
ştiam care va fi reacţia copiilor faţă
de poliţistul care vine în clasă ală-
turi de profesor. Realitatea însă a
depăşit aşteptările noastre. Elevii şi
părinţii acestora s-au arătat foarte
deschişi faţă de ideea predării în
tandem – de către un profesor şi un

poliţist, iar informaţia oferită este
apreciată de către ei drept una
foarte utilă”, a declarat Aliona Dra-
gomereţcaia, Inspectoratul Naţio-
nal de Securitate Publică.

Beneficiile proiectului
Programul de Socializare Juri-

dică în şcolile din Republica Mol-
dova este orientat spre susţinerea
comunităţilor din Republica Mol-
dova în prevenirea delicvenţei juve-
nile şi dezvoltarea cooperării
pozitive între instituţiile de aplicare
a legii, instituţiile de învăţământ şi
tineri. 

Alături de proiectarea şi pilota-
rea în clase gimnaziale şi liceale a
disciplinei opţionale „Educaţie pen-
tru Socializare Juridică”, în cadrul
Programului sunt implementate şi
alte forme noi de activităţi care
contribuie la realizarea obiectivului
comun. 

Un astfel de exemplu îl consti-
tuie şi cercurile extracurriculare
„STEM şi Criminalistica”, iniţiate
şi implementate cu suportul Centru-
lui Tehnico-Criminalistic şi Exper-
tize Judiciare a Inspectoratului
General al Poliţiei şi profesorilor
universitari din cadrul Universităţii
de Stat din Tiraspol (cu sediul în
Chişinău).

Aceste cercuri oferă elevilor
posibilitatea de a face conexiuni
între cursurile de chimie, biologie,
IT, fizică şi matematică (STEM –
Science, Technology, Engineering
and Mathematics) şi criminalistică.
Prin intermediul exerciţiilor prac-
tice, ce presupun simularea unor ac-
tivităţi de investigaţii şi de des co pe-
ri re a infracţiunilor, elevii dobân-
desc cunoştinţe primare despre pro-

fesiile din domeniul
investigaţiilor crimina-
listice.

„Pentru organizarea
şi desfăşurarea cercuri-
lor extracurriculare a
fost dezvoltat un Ghid
pentru profesori şi in-
structori, un manual
pentru elevi şi o boxă
criminalistică improvi-
zată care conţine un set
de instrumente, mate-
riale şi substanţe nece-
sare desfăşurării exerci -
ţiilor practice de simu-
lare a investigaţiilor cri-
minalistice. O luăm

drept o reuşită a proiectului faptul
că frecventarea orelor opţionale şi
a cercurilor extracurriculare a mo-
tivat o parte dintre copii să devină
mai interesaţi de profesiile asociate
domeniului justiţiei şi asigurării or-
dinii publice”, a declarat Iurie Pân-
tea, Directorul sucursalei PH
International în Republica Mol-
dova.

(Red.: Surse internet)

Educaţie pentru socializare juridică
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• Permanenţa poeziei: Tzara‐Dada
ând spui „Dada”, îţi vine imediat în minte Tzara. Istoria mişcărilor
artistice din secolul al XX-lea a înregistrat definitiv această paterni-
tate, construind chiar dimensiunea mitică a unei identificări spontane,
de felul identificării ulterioare Breton-suprarealism.

Şi-a atribuit vreodată Tristan Tzara (16 aprilie 1896 – 24 decem-
brie 1963) crearea mişcării Dada? Henri Béhar, riguros exeget al
avangardelor, editor al operelor complete (6 volume) ale poetului

născut la Moineşti susţine că nu, furnizând o explicaţie „neştiinţifică”, dar
validată de bunul-simţ: „Tzara nu avea nevoie să inventeze cuvântul, pentru
simplul motiv că această afirmaţie repetată, da, da, a intrat în vocabularul
său încă de la primul gângurit al copilăriei, ca pentru toţi românii”. Să-i
dăm totuşi cuvântul lui Tzara: „Nimic anormal că
am ales DADA ca nume al revistei mele. În Elveţia
mă aflam în compania unor prieteni şi răsfoiam
dicţionarul în căutarea unui cuvânt adaptat la so-
norităţile tuturor limbilor. Noaptea ne învăluia când
o mână verde îşi depuse sluţenia pe pagina din La-
rousse – desemnând cât se poate de precis cuvântul
Dada –, în aceeaşi clipă alegerea mea era făcută.
Mi-am aprins o ţigară şi mi-am băut cafeaua. Căci DADA nu trebuia să
exprime nimic şi nu aducea nici o explicaţie acestui puseu de relativism
care nu e o dogmă, nicio şcoală, ci o constelaţie de faţete şi de indivizi li-
beri”. Urmează un „portret” al noului agregat Dada ca produs al unei im-
probabile sinteze cu mijloacele absurdului burlesc amintind de Alfred Jarry
şi de portretele mecanomorfe ale lui Urmuz: „Dada este o specie nouă: un
amestec de om, de naftalină, de burete, de animal compus din ebonită şi
beefsteak, asezonat cu săpun de spălat creierul. Dinţii buni fac stomacul
bun şi dinţii frumoşi fac surâsul fermecător. Aleluia de ulei rânced şi de
injecţie cu cauciuc”.

Important de subliniat că această relatare face parte din scrisoarea adre-
sată de Tzara, în ianuarie 1921, unui grup de artişti (Marcel Duchamp, Man
Ray, Gabrielle Buffet, soţia pictorului Francis Picabia) care-i cereau „au-
torizaţia” de a publica revista New York Dada. Solicitarea venită de peste
ocean echivalează cu o recunoaştere a ascendentului moral al lui Tzara asu-
pra mişcării care făcuse un principiu din acordarea calităţii de preşedinte
fiecărui membru. Dar în această recunoaştere era disimulată şi capcana
unei contradicţii: Tzara era plasat în postură instituţională, un fel de patron
abilitat să elibereze licenţe de funcţionare, în timp ce atitudinea dada constă
tocmai în respingerea şi ridiculizarea oricărei forme de autoritate. Maestru
neîntrecut al formulărilor percutante (Dada în general, Tzara în special sunt
precursorii stilului publicitar ce se va dezvolta ulterior prin cultivarea slo-
ganului asociat cu imaginea, un câmp de cercetare care ar merita mai atente
investigări), Tzara evită provocarea, abilitate, dar şi consecvenţă, lansând
încă una dintre propoziţiile care vor face şcoală: „Dada aparţine tuturor.
Ca ideea de Dumnezeu sau aceea de periuţă de dinţi”. În aprilie 1923,
într-un interviu acordat lui Roger Vitrac, Tzara constată, proclamându-l de
fapt, sfârşitul aventurii Dada, declarând cu dezinvoltură că urmează să se
consacre viciilor sale: l’amour, l’argent, la poésie. Precizând imediat că
are puţini bani şi multe suferinţe în iubire. Rămâne poezia.

• Poezie concretă, poezie simultană, cântece şi descântece
Tristan Tzara subordonează totul poeziei şi din această perspectivă tre-

buie considerat nu doar ceea ce este desemnat ca poezie în mod uzual, ci
şi Manifestele Dada sau operele concepute pentru a fi reprezentate: La
Première Aventure céleste de Monsieur Antipyrine, La Deuxième Aventure
céleste de Monsieur Antipyrine, Le Cœur à gaz, Mouchoir de nuages, La
Fuite. Piesele lui Tzara sunt în mod esenţial experimentale şi poetice. Ele
pun în scenă cuvintele şi noua lor libertate de a ignora ordinea, logica, sin-
taxa. Poetică rămâne şi proza din Grains et Issues în care Tzara dă curs
liber a ceea ce el numeşte, pe urmele lui Jung, gândirea nedirijată, căreia i
s-a mai spus onirică sau „magică”, şi care se exprimă prin imagini. Această
scriere din 1935, redactată la timpul viitor, este proiecţia utopică a unei so-
cietăţi din care a dispărut orice formă de constrângere; fără timp, fără cu-
vinte şi fără alfabet, comunicarea este instantanee şi totală, căci ea se află
în stăpânirea visului care a căpătat existenţă obiectivă diurnă. Utopie so-
cială, ca expresie a unui „socialism romantic”, cum a denumit Sarane Ale-
xandrian opţiunea ideologică a suprarealiştilor, dar, în acelaşi timp, şi, mai
ales, transpunere într-o improbabilă societate viitoare a poeziei-cunoaştere,
ultimul stadiu şi cel mai înalt din triada care mai conţine, în concepţia lui
Tzara, poezia-mod de expresie şi poezia-activitate a spiritului.

În anii aventurii Dada, revistele italiene care-i publicau textele îl ca-
lificau pe Tzara drept poet „abstracţionist român”. O etichetă nu complet
lipsită de un fundament real, dacă, aşa cum sugerează Henri Béhar, terme-
nul abstract este luat cu sensul din pictură, opus figurativului. Poezia lui
Tzara, contrar a ceea ce ne-am putea aştepta, se situează „cu o extremă de-

taşare faţă de contextul global sau individual. Nicio confesiune intimă sau
sentimentală, niciun ecou al conflictului mondial, de exemplu. Şi totuşi,
nimic mai actual sau circumstanţial decât această poezie născută dintr-o
revoltă fundamentală, din refuzul absolut de a intra în jocul universal”
(Henri Béhar). Dar şi aserţiunea contrarie este valabilă: Tzara scrie, cel
puţin în perioada Dada, poezie concretă. Aşa cum Hans Arp spunea despre
pictura lui că e concretă, ca referinţă la materialele folosite. Poezia simul-
tană experimentată de Tzara la Cabaret Voltaire era concepută pentru a fi
spusă de mai mulţi recitatori în mai multe limbi, totul într-un vacarm im-
posibil, în care vocile recitatorilor se amestecau cu bătăile unei tobe şi cu
tot felul de alte zgomote provocate voluntar. Tot atunci, Tzara pune bazele
aşa-numitei „Societăţi anonime pentru exploatarea vocabularului”, îm-

preună cu Hans Arp şi Walter Serner, indicând axul
principal al căutărilor sale: spontaneitatea (la pen-
sée se fait dans la bouche), amalgamarea materia-
lului lingvistic cu sonoritatea pură a unor vocabule
inventate sau împrumutate din alte culturi.

Textele din perioada Dada, poezii, manifeste,
piese de teatru sunt focuri de artificii de imagini,
armonii şi dizarmonii sonore căutate sau rezultate

din liberul joc al asociaţiilor sonore sau ideilor. Odată cu volumele Indica-
teur des chemins de cœur (1928), L’Arbre des voyageurs (1930), L’Homme
approximatif (1931), poezia lui Tzara capătă amplitudine, caracterul saca-

dat, nervos, îi face loc unei muzica-
lităţi pline. Construcţiile sintactice
sunt mai riguroase şi mai elaborate,
chiar dacă în mod constant submi-
nate de incoerenţa semantică. De-
construcţia dadaistă este abandonată
în favoarea liberei inspiraţii supra-
realiste, dicteu automat sau dicteu
automat „aranjat”, comparaţia este
abolită în favoarea imaginii compuse
din elemente „luate din sfere diferite
şi îndepărtate” ale realităţii. Imagi-
nea, acest „viciu nou” (André Bre-
ton), are ca punct de plecare
analogia, emoţia poetică este direct
proporţională cu justeţea şi noutatea
universului poetic astfel constituit.
Imaginea, servită de o mobilitate le-
xicală ieşită din comun, caracterul
incantator-enigmatic al textelor con-

stituie forţa poeziei lui Tzara. Textele scrise în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, colportate în unele din revistele Rezistenţei, păstrează
aceleaşi caracteristici. Tzara s-a pronunţat, în dezbaterea despre literatura
angajată lansată de Sartre după război, împotriva poeziei angajate, dar pen-
tru angajamentul poetic şi politic al creatorului.

Către sfârşitul vieţii, Tzara a consacrat mai mulţi ani unei ocupaţii
surprinzătoare: cercetarea presupuselor anagrame din textele lui Villon.
S-a axat pe marile texte Le Testament şi Le Lais, în care a putut „recon-
stitui” o mie şase sute de anagrame reprezentând ceea ce el a numit le
roman de Villon, viaţa secretă a poetului medieval disimulată în subtera-
nele operei sale poetice. Ca şi cum orice operă ar conţine un cod ascuns,
capabil să arunce o nouă lumină asupra lumii, asupra istoriei. Tristan
Tzara, omul aflat la originea celei mai mari dezordini din istoria literelor
şi a artelor, se dedică asemenea unui ascet erudit unei întreprinderi hazar-
date: găsirea unui discurs latent, a unui mesaj secret în corpul şi articula-
ţiile unei opere cunoscute. Iluzionare voluntară? Persistenţă în utopie?
Oricât de enigmatic şi contradictoriu, gestul arată perseverenţa unui visă-
tor, încrederea nelimitată în poezie. [preluare din „Luceafărul de dimi-
neaţă” (1130), aprilie 2021]

Petre RĂILEANU
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cureşti, 2016.

Tristan Tzara –
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Sunteţi o veche prietenă a noastră, şi
când spun asta mă refer în primul rând
la faptul că în iunie 2017 aţi obţinut unul
din premiile revistei Apostolul. Vă mai
amintiţi ce aţi simţit atunci?

– Îmi amintesc că acel premiu mi-a
fost acordat după 20 de ani de activitate.

Cu o lună înainte, am fost la întâlnirea de 20 de
ani de la terminarea facultăţii, eu absolvind Fa-
cultatea de Biologie, din cadrul Universităţii Al.
I. Cuza din Iaşi, în anul 1997. Când am intrat
în sala de festivităţi a Liceului de Artă Victor
Brauner m-am gândit la învăţătoarea mea, pro-
fesorii pe care i-am întâlnit, pasionaţi de mese-
ria lor, care şi-au pus amprenta pe evoluţia
carierei mele. În momentul acordării premiului
am simţit că doar o parte din premiu este al
meu, iar alte părţi le-am dedicat oamenilor
dragi din jurul meu, care m-au susţinut şi m-au
ajutat să am puterea de a-mi urma pasiunea de
a preda biologia la nivel de performanţă, în spe-
cial familei mele extrem de răbdătoare, atunci
când, zile, săptămâni, eram implicată în studiu
şi activităţi cu elevii.

Recunoştinţa mea în acele momente s-a în-
dreptat şi spre elevii mei, cei care împărtăşesc
aceeaşi pasiune cu mine, elevi dornici de cu-
noaştere, care încearcă să atingă culmile perfor-
manţei. 

M-am bucurat de asemenea că în sală erau
colegi foarte dragi sufletului meu. Eu am avut
întotdeauna şi ajutorul colegilor atât în activi-
tatea de performanţă cât şi în proiectele
extraşco lare derulate.

– Care credeţi că sunt aspectele care con-
feră valoare unui profesor în zilele noastre?

– Din punctul meu de vedere, profesorul
valoros trebuie să iubească foarte mult copiii,
să dezvolte capacitatea acestora de a comunica,
de a descoperi, de a pune întrebări şi de a căuta
răspunsuri.

Un alt aspect foarte important este pregăti-
rea ştiinţifică şi pedagogică riguroasă, dorinţa
profesorului de a se implica, de a stimula crea-
tivitatea, perseverenţa, simţul observaţiei, de a
le explica până la cele mai mici detalii anumite
aspecte şi mai ales de a transfera informaţiile
teoretice în elemente practice. De asemenea
elevii trebuie încurajaţi, este necesar să le acor-
dăm încredere, să le insuflăm iubire faţă de dis-
ciplina studiată şi acest aspect este prezent doar
dacă profesorul însuşi iubeşte meseria de dascăl
şi disciplina pe care o predă.

– Consideraţi că ar trebui să intervină anu-
mite schimbări în aşteptările noastre faţă de
elevi?

– Noi, profesorii, ar trebui să fim mai înţe-
legători, copiii trec prin perioade dificile. Există
foarte multe cerinţe, foarte multe surse de in-

formare (manuale altrenative, auxiliare didac-
tice, internetul). Este foarte bine, dar şi foarte
greu să selecteze din tot ceea ce li se oferă sau
din tot ceea ce găsesc. Ar trebui să investim mai
mult timp în consilierea elevilor, în comunica-
rea profesor-elev. Din păcate, programele sunt
foarte încărcate şi comunicarea în cadrul şcolii,
de multe ori, se reduce la transmiterea informa-
ţiilor şi verificarea acestora. Am convingerea că
există o cale de a ajunge la fiecare elev şi dacă
aşteptăm mai puţin dar oferim mai mult ieşim
cu toţii învingători.

– Cum aţi defini performanţa şcolară?
– Performanţa şcolară este capacitatea de a

descoperi pasiunea pentru o disciplină, interesul
deosebit pe care vrei să-l acorzi pentru a studia
în cele mai mici detalii, interes care te face să

citeşti, să aplici, să analizezi aspecte diferite,
care te ajută să alegi meseria adecvată pe care
să o practici cu plăcere şi mulţumire.

Performanţa implică o bună pregătire teo-
retică şi practică ştiinţifică, perseverenţă, mare
capacitate de muncă, îngăduinţă. Elevul trebuie
să fie atras de modul de predare, de explicaţiile
şi aplicaţiile practice abordate în cadrul disci-
plinei, de calităţile morale ale cadrului didac-
tic.

– Priviţi perfecţionarea profesională ca pe
cheia succesului dvs. în carieră? Sau mai sunt
şi alte ingrediente?

– Perfecţionarea profesională are categoric
un loc aparte în dezvoltarea carierei didactice,
dar ingredientele unei cariere de succes sunt
mult mai multe. În primul rând dragostea ta
pentru disciplina pe care o susţii, pentru profe-
sia de cadru didactic, ceea ce te face să fii bine
pregătit ştiinţific şi să acorzi, cu mare respon-
sabilitate, importanţa cuvenită educaţiei tinerei
generaţii.

În al doilea rând este dorinţa de a descoperi
pasiunile copiilor, potenţialul lor, acest ingre-
dient te ajută să petreci foarte mult timp în clasă
şi în laborator, cu răbdare, cu energie, pentru a
le transmite bucuria de a studia cu foarte multă
atenţie conţinutul teoretic, desenele, preparatele
microscopice.

Nu în ultimul rând este reuşita de a face co-
piii pasionaţi de biologie să se ajute între ei, să
comunice unii cu alţii, să formeze o echipă pe
parcursul mai multor generaţii.

– Pentru fiecare dascăl, disciplina sa este
cea mai importantă. Cum pledaţi pentru biolo-
gie?

– Biologia este ştiinţa vieţii şi acest obiect
este atractiv deoarece înveţi despre numeroase
organisme, dar mai ales despre organismul
uman. Dacă devin interesaţi de cunoaşterea
acestuia, atunci vor fi curioşi să vadă compo-
nentele sale pe mulaje, să descopere la micros-
cop ultrastructura şi să înţeleagă mecanismele
funcţionale care menţin viaţa. 

– Ce înseamnă în viaţa dvs. funcţia de di-
rector al Centrului Judeţean de Excelenţă?

– Ca director al Centrului Judeţean de Ex-
celenţă încerc să asigur copiilor dornici de per-
formanţă, posibilitatea de lucra la un nivel înalt,
cu profesori de excepţie, care au rezultate pro-
fesionale notabile, cu scopul pregătirii pentru
diferite concursuri şi olimpiade. Am înţeles im-
portanţa acestui Centru de Excelenţă şi din ca-
litatea de părinte, când fiica mea, elevă în clasa
a IV-a, a frecventat cursurile grupei de matema-
tică, şi am văzut evoluţia ei, curajul pe care l-a
prins în rezolvarea problemelor, calitatea de-
mersului didactic şi dăruirea învăţătorilor în
această direcţie. Consider că este un beneficiu
mare pentru copiii judeţului să poată frecventa
aceste cursuri în care îşi consolidează şi com-
pletează cunoştinţele.

– Se pare că aveţi vocaţia voluntariatului
şi vreţi s-o insuflaţi şi elevilor dvs. De ce vi se
pare atât de importantă?

– Voluntariatul oferă oportunitatea de a cu-
noaşte alţi copii, dezvoltă capacitatea de a lucra
în echipă, de a colabora. Copiii au nevoie şi de
alte activităţi, nu doar de cunoştinţele teoretice
transmise în şcoală. Ei se dezvoltă emoţional,
moral, prin activităţile realizate, dobândesc în-
credere, dorinţa de a ajuta, de a se implica în
rezolvarea unor probleme sociale, ajungând ti-
neri cu inimi calde, generoase.

– Care sunt proiectele dvs. ecologice pe
care le consideraţi cele mai reuşite?

Vocaţia
de a fi dascăl

• Interviu cu doamna profesor
Aloma Veiss – Colegiul Naţional
„Petru Rareş”

–



Arte şi meserii

Pag. 15APOSTOLULmai 2021

Sunt foarte multe pro-
iecte ecologice reuşite,
cum ar fi programul
mondial Eco-Şcoala, în
care s-au implicat foarte
mulţi elevi, pe parcursul
anilor, cu foarte multe ac-

tivităţi de plantare, de ecologi-
zare, de cunoaştere a ariilor
protejate, de economisire a re-
surselor, de confecţionare a
obiectelor din materiale recicla-
bile, de înfrumuseţare a curţii
şcolii, de urmărire a dezvoltării
ontogenetice a plantelor. În ul-
timii ani, accentul l-am pus pe
parcurgerea activităţilor privind
alimentaţia sănătoasă.

O altă serie de activităţi
ecologice au fost în proiectul
„Ceas floral” în colaborare cu
Asociaţia de părinţi şi APM
Neamţ. Când conducerea cole-
giului a venit cu această pro-
punere mi s-a părut dificil de
realizat, pentru că intervalul de
timp acordat până la depune-
rea proiectului era foarte scurt
şi concurenţa mare. Dar am
reuşit sa obţinem finanţare şi
cu sprijinul elevilor noştri, a
fost pus în aplicare. De altfel,
ultima acţiune de volunta-
riat pe care mi-o amintesc
cu nostalgie, a fost ecolo-
gizarea din cadrul acestui
proiect, în anul 2019 unde
au participat elevii claselor
a X-a, elevi care în urmă-
torul an nu au mai benefi-
ciat de astfel de acţiuni
datorită pandemiei.

Toate celelalte pro-
iecte organizate de Primă-
ria Piatra-Neamţ, APM
Neamţ, SGA Neamţ, orga-
nizaţii ecologice, la care
am fost parteneri, au fost
foarte reuşite.

– Dacă v-aş întreba
care sunt primele trei priori-
tăţi în viaţa dvs. în acest mo-
ment, ce răspuns mi-aţi da?

– Primele trei priori-
tăţi sunt: 

1. Familia. Am doi copii,
fetiţa în clasa a V-a şi băiatul
în clasa a XI-a, care au foarte
mare nevoie de sprijinul nos-
tru, al părinţilor. Este o pe-
rioadă grea pentru toţi copiii şi
cred că lor trebuie să le dedic
multă răbdare, timp, dragoste,
toleranţă, încredere.

2. Activitatea didactică cu
copiii, în scopul comunicării
eficiente, cu dorinţa de a vedea
zâmbetul copiilor, de a-i vedea
dornici să înveţe, să cunoască,
să descopere, să-şi atingă visul
dar şi veseli, iubitori de natură,
de frumos, cu valori estetice,
morale. Când eşti în faţa lor, în
sala de clasă este mai uşor să
comunici cu ei, în faţa unui
ecran este puţin mai dificil, dar
fac eforturi şi cred că reuşesc.
Aştept cu nerăbdare momentul
în care voi face din nou aplica-
ţii practice în laborator sau în
natură. Ca director al Centrului
Judeţean de Excelenţă doresc
să fac tot posibilul să fie efi-
ciente cursurile, pentru ca ele-
vii să-şi dezvolte capacităţile
de studiu, de colaborare, de
perfecţionare, având în vedere

că o mare parte din concursuri
şi olimpiade au fost anulate.
Aceşti copii trebuie să benefi-
cieze de aceeaşi pregătire ca şi
generaţiile anterioare. Copiii
au nevoie de modele pe care le
pot urma, au nevoie de perfor-
manţă, au dorinţa de a şti mai
multe, iar noi trebuie să le dăm
încrederea că pot prinde aripi
în încercarea de a zbura spre
excelenţă.

3. O a treia prioritate pe
care o stabilesc, dar nu reuşesc
să o ating este să acord o impor-
tanţă mai mare odihnei, timpu-
lui liber pentru familie şi
prieteni. De fiecare dată când
realizez că această prioritate
este amânată, mă încarc cu spe-
ranţa că am reuşit să fiu un
model, pentru generaţiile pe
care le-am îndrumat, cu liniştea
sufletească că am făcut tot ce
mi-a stat în putinţă, pentru a-i
ajuta pe elevi să-şi urmeze vi-
sele, să-şi atingă ţelurile, cu
aceeaşi iubire faţă de copii şi cu
aceeaşi pasiune pentru biologie.

A consemnat
Gianina BURUIANĂ

CALENDAR
– mai 2021

2. ROSETTI, Constantin A. (2 mai
1816 – 8 aprilie 1885) – 205 de ani de
la naşterea poetului, ziaristului libe-
ral;

03. BULGAKOV, Mihail (3 mai
1891 – 10 martie 1940) – 130 de ani
de la naşterea scriitorului rus;

04. BRĂTIANU, Ion C. (2 iunie 1821
– 4 mai 1891) – 130 de ani de la moartea
omului politic liberal;

05. SIENKIEWICZ, Henryk (5 mai
1846 – 15 noiembrie 1916) – 175 de ani de
la naşterea prozatorului polonez;

06. BLAGA, Lucian (9 mai 1895 – 6
mai 1961) – 60 de ani de la moartea poetului
şi filosofului;

06. FREUD, Sigmund (6 mai 1856 –
23 septembrie 1939) – 165 de ani de la naş-
terea psihiatrului austriac;

07. TAGORE, Rabindranath (7 mai
1861 – 7 august 1941) – 160 de ani de la
naşterea scriitorului indian;

09. CONSTANTINESCU, Pompiliu
(17 mai 1901 – 9 mai 1946) – 75 de ani de
la moartea criticului literar;

12. CIOPRAGA, Constantin (12 mai
1916 – 2 februarie 2009) – 105 de ani de la
naşterea criticului literar;

17. ISAC, Emil (17 mai 1886 – 25 mar-
tie 1954) – 135 de ani de la naşterea poetu-
lui;

20. COLUMB, Cristofor (august/oc-
tombrie 1451 – 20 mai 1506) – 515 ani de la
moartea exploratorului italian;

21. CULIANU, Ioan Petru (5 ianuarie
1950 – 21 mai 1991) – 30 de ani de la moar-
tea scriitorului;

21. STORCK, Karl (21 mai 1826 – 18
mai 1887) – 195 de ani de la naşterea sculp -
torului;

27. VLADIMIRESCU, Tudor (1780 –
27 mai 1821) – 200 de ani de la moartea re-
voluţionarului.

Red.

0

–

Vocaţia de a fi dascăl
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Recurs la patrimoniu (4)
• 1900, Hariclea Darclée
a interpretat în premieră

mondială rolul Floriei Tosca
în opera Tosca de Giacomo

Puccini

enită pe lume în Brăila, într-o familie bo-
gată – Haricli, din Turnu Măgurele, înru-
dită cu Mavrocordaţii, şi-a petrecut
copilăria în conacul părintesc din Teleor-
man. Anii de şcoală şi de formare muzi-
cală i-a trăit la Viena. La Paris, începând
din anul 1886, a urmat cursuri de canto

şi, doi ani mai târziu, este recomandată de di-
rectorul Operei lui Charles Gounod, marele
compozitor francez. Încântat de vocea ei, a dis-
tribuit-o în Faust, în rolul Margaretei. Tot el i-a
găsit pseudonimul Darclée. La finele anului
1890 a debutat pe scena Scalei din Milano în
rolul Violetei din Traviata, fiind aplaudată în-
delung de însuşi Giuseppe Verdi. Impresionaţi
de succes, românii au declarat-o „privighetoa-
rea Carpaţilor”. Va reveni pe scena Scalei de
100 de ori! În anul 1900, pe scena Teatro Con-
stanzi din Roma, la premiera mondială a operei
Tosca, a obţinut un succes imens în rolul Floriei
Tosca. Celebra arie „Vissi d’arte” a fost com-
pusă de Puccini la cererea extraordinarei so-
prane române. În semn de omagiere, Regele
Carol I i-a acordat Ordinul Bene Merenti Clasa
I. Darclée a interpretat 58 de roluri, vreme de
un sfert de secol fiind considerată cea mai mare
cântăreaţă a lumii. A contribuit, alături de Geor -
ge Stephănescu şi de George Enescu, la înfiin-
ţarea Operei Române în anul 1921. La ani ver -
sarea a 135 de ani de la naşterea Haricleei Dar-
clée, în 1995, oraşul său natal, Brăila, i-a adus
un deosebit omagiu, organizând Concursul Na-
ţional de Canto ce-i poartă numele, prezidat de
soprana Mariana Nicolesco şi aşezat sub Înaltul
Patronaj al Preşedintelui României.

• 1905, Clara Haskil a dat
primul recital public

Primele noţiuni de pian le-a primit de la
mama ei, Bertha, rămasă văduvă cu trei fete. La
vârsta de 5 ani cânta în faţa reginei Elisabeta,
care, încântată, i-a oferit o bursă de studii. La
vârsta de 7 ani pleacă la Viena, unde ia lecţii de
pian. În 1905, când abia împlinise 10 ani, acest
copil minune a dat primul recital public cu lu-
crări executate fără partitură. Degetele neobiş-
nuit de lungi cât şi memoria prodigioasă vor
determina înscrierea la Conservatorul din Paris,
unde a devenit eleva renumitului pianist Alfred
Cortot. O vreme şi-a întrerupt activitatea con-
certistică, fiind imobilizată în ghips din cauza
unei boli a coloanei vertebrale. Cu greu, în
1921 va reapărea în public, fie ca solistă în re-
citaluri de pian, fie însoţind muzicieni presti-
gioşi ca George Enescu, Pablo Casals, Eugene
Ysaye, ori pe tânărul Dinu Lipatti, de care o va
lega o strânsă amiciţie. A spus despre el că „dă
impresia că se jenează de propriul său geniu”.
În anul 1938 cei doi vor interpreta Concertul la
două piane de Mozart. De altfel, până în prezent
este considerată cea mai bună interpretă a lu-
crărilor pentru pian mozartiene. Situaţia nesi-
gură din ţară şi din majoritatea ţărilor europene
a obligat-o, în anul 1942, să se stabilească în
Elveţia. După al Doilea Război Mondial, va
concerta sub bagheta unor dirijori vestiţi, ca
Leopold Stokowski, Sergiu Celibidache sau
Thomas Beecham. Au rămas în istoria muzicii
recitalurile ei susţinute la Festivalul de la Sal-
zburg, când s-au aniversat 200 de ani de la naş-
terea lui Wolfgang Amadeus Mozart. Numele
ei este păstrat viu de unul din cele mai mari
concursuri de pian din lume, Concursul Inter-
naţional de Pian Clara Haskil, din Vevey, Elve-
ţia. Charlie Chaplin: „În viaţa mea am întâlnit
trei genii: pe Clara Haskil, pe Einstein şi pe
Winston Churchill.”

• 1906, Traian Vuia
a realizat primul zbor

autopropulsat
cu aeroplanul în localitatea

Montesson
Atras din copilărie de zborul zmeielor,

după terminarea liceului s-a înscris la Politeh-
nica din Budapesta şi, după un an, la Facultatea
de Drept. Deşi la 6 mai 1901 îşi va da doctora-

tul în Ştiinţe Juridice, totuşi zborul va fi preo-
cuparea de căpătâi. La Lugoj a conceput primul
aeroplan-automobil, rămas, însă, în stadiu de
proiect din lipsa resurselor financiare. Pentru
realizarea lui se va decide să plece la Paris şi
să-l atragă de partea sa pe inginerul Victor
Tatin, care construise cu un sfert de secol îna -
inte un prim model de aeroplan. În ziua de 16
februarie 1903 Traian Vuia va prezenta Acade-
miei de Ştiinţe din Paris proiectul aeroplanului
autopropulsat, respins cu superioritate ştiinţi-
fică de „nemuritori”, pe motiv că „problema
zborului cu un aparat mai greu decât aerul nu
poate fi rezolvată”! Fără a fi dezarmat de obtu-
zitatea înaltului for ştiinţific, şi-a brevetat in-
venţia, aeroplanul automobil. Atunci va breveta
în Anglia şi motorul necesar şi va începe con-
struirea primului aparat de zbor autopropulsat,
căruia i-a spus Liliacul. Cu acest aparat va rea-
liza, primul în lume, zborul la o înălţime de un
metru pe o distanţa de 12 m pe câmpul de la
Montesson, lângă Paris. Principiile tehnice ale
acestui prim zbor autopropulsat au stat la teme-
lia întregii industrii aeronautice mondiale! În
1907, după obţinerea diplomei de inginer, va fi
preocupat de construirea unui elicopter, numit
de el ciclopter, realizând două aparate. Pentru
invenţiile sale în 27 mai 1946 a fost ales mem-
bru de onoare al Academiei Române. (Red.)

HARICLEA DARCLÉE
(10 iunie 1860, Brăila – 12 ianuarie 1939,

Bucureşti)

Clara Haskil
(7 ianuarie 1895, Bucureşti – 7 decembrie

1960, Bruxelles)

TRAIAN VUIA
(17 august 1872, Surducu Mic – 3 septem‐

brie 1950, Bucureşti)

V
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oi publicişti cunoscuţi şi peste
hotarele judeţului pentru pa-
siunile lor de cercetare şi co-
lecţionare în domeniile:
cartofilie, filatelie, numisma-
tică, precum şi pentru achizi-
ţionare de carte veche şi
documente uitate în dosarele

arhivelor, printr-o colaborare rod-
nică au dat publicităţii în acest an
volumul intitulat „Un almanah
agrar”. Autorii sunt inginerii Con-
stantin Paţilea şi Viorel Nicolau, cel
din urmă fiind şi librar şi editor.

Cartea de acum face parte din -
tr-o serie începută în 2001 şi, cu in-
termitenţe, ajunsă în 2019 la al X-lea
volum. Din păcate noi nu am avut
ocazia să ne întâlnim cu cele 10 tit-
luri anterioare ale seriei alcătuite din
calendare şi almanahuri. 

Almanahul prezent este compus
din următoarele capitole: Calendare
şi almanahuri la Piatra-Neamţ / Ca-
lendarele şi Almanahurile românilor
/ Calendarul Agrar la români / Agri-
cultura – domeniul celor mai apli-
cate cuceriri ale gândirii umane, ale
cercetării, ştiinţei şi tehnologiei – /
Întoarcere la origini. Universul sa-
tului românesc / Istoria unor pro-
iecte de propagandă agricolă din

timpul celui de-al Doilea Război
Mondial / Porumbul, salvatorul Eu-
ropei şi al românilor / Istoria din
fundul paharului / Claca şi şezătoa-
rea la români / Statistica agricolă
de-a lungul timpului / Casa de la
ţară / Calendarul Creştin Ortodox
pe anul 2021.

Citit cu atenţie, acest volum va
prezenta cititorului un mod unitar de
evoluţie a agriculturii de-a lungul

veacurilor în România şi în concor-
danţă cu evoluţia fenomenului în
Europa şi în lume.

Pentru mulţi cititori şi mai ales
pentru cei din generaţiile ultimelor
două decenii ale secolului al XX-lea
şi primele din secolul al XXI-lea,
cartea aceasta este o prezentare suc-
cintă dar elocventă şi convingătoare
pentru imaginea pe bază de docu-
mente a evoluţiei celei mai vechi în-
deletniciri a oamenilor. Pe lângă
comentariul autorilor, cititorilor le
este prezentată o importantă biblio-
grafie, unele titluri fiind risipite în
text, altele într-o listă bibliografică,
fără a insista asupra unor amănunte
tehnice care, de regulă, interesează
pe specialişti.

În strânsă legătură cu prima
parte a cărţii dar absolut necesară
este prezentată viaţa satului cu da-
tinile, obiceiurile, arhitectura, toate
în strânsă legătură cu cele expuse în
prima parte.

Nu este lipsit de importanţă fap-
tul că autorii alcătuiesc nu numai un
text cu informaţii generale, dar pun
la dispoziţia celor interesaţi şi refe-
riri la judeţul Neamţ: Calendar pen-
tru bunul gospodar editat de Ion
Ionescu de la Brad în 1861 sau Ca-

lendar al femeilor superstiţioase
care apărea la Piatra-Neamţ în 1892
(cu reeditare în 1907) autor fiind
Constantin D. Gheorghiu, profesor
la Liceul Petru Rareş.

Suntem întru totul de acord cu
afirmaţia referitoare la: importanţa
covârşitoare a (editării) calendaru-
lui agrar în viaţa locuitorilor din
spaţiul carpato-danubian, în fond,
acest calendar constituindu-se în
singurul tratat de agronomie al ţă-
ranului român până la începutul se-
colului al XX-lea. 

Nu este lipsită de importanţă
nici bogata iconografie alcătuită din
imagini reproduse după cărţi poş-
tale, opere de artă, toate aflate în co-
lecţiile celor doi autori. Acestea
împreună cu textul succint şi la
obiect fac din cartea celor doi publi-
cişti o lectură agreabilă şi instruc-
tivă.

Din informaţiile pe care le avem
putem afirma, şi sperăm să nu gre-
şim că întreprinderea celor doi co-
autori desfăşurată pe o perioadă de
mai bine de două decenii şi concre-
tizată în numeroase volume publi-
cate este unică, cel puţin pentru
judeţul Neamţ.

Constantin TOMŞA

O colaborare rodnică: UN ALMANAH AGRAR

iblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”
Neamţ, în colaborare cu Asociaţia
Culturală „Arte.Ro” şi Palatul Co-
piilor din Piatra-Neamţ, organizează
expoziţia de arte plastice „Dimen-
siunea umană”, având ca temă por-
tretul, în perioada 17-31 mai 2021,
în Sala Cupola. Lucrările sunt reali-

zate de elevii profesoarei Cristina Petrariu,
preşedinta Asociaţiei Culturale „Arte.Ro”
şi coordonatorul Cercului de Pictură II din
cadrul Palatului Copiilor din Piatra-Neamţ.
Expun: Emilia Afloarei, Aurora Cazan,
Melania Chifu, Sergiu Chirilă, Karla Du-
mitraşcu, Diana Iosub, Adrian Macovei,
Maia Morţe, Miruna Morţe, Laurenţiu Păr,
Denisa Stoleru, Maria Ungureanu şi Letiţia
Vlaicu.

Expoziţia îşi propune să prezinte pu-
blicului nemţean o serie de experimente de
atelier ale acestor talentaţi tineri artişti, cu
vârste cuprinse între 11-17 ani.

Expoziţia aduce în atenţie portretul,
atât ca studiu de atelier, cât şi ca experi-
ment plastic. Reprezentări ale unor per-
soane publice, portrete de familie sau
autoportrete, chipuri umile sau profesio-
nişti surprinşi în pauza de la lucru – mineri,
medici, soldaţi sau călugări – lucrările de
pe simeze au ca trăsătură definitorie pasiu-
nea autorilor pentru om şi expresiile sale. 

Diversitatea tehnicilor de lucru (desen
în cărbune, creion, pastel, tehnici mixte,
acuarelă, acrilic, creioane colorate), di-
mensiunile lucrărilor (de la A3 la 1 m x 2
m), precum şi abordarea perspectivei, fac

din exponatele „Dimensiunii umane” o ra-
diografie interesantă şi atemporală a omu-
lui, prin ceea ce are el mai expresiv –
portretul său.

Această cartografiere sensibilă a stă-
rilor, expresiilor, momentelor în care sunt
surprinse personajele conferă întregului
ansamblu un ritm propriu, o vivacitate şi o
prospeţime proprie artei copiilor.

Expresivitatea lucrărilor este dată de
alegerea cu grijă a personajelor reprezen-
tate (africani, mongoli, asiatici, cauca-
zieni), de tehnica de lucru dar şi de
modelul intern, propriu fiecărui expozant.
În cele 55 de lucrări expuse, unele tratate
în stil hiperrealist, se observă originalitatea
tehnică şi de interpretare a autorului.

Exersând deopotrivă minuţia detaliilor
unei lucrări nu mai mare decât o foaie de
bloc de desen şi forţa care creează senzaţia
copleşitoare provocată privitorului de un
portret supradimensionat, copiii s-au stră-
duit, preţ de câteva luni, cât a durat lucrul
pentru realizarea acestei expoziţii, să se au-
todepăşească, atât ca nivel al studiului la
desen şi pictură, cât şi ca modalităţi de in-
terpretare. Personal, cred că au reuşit, dar
confirmarea cea mai valoroasă este aştep-
tată întotdeauna din partea publicului, a
menţionat prof. Cristina Petrariu. 

Expoziţia poate fi vizitată în timpul
programului de lucru cu publicul al biblio-
tecii, cu respectarea regulilor de protecţie
sanitară. 

Violeta MOŞU

„Dimensiunea umană”, expoziţie de portret a elevilor de la Asociaţia Culturală
„Arte.Ro” şi de la Cercul de Pictură II din cadrul Palatului Copiilor
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adrul didactic este un al doilea părinte al
elevului său. Misiunea sa poate fi înde-
plinită numai printr-o cunoaştere pro-
fundă atât a copiilor, cât şi a contextului
din care aceştia vin şi comunităţilor că-
rora aparţin. Dacă dascălul doreşte să
schimbe ceva fundamental în gândirea şi

structura elevului său, trebuie să cunoască şi să
urmeze gândirea şi structura deja existente în
mintea, inima şi comportamentul social al co-
pilului. Misiunea şcolii şi a colectivelor didac-
tice trebuie să fie aceea de a construi
personalităţi individuale prin demersuri educa-
ţionale sistematice în raport cu domeniul edu-
caţiei interculturale, prin
construirea valorilor înglo-
bate acesteia: toleranţă, des-
chidere, acceptare.

Educaţia interculturală
este activitatea de formare a
copiilor, de modelare a inte-
ligenţei lor şi formare a
comportamentului social
echilibrat. Dialogul intercul-
tural presupune extinderea
participării active a tuturor
la viaţa culturală şi promo-
varea specificului etnic în
context multicultural.
Obiec -  tivul fundamental în
educaţia interculturală rezidă în pregătirea tine-
rilor pentru a percepe şi accepta alteritatea.

Pierre Dasen în volumul Educaţia intercul-
turală – Experienţe, politici, strategii este de pă-
rere că educaţia interculturală prezintă cel puţin
două dimensiuni: o dimensiune a cunoaşterii şi
una a experienţei. În cadrul educaţiei formale,
educaţia interculturală se poate articula pe toate
disciplinele de învăţământ. La ora de limba ro-
mână se reliefează influenţa împrumuturilor re-
ciproce, unde se poate observa circulaţia cu -
vintelor. Dimensiunea experienţei constă într-o
dublă acţiune: receptare şi împărţire. De recep-
tare sunt legate climatul clasei şi al şcolii, cali-
tatea primirii mesajului, modul în care elevii
sunt invitaţi să le respecte în cazul celorlalţi.

Pentru a asigura  o bună calitate a experien-
ţei Cristian Perregaux sugerează profesorilor să
fie atenţi la:

• Să asigure o organizare democratică a
clasei, permiţând fiecărui elev să se exprime;

• Să dea ocazia fiecărui elev să experimen-
teze diferite roluri (de lider, de animator);

• Să urmărească calitatea relaţiilor dintre
elevi;

• Să stăpânească elementele de violenţă;
• Să asigure drepturile elevilor cu nevoi

speciale.
Micheline Rey propune o serie de sugestii

de realizare a educaţiei interculturale:
• utilizarea bibliotecilor, a centrelor de do-

cumentare audio-video în scopuri intercultu-
rale;

• studii culturale comparative;
• utilizarea noilor tehnologii de învăţare

(softuri educaţionale, programe TV educative,
casete audio-video);

• activităţi desfăşurate cu părinţii şi repre-
zentanţii diferitelor instituţii culturale;

• participarea la evenimente culturale şi
sărbători locale, expoziţii, concursuri, serbări,
activităţi corale;

• organizarea unor întâlniri cu personalităţi
aparţinând unor culturi diferite;

• înfrăţiri practicate cu diferite regiuni, lo-
calităţi;

• corespondenţa şcolară cu alte şcoli;

• celebrarea Zilei drepturilor copilului (20
noiembrie), a Zilei drepturilor omului (10 de-
cembrie) prin concursuri, expoziţii.

Profesorului de limba şi literatura română
îi revine misiunea de a coordona activitatea ele-
vilor, în spiritul comuniunii, de a forma valori,
deprinderi bazate pe respectarea valorilor cul-
turale, pentru a evita intoleranţa diferenţelor
dintre etnii, rase, confesiuni, categorii sociale
etc. Operele literare oglindesc viaţa diferită a
etniilor, fie ele rome, maghiare, slave, având un
conţinut istoric, cu o bogată conotaţie intercul-
turală. Un exemplu în această privinţă este tex-
tul lui Vasile Alecsandri, intitulat Vasile
Porojan, care tratează prietenia dintre Vasile
Alecsandri, poetul, şi fiul unui ţigan, ceea ce ne
evidenţiază una dintre cele mai interesante po-
veşti de viaţă, cu multe învăţăminte, confir-
mând că etniile sunt mai degrabă convenţii
sociale şi că ideile preconcepute pot fi învinse
prin sinceritate şi apropiere sufletească.

Activităţile de învăţare pot include, pe
lângă exerciţii de înţelegere a unor termeni spe-
cifici educaţiei interculturale, şi lectura unor
astfel de texte, care prin conţinutul lor să aibă
ecou în combaterea discriminării. Un exemplu
de acest gen întâlnim şi în fabula Câinele şi că-
ţelul, de Grigore Alexandrescu, unde autorul
aduce în discuţie principiul egalităţii între se-
meni.

Despre interculturalitate putem vorbi şi la
romanul Maitreyi de Mircea Eliade. Conflictul
dintre europeanul Allan şi bengalezul Narendra

Sen, tatăl fetei, redă opoziţia dintre libertatea
dragostei şi constrângerile tradiţionale, iar la
nivel general incompatibilitatea sau lipsa de co-
municare dintre civilizaţii şi mentalităţi: cea eu-
ropeană şi cea asiatică. Diferenţa dintre cele
două mentalităţi, orientală şi occidentală, este
pusă în evidenţă de concepţia despre iubire a
celor doi tineri, exponenţi ai acestor mentalităţi.
Astfel, elevii pot discuta despre diferenţele din-
tre culturile şi mentalităţile diferitelor popoare.
Activităţile de învăţare urmăresc lectura unor
texte suplimentare (Voievodul ţiganilor de Jókai
Mór, Coliba unchiului Tom de Henriette Bee-
cher Stowe etc.), care antrenează elevii la dis-
cutarea unor situaţii ce implică toleranţă,
referitoare la modul de viaţă a unor etnii diferite
din punct de vedere cultural.

Gama de activităţi interculturale se poate
îmbogăţi şi prin organizarea de întâlniri între
persoane de culturi diferite, a înfrăţirilor atât
între clase şi şcoli, cât şi între clase din alte re-
giuni lingvistice sau chiar din alte ţări, prin co-
laborarea elevilor, prin excursii, proiecte sau
schimburi de materiale audio şi video. Perspec-
tiva interculturală trebuie să stea la baza proce-
sului de învăţământ adresat tuturor, minoritari
şi majoritari. În cazul copiilor de etnie romă,
cadrele didactice pun accentul pe folclor, recu-
noscându-le abilităţile în muzică şi dans, pentru
a evita absenteismul, abandonul şcolar şi aba-
terile disciplinare.

Ora de limba şi literatura română devine un
vast atelier de formare a competenţelor, care
vor pune bazele dialogului intercultural între di-
feritele grupuri din societate.

Prof. Georgiana CEORAP
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Modalităţi de realizare a dialogului intercultural
în lecţia de limba şi literatura română

Nu predăm un obiect oarecare pentru a produce ,,mici biblioteci vii”
în acea materie, ci pentru a-l face pe elev să gândească. (I. Bruner)
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• Bibliotecarul si biblioteca
în era internetului

n era modernă, marcată de o tehnologie
excesivă, biblioteca şi bibliotecarul tre-
buie să se adapteze noilor cerinţe. Dacă
bibliotecarul tradiţionalist este mai mult
umanist prin formare, bibliotecarul erei
digitale trebuie să fie şi un bun tehnolog.
Fără cunoaşterea tehnologiilor, acesta nu
va mai avea loc în bibliotecă. Cartea în

format tradiţional este şi ea din ce în ce mai
stingherită de cartea electronică, care devine
una dintre atracţiile principale ale bibliotecii.

Trebuie să ne obişnuim cu faptul că despre
prezentul şi viitorul bibliotecii, a cărţii în gene-
ral în format tradiţional, a şanselor de supravie-
ţuire a acestora, locul şi rolul bibliotecarului
este şi va fi o preocupare permanentă, cum
poate biblioteca şi bibliotecarul să rămână re-
levante pentru societate şi pentru comunităţile
pe care le servesc? 

Se pun întrebările: cum pot supravieţui bi-
bliotecile într-un viitor digital sau chiar hibrid?
Cum vor accesa, utiliza şi beneficia de infor-
maţie într-o lume din ce în ce mai hiperconec-
tată? Care este locul bibliotecii în ecosistemul
informaţional modern? 

Este clar faptul că lumea se schimbă, teh-
nologia se modernizează şi bibliotecile nu pot
sta pe loc, că sunt necesare nu numai schimbări
cantitative, dar şi schimbări calitative.

Raportul IFLA despre tendinţele actuale,
care modelează societatea informaţională, iden-
tifică cinci tendinţe care vor juca un rol-cheie:

– tehnologiile noi vor extinde şi vor limita
în egală măsură accesul persoanelor la informa-
ţii; 

– educaţia online va democratiza şi va per-
turba învăţarea la nivel mondial; 

– limitele de protecţie a vieţii private şi a
datelor vor fi redefinite; 

– societăţile hiper-conectate vor asculta şi
vor face mai puternice voci de grupuri noi; 

– noile tehnologii vor transforma mediul
informaţional global.

S-a constatat că Internetul are un impact
major asupra modului în care oamenii găsesc şi
accesează informaţia. Cărţile electronice
schimbă obiceiurile de lectură. Utilizatorii op-
tează pentru extinderea serviciilor digitale, dar
totodată consideră că publicaţiile tipărite rămân
importante în era digitală. Disponibilitatea
computerelor şi a Internetului rivalizează îm-
prumutul cărţilor, activitatea de referinţă, ca

serviciu vital al bibliotecii.
De aceea utilizatorii susţin că: 
– împrumutul cărţilor este un serviciu

foarte important oferit de biblioteci; 
– bibliotecarul de referinţă este foarte im-

portant într-o bibliotecă; Accesul la computer
şi internet sunt foarte importante, de asemenea.

Cu toate investiţiile în tehnologizarea bi-
bliotecilor, cartea rămâne eticheta bibliotecii,
fiind considerată una dintre cele mai vechi şi
mai puternice mărci din lume.

Cele mai solicitate servicii sunt: serviciul
de referinţă online « Întreabă bibliotecarul »,
cursurile privind împrumutul electronic, cursu-
rile privind utilizarea cititoarelor electronice.

Daca biblioteca tradiţională are în centru
cartea, biblioteca erei digitale trece printr-o re-
conceptualizare a bibliotecii ca spaţiu fizic cen-
trându-şi activitatea pe utilizatori, pentru a
corespunde noilor cerinţe ale acestora.

Nu trebuie să uitam că utilizatorii vin la bi-
bliotecă şi se gândesc la un loc unde vin să îm-
prumute cărţi şi alte publicaţii, să participe la
evenimente, să socializeze.

Cum tendinţa este spre învăţământul la dis-
tanţă, necesitatea spaţiilor vaste de bibliotecă
nu se mai justifică. Bibliotecarul virtual poate
lucra de oriunde pentru a recomanda resurse
online utilizatorului de oriunde.

Un studiu realizat în mediul academic de-
monstrează că în anii care vin cercetătorii vor
avea nevoie atât de biblioteca fizică, cât şi de
cea virtuală. Formatul virtual ar putea depăşi
formatul tradiţional, dar biblioteca încă are de
jucat un rol important pentru ambele. Deşi util-
zatorii solicită bibliotecii cărţile şi revistele ne-
cesare studiului şi pregătirii cursurilor, ei petrec
mai puţin timp în spaţiul fizic decât în cel vir-
tual. Cărţile electronice devin şi ele un element
tot mai acceptat de mediul academic. Unii uti-
lizatori menţionează că este mai uşor să lucreze

cu resursele în format tradiţional,
decât în format electronic. În timp
ce căutarea şi exploatarea referin-
ţelor este mai uşoară în format di-
gital, cercetarea şi lectura serioasă
sunt mai uşoare, utilizand forma-
tul tipărit. După unii utilizatori
colecţiile bibliotecii sunt cele mai
importante surse folosite în cerce-
tare, iar cănd nu găsesc materia-
lele necesare în colecţiile
bibliotecii atunci se recomandă
căutarea pe Internet.

Tot mai puţini tineri citesc
din plăcere. Cauza? Gadget-urile.
Destul de alarmant este faptul că
adolescenţilor le este mai la înde-

mână să citească în format electronic.
În lumea bibliotecară nu există un consens

privind viitorul bibliotecarului. Chiar dacă în
viitor biblioteca nu va mai fi atât de relevantă,
importanţa bibliotecarului ar putea creşte sem-
nificativ bazându-se pe: 

– formarea profesională continuă; 
– perfecţionarea calificării lui în ceea ce

priveşte mijloacele IT.
Apar noi oportunităţi şi bibliotecarul tre-

buie să profite de oricare dintre ele pentru a se
ridica la nivelul aşteptărilor utilizatorului. Pen-
tru a-şi crea o nouă imagine, bibliotecarul tre-
buie să fie mai activ şi să se implice în crearea

serviciilor şi în activitatea bibliotecii.
Bibliotecarii vor avea grijă nu numai de

propriile competenţe, dar vor ajuta şi utilizatorii
să-şi dezvolte competenţele necesare în mediul
în care trăiesc şi muncesc.

Concluzia principală care se impune este
că biblioteca erei digitale are nevoie de un nou
model de business, care să corespundă mutaţii-
lor în ecosistemul informaţional şi necesităţilor
comunităţilor pentru care există.

Bibliotecar/documentarist,
Marcela-Rodica COSTACHE

Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”,
Roman

CALENDAR
– iunie 2021

1. CĂRTĂRESCU, Mircea (n. 1
iunie 1956) – 65 de ani de la naşterea
scriitorului;

03. GINSBERG, Allen (3 iunie
1926 – 5 aprilie 1997) – 95 de ani de
la naşterea poetului american;

04. VOINESCU, Alice (10 fe-
bruarie 1885 – 4 iunie 1961) – 60 de ani de
la moartea scriitoarei;

05. IORGA, Nicolae (5 iunie 1871 – 27
noiembrie 1940) – 150 de ani de la naşterea
istoricului şi scriitorului;

06. CORNEILLE, Pierre (6 iunie
1606 – 1 octombrie 1684) – 415 ani de la
naşterea scriitorului francez;

06. PITUŢ, Gheorghe (1 aprilie 1940
– 6 iunie 1991) – 30 de ani de la moartea
scriitorului;

07. CANTACUZINO, Constantin
(1640 – 7 iunie 1716) – 305 de ani de la
moartea cărturarului;

07. COANDĂ, Henri (7 iunie 1886 –
25 noiembrie 1972) – 135 de ani de la naş-
terea inventatorului;

07. LUCHIAN, Ştefan (1 februarie
1868 – 7 iunie 1916) – 105 de ani de la
moartea pictorului;

08. SAND, George (1 iulie 1804 – 8
iunie 1876) – 145 de ani de la moartea scrii-
toarei franceze;

10. GAUDÍ, Antoni (25 iunie 1852 –
10 iunie 1926) – 95 de ani de la moartea ar-
hitectului spaniol;

12. BALACI, Alexandru (12 iunie
1916 – 7 martie 2002) – 105 de ani de la naş-
terea criticului literar;

14. BORGES, Jorge Luis (24 august
1899 – 14 iunie 1986) – 35 de ani de la
moartea scriitorului argentinian;

24. SABATO, Ernesto (24 iunie 1911
– 30 aprilie 2011) – 110 ani de la naşterea
scriitorului argentinian.
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Nihil sine Deo

in prezentările anterioare am aflat care au
fost principalele cauze ale dezbinărilor
produse în interiorul Bisericii Creştine şi
cum s-a împărţit comunitatea credincioşi-
lor ducând la apariţia mai multor culte.
(cultul ortodox, romano-catolic, cultele
protestante şi neoprotestante). 

În cele
ce urmează voi
face referire la
problema calen-
darului în cadrul
Bisericii Orto-
doxe, fapt ce a
dus la conturarea
cultului creştin-
ortodox de stil
vechi şi a celui de
stil nou.

La primul
sinod ecumenic,
desfăşurat în
anul 325 la Ni-
ceea, a fost
adoptat calenda-
rul iulian (din vremea lui Iulius Cezar) pentru în-
treaga lume creştină. S-a decis ca data sărbătoririi
Paştelui să fie calculată având ca reper echinoc-
ţiul de primăvară (21 martie, când ziua era egală
cu noaptea). Astfel Învierea Mântuitorului era
sărbătorită în prima duminică cu lună plină, după
echinocţiul de primăvară, iar dacă se întâmpla
să cadă odată cu Paştele iudaic, se amâna cu o
săptămână. Când astronomii au refăcut calculele,

prin secolul al XVI-lea şi au constatat că siste-
mul de măsurare a timpului nu corespunde rea-
lităţii, mai exact că echinocţiul de primăvară nu
mai cădea pe 21 martie ci pe 31, în anul 1582,
papa Grigorie al XIII-lea a reformat calendarul
care îi va purta numele de calendarul gregorian.
Conform acestui calendar, anul urma să fie mai
lung cu 10 zile în secolul al XVI-lea, cu 11 zile
în cel de-al XVII-lea şi aşa mai departe, în fie-
care an adăugându-se câte o zi. Treptat, calen-
darul gregorian a fost acceptat şi de ţările
protestante, iar lumea ortodoxă l-a acceptat abia
în secolul al XX-lea.

După mai multe încercări eşuate de a trece
la noul calendar îndreptat, problema a revenit în
actualitate după realizarea Marii Uniri din anul
1918. Transilvania şi Bucovina foloseau deja ca-
lendarul gregorian, în vreme ce Basarabia şi Ve-
chiul Regat măsurau în continuare timpul
conform calendarului iulian. Calculată după ca-
lendarul de la Bucureşti, unirea Transilvaniei cu
România a fost hotărâtă la Alba-Iulia în data de
18 noiembrie 1918, însă locuitorii Transilvaniei
se aflau deja în prima zi a lunii decembrie. Într-un
asemenea context, au apărut nereguli în admi-
nistraţie care şi aşa era răvăşită după primul răz-
boi mondial. Totodată, deosebirile de
înregistrare şi datare influenţau negativ econo-
mia ţării. Datarea diferită din documentele con-
tabile îngreuna schimburile comerciale. În
martie 1919, guvernul de la Bucureşti a emis un
decret-lege, prin care era adoptat calendarul gre-
gorian, astfel ziua de 1 aprilie 1919 devenind 14
aprilie 1919.

Dacă în anul 1919, reforma calendarului s-a
produs pe cale administrativă, printr-un decret,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a refuzat să
adopte noul calendar până în 1924. Astfel, timp
de cinci ani s-a realizat o cronometrare în paralel
a unui „timp laic” şi altul bisericesc, creând oa-
recare nedumeriri în rândul populaţiei, în special
al celei din mediul rural.

În cadrul Conferinţei pan-ortodoxe de la
Constantinopol din anul 1923, s-a discutat des-
pre adoptarea reformei calendarului şi în Bise-
rica Răsăritului. Acest moment a produs o
schismă (ruptură) a lumii ortodoxe. Astfel, Pa-
triarhiile din Constantinopol, Alexandria şi An-
tiohia, împreună cu Bisericile din România,
Grecia, Bulgaria, au acceptat noul calendar, în
vreme ce Biserica Ortodoxă Rusă, Sârbă, Sfântul
Munte Athos şi Patriarhia Ierusalimului au
rămas fidele stilului vechi. În acest context, săr-
bătoarea Învierii Mântuitorului împreună cu
acele sărbători legate de ea se ţin până astăzi
după calendarul iulian, în toată lumea ortodoxă,
iar romano-catolicii sărbătoresc Paştele conform
calendarului gregorian. Din acest motiv apare
decalajul, destul de mare în unii ani, dintre Paş-
tele catolic şi cel ortodox. 

În ţara noastră, o parte dintre creştinii orto-
docşi neacceptând noul calendar s-au organizat
şi au rămas după stilul vechi, rezultând astfel Bi-
serica Ortodoxă de rit vechi care propovăduieşte
aceeaşi învăţătură de credinţă, doar calendarul
avându-l neîndreptat, ţine sărbătorile conform
calendarului iulian.

Dr. Mihai FLOROAIA

n perioada 11-14 mai 2021, s-au desfăşurat, on-line, lucrările celei
de a opta ediţii a Simpozionul Internaţional „Dumitru Stăniloae”,
cu tema „Ortodoxie şi modernitate”.

Deşi tema este aparent abstractă, are ramificaţii, consecinţe şi
implicaţii cât se poate de concrete, zilnic, în viaţa fiecăruia dintre
noi. Ortodoxia generică, aşa cum o ştim azi, este inseparabilă de is-
toria modernităţii ca proiect. Dacă în Europa de Vest şi limitat în
America de Nord, modernitatea se defineşte ca emancipare radicală

de interpretarea religioasă a vieţii, acelaşi demers, în Europa de Est, unde
Ortodoxia este majoritară, se vede altfel. Concret, modernitatea a fost ma-
rele vehicul al emancipărilor naţionale şi astfel ingredient indispensabil
al apariţiei noilor Biserici Ortodoxe autonome şi autocefale.

Organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”
din Iaşi, împreună cu Sectorul Învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor şi cu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, în parteneriat cu Colegiul „Sfântul
Nicolae” din Iaşi şi Centrul de Formare Continuă al Arhiepiscopiei Iaşilor,
simpozionul a vizat noi căi de comunicare posibile în înţelegerea şi con-
struirea prezenţei ortodoxe în actualul context.

După o serie de ateliere în licee (Colegiul Naţional din Iaşi, Colegiul
Naţional „Costache Negruzzi”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Li-
ceul Pedagogic „Vasile Lupu” şi Liceul „Varlaam Mitropolitul”), seminarii
teologice (Iaşi, Agapia, Botoşani, Piatra-Neamţ, Dorohoi, Mânăstirea
Neamţ) şi în spaţiul universitar, evenimentul a debutat cu dezbaterea pu-
blică intitulată Poate fi modernitatea ortodoxă? Participanţii (teologi, so-
ciologi, istorici, filosofi, formatori de opinie) au încercat să nu tranşeze
între Ortodoxie şi Modernitate, ci să arate cum poate fi înţeleasă şi prac-
ticată credinţa actuală în plină modernitate.

În cadrul dezbaterilor a fost ilustrată legătura intrinsecă dintre identi-
tate şi datul religios, urmărindu-se efectele geopolitice pe care concomitent
şi concurenţial le produce Ortodoxia în modernitate. 

Dintre participanţi amintim pe: Adrian Papahagi, conferenţiar la Fa-
cultatea de Litere din Cluj-Napoca, Sever Voinescu, redactor-şef la revista
Dilema veche, Dan Dungaciu, profesor la Facultatea de Sociologie şi Asis-
tenţă Socială din Bucureşti, arhid. Sorin Mihalache, lector universitar la
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi şi pr. Radu Preda (moderatorul
întâlnirii), conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Na-
poca, pr. Gheorghe Popa (profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din

Iaşi), Ştefan Afloroaei (aca-
demician şi profesor la Fa-
cultatea de Filosofie şi
Ştiinţe Social-Politice Iaşi),
pr. Ştefan Buchiu (profesor
la Facultatea de Teologie
Bucureşti), Bogdan Tătaru-
Cazaban (director al Institu-
tului de Istorie a Religiilor,
Academia Română), pr. Ion
Vicovan (decanul Facultăţii
de Teologie Ortodoxă Iaşi),
Vasilios Makrides (profesor
la Facultatea de Filosofie
din Erfurt), pr. Daniel Benga
(profesor la Facultatea de
Teologie Ortodoxă Bucu-
reşti), pr. Ioan Moga (profe-
sor la Universitatea din
Viena), Vasile Işan (profesor
la Facultatea de Economie
şi Administrarea Afacerilor
din Iaşi), Nicu Gavriluţă
(profesor la Facultatea de
Filosofie şi Ştiinţe Social-

Politice Iaşi), Iulian Damian (prorector şi conferenţiar, Facultatea de Teo-
logie Ortodoxă din Iaşi), pr. Viorel Sava (profesor la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Iaşi), pr. Dan Sandu (conferenţiar la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Iaşi) etc. 

Desfăşurat sub patronajul marelui teolog român Dumitru Stăniloae,
simpozionul anual al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi este un eve-
niment ştiinţific cu o largă deschidere în spaţiul academic de cercetare de-
dicat dezbaterilor teologice privind istoria şi spiritualitatea bimilenară a
Bisericii în viaţa cetăţii, sub aspect dogmatic, patristic, canonic, moral şi
liturgic.

Dr. Mihai FLOROAIA

Creştinismul între dogme, schisme şi reforme (IV)
D

Simpozionul Internaţional „Dumitru Stăniloae”, la cea de a VIII-a ediţie
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părută la Editura Crigarux din Piatra-
Neamţ (2020), cartea distinsului profesor
Dragomir Oprea, Trecute vieţi de regi şi
regine, vine să umple un gol în literatura
de specialitate privitor la o perioadă mai
puţin abordată în manualele de istorie şi
foarte puţin cunoscută de către tineri, mo-

narhia în ţara noastră. 
Este a patra lucrare a istoricului Dragomir

Oprea, care vede lumina tiparului, carte dedi-
cată unor importante evenimente ale istoriei po-
porului nostru. 

În cuprinsul lucrării, autorul povesteşte,
secvenţial, amănunte din viaţa familiilor regale
Carol I şi Elisabeta (1866-1914), Ferdinand şi
Maria (1914-1927), Carol al II-lea şi soţiile sale
(1930-1940) şi Mihai I şi Ana (1927-1930 şi
1940-1947).

După cum însuşi autorul mărturiseşte în
prefaţa cărţii, momentul decisiv care l-a deter-
minat să aprofundeze subiectul privind regali-
tatea românească, l-a reprezentat vizita Regelui
Mihai la Bicaz, în toamna anului 1997, an în
care s-au împlinit 50 de ani de la detronarea sa.

Timp de zece ani, domnul profesor Drago-
mir Oprea s-a documentat, consultând sute de
lucrări şi studii de specialitate ale unor autori
români şi străini, analizând presa românească
din perioada respectivă, dar şi memoriile unor
oameni politici ai celor 81 de ani de regim mo-
narhic din România.

Structurată în cinci capitole (Când a fost
Cuza domn..., Carol I şi Elisabeta – prima fa-
milie regală a României, Ferdinand şi Maria,
Carol al II-lea şi soţiile sale, Mihai I şi Ana) la
care se adaugă o postfaţă şi o bibliografie ce în-
sumează 95 de titluri (lucrări generale, lucrări
de specialitate, studii, articole, reviste, presa
vremii), lucrarea profesorului Dragomir Oprea

este o carte document şi de memorialistică în
acelaşi timp. Din dorinţa de a oferi tuturor ca-
tegoriilor de cititori o lucrare accesibilă, autorul
a ales să prezinte conţinutul sub forma unei na-
raţiuni nuanţate fără a face rabat de la adevărul
istoric al perioadelor prezentate. Cunoscut drept
un fin observator al evenimentelor istorice,
abordează printr-o pronunţată preocupare reto-
rică resorturile şi legăturile cazuale ale eveni-
mentelor şi realităţilor trăite de către membrii
familiei regale şi realităţile contextului. Des-
crierea acestora este realizată printr-un limbaj
calm, expresiv, accesibil, plin de adevăr istoric,
conducând discursul său scriitoricesc de la
nuanţarea ştiinţifică a unor pasaje la stilul artis-
tic, al literaturii veritabile. Nu întâmplător
această lucrare se bucură de apreciere din par-
tea publicului, cartea fiind adăugată celorlalte
trei volume publicate: Durerea vine de la răsă-
rit (2006), Doamne, ocroteşte-i pe români
(2012) şi Secolul XX, veacul însângerat al ro-
mânilor (2014).

Fiind o carte document ce lămureşte mai
multe aspecte necunoscute ale regalităţii din
România, accesibilă tuturor categoriilor de ci-
titori, o recomand oricărei persoane care do-
reşte să-şi completeze cunoştinţele şi să-şi
elucideze unele aspecte din perioada abor-
dată. 

Dr. Mihai FLOROAIA

Trecute vieţi
de regi şi regine

A

Itinerariile Avangardei XXII 
• Prima ediţie a colocviilor „Întâlnirile de la Viişoara” 

undaţia Culturală „Georgeta şi Mircea Cancicov” din Bacău şi Li-
ceul Particular Nr. 1 „Aurora Ouatu” din Piatra-Neamţ au organi-
zat, în zilele de 14 – 15 mai, prima ediţie a colocviilor „Întâlnirile
de la Viişoara”. La buna desfăşurare a acestei activităţi au contri-
buit Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ (director-ma-
nager, prof. Mihaela Mereuţă), Asociaţia Culturală „Familia
Lecca” din Bucureşti, Uniunea Scriitorilor – Filiala Bacău, Uni-

unea Ziariştilor Profesionişti din România – Filiala „Filip Brunea Fox”,
Roman şi Societatea Culturală „Clepsidra”.

La eveniment au participat scriitori, jurnalişti şi oameni de cultură
din toate cele trei provincii ale ţării. Organizatorii şi-au
propus un program amplu şi variat, din care nu au lipsit
lansările de carte, simpozioanele şi colocviile, lecturile
în primă audiţie, semnăturile muzicale ale unor interpreţi
de valoare naţională, precum cant autorii Maria Gheor-
ghiu, Florin Ţuţuianu (folk) şi Isabela Stănescu (so-
prană), Mihai Urzicana (tenor), Raluca Ouatu (pian),
George Echim (muzică tradiţională). În cadrul întâlnirii
scriitorilor cu elevii şi cadrele didactice ale Liceului
„Aurora Ouatu”, s-a acordat premiul RO CREDIT IFN
pentru implicarea şi buna organizare a programului cul-
tural. A avut loc colocviul „Valoare şi nonvaloare în cri-
tica literară”, simpozionul „2021 – 151 de ani de la
naşterea lui Garabet Ibrăileanu” (susţinător, Emilian Na-
zaretian), vizionări de scurt-metraje (Mănăstiri armă-
neşti), lansări de carte.

La Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ
(sâmbătă, 15 mai, între orele 10:30 – 13:00) a avut loc o
Gală de Poezie, unde au citit din creaţia proprie poeţi în-
cepători şi profesionişti din Piatra-Neamţ, Tg. Neamţ,
Bacău, Comăneşti, Buhuşi, Roman, Suceava, Brăila,
Iaşi, Pantelimon – Ilfov, Bucureşti, Caracal, Baia Mare,
Gheorgheni, Târgovişte, Lugoj, Bistriţa. Un moment

aparte l-a constituit decernarea premiului special pentru critică literară
al Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor de către Dumitru Brăneanu, pre-
şedintele Filialei, precum şi a premiilor pentru poezie şi critică literară
ale Asociaţiei Culturale „Familia Lecca” de către preşedintele ei, Dumi-
tru Lecca, poetul Victor Munteanu fiind moderatorul acestor activităţi
care s-au desfăşurat cu respectarea reglementărilor privitoare la pande-
mie. Sponsorii ediţiei sunt SC ASIST Consulting SRL Piatra-Neamţ (di-
rector, Ioana Liliana Ropotică) şi RO CREDIT IFN, Baia Mare
(preşedinte – director general, Leşe Flaviu).

Fundaţia Culturală „Georgeta şi Mircea Cancicov” din Bacău şi 
Liceul Particular Nr. 1 „Aurora Ouatu” din Piatra-Neamţ

F



APOSTOLULPag. 22
mai 2021

Arte şi meserii

Expoziţia Constantin Filimon – 85 de ani de la naştere,
la Biblioteca Judeţeană

iblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ a organizat expoziţia
de desen, acuarelă şi pictură în ulei „Constantin Filimon – 85 de
ani de la naştere”, în Sala Cupola şi în spaţiul expoziţional de la
parterul corpului A, în perioada 5-15 mai 2021. Lucrările au
provenit din colecţiile particulare Emilia Rizescu, Victor Kirileanu,
Nicolae Gherasim şi Mihael Balint. Panotarea expoziţiei i-a

aparţinut artistului plastic Petru Vamanu.
„Este prima expoziţie din creaţia lui Constantin Filimon în care

accentul cade pe desen, am avut în total 62 de astfel de lucrări. Am dorit
să atragem atenţia asupra
importanţei desenului în
opera lui Constantin
Filimon, împotriva unei
tendinţe prea largi de a îl
considera «caricatură»,
neserios, prea abundent.
Constantin Filimon a fost
un pictor sui-generis, un
pictor prin excelenţă şi
considera că la temelia
picturii trebuie să stea
desenul. De aceea, el
desena mai tot timpul pe
care îl putea sustrage altor
activităţi care îi ocupau
existenţa. Iar desenul lui
este sincer, elegant,
rafinat. Desigur, nu
lipsesc unele accente

umoristice. În expoziţia aceasta au fost prezente mai multe autoportrete,
numeroase chipuri, siluete, crochiuri, dar şi scene ale cotidianului din
comunism – cozi la bilete, şedinţa de partid, naveta cu autobuzul, precum
şi câteva peisaje.

Acuarela a cuprins 26 de lucrări: cea mai veche, din anul 1978, iar
următoarele trei, în ordine cronologică, din anul 1983. Cele mai multe

provin din intervalul 2006-2009, cea mai importantă perioadă
pentru acuarela lui Constantin Filimon.

Alături de desen şi acuarelă au putut fi admirate şi 17 tablouri
pictate în ulei”, a precizat Mihael Balint, redactorul Bibliotecii
Judeţene.

Nicolae Gherasim, pasionat colecţionar, a afirmat: „Eu am
achiziţionat de la Constantin Filimon lucrări cu un extraordinar
colorit. Avea o formidabilă viteză de execuţie. Făcea câte o lucrare,
ce-i drept de mai mici dimensiuni, chiar şi în 20 de minute. Îmi
spunea: «Du-te şi cumpără-mi două sticle de vin şi când te întorci,
tabloul e gata»”.

Despre Constantin Filimon a vorbit şi plasticianul Dumitru
Bezem. A fost mereu surprinzător şi proaspăt în opera sa. Foarte
mulţi spuneau, în acele vremuri, că jubilează, că se joacă de-a arta
şi destinul. El a făcut cu mult mai mult. În tablouri sunt aduse
stările, vibraţiile sale sufleteşti. A fost un sensibil, în ultimă
instanţă. I-am admirat nobleţea atitudinii faţă de artă. A avut
ocazia de-a trăi şi-n Bucureşti, în preajma unor importanţi artişti,

când răzbăteau ecourile artei de înaltă ţinută. El nu a avut nevoie de
stil, el a avut har. E o mare bucurie pentru privitori să parcurgă această
expoziţie. (V. MOŞU)

B

Pictorul Dumitru Bezem revine pe simezele Galeriei „Lascăr Vorel”
ictorul Dumitru Bezem ne invită la o nouă întâlnire cu pictura
sa, la Galeria de Artă „Lascăr Vorel”. Expoziţia cuprinde câ-
teva zeci de lucrări de dată recentă ale autorului din care nu
lipsesc florile, peisajele, portretele, casele, mănăstirile ori in-
terioarele ţărăneşti.

Artistul, care la 23 octombrie va împlini 74 de ani, a ex-
plicat că, prin aceste lucrări în ulei, realizate în ultimele două

luni, încearcă să reamintească oamenilor frumuseţea vieţii. E un
refuz la inerţia pe care o impune această pandemie. 

Expoziţia va fi deschisă publicului iubitor de artă până la sfâr-
şitul acestei luni.

Violeta MOŞU
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National Geographic despre „România Vrăjită”, acum 80 de ani
cum aproape optzeci de ani National Geo-
graphic Magazine, SUA, dedică două nu-
mere „României vrăjite”, o perlă a Europei
de Est şi o ţară plină de culori, obiceiuri
străbune, ospitalitate rar întâlnită şi un Bu-
cureşti ce „aduce un pic şi cu New York”.
Descrieri ce trezesc melancolie, zâmbet,
dar şi o oarecare tristeţe, fotografii „de co-

lecţie” ce înfiorară.
Regăsim o Românie cu Basarabia lipită de

„patria mumă”, o Românie pitorească plină de
folclor şi oameni ospitalieri, dar şi de nelipsiţii
ţigani mai mult sau mai puţin nomazi. Se pare că
în acea perioadă National Geographic scria arti-
cole mult mai ample decât în prezent, cu (şi) mai
multe fotografii, acoperind atât părţile importante
din istoria unui popor cât şi geografia sa, obser-
vaţii la nivel personal, dar şi obiective despre oa-
meni, clădiri
şi obiceiuri.

În 1934,
o echipă Na-
tional Geo-
g r a p h i c
încearcă să
ajungă, într-
o maşină ce
acum este
considerată
în mod clar
„de epocă”,
în oraşul
Sibiu. Era
dimineaţă,
praful de sub
roţi se ridica
înalt în timp
ce, alene, ţăranii români îşi mânau vitele la păscut.
Nu a durat însă mult până când maşina temerarilor
americani s-a împotmolit într-una din gropile ce
încă ne fac faimoşi în Europa şi în prezent.

Chiar şi cu ajutorul mai multor trecători nu
au putut despotmoli maşina aşa că au trebuit să
înnopteze în ea, sub ochii curioşi ai trecătorilor
şi ai câinilor ce nu păreau prea încântaţi de pre-
zenţa străină. A doua zi însă, cu ajutorul unei du-
zini de oameni şi a unei perechi de cai, au reuşit
să scoată autovehiculul din şanţ şi să pornească
la drum, nu înainte de a fi „omeniţi” de români
cu câteva felii de pâine şi miere, „mană cerească”
pentru ei.

Aşa începe articolul de peste 50 de pagini
dedicat României, în anul 1934. Un început care,
probabil, s-ar potrivi şi în prezent, dacă ai încerca
să treci prin anumite cătune pierdute de lume, de
printre dealuri, unde străzile nu au auzit de pavaj
şi unde ţăranul român încă mână căruţa cu boi pe
poteci de pădure.

Echipa National Geographic avea să pe-
treacă mai multe luni în România, pentru a ob-
serva cât mai multe lucruri relevante despre ţară.
Autorii articolului remarcă încă din prima pagină
influenţele culturale ale tuturor cotropitorilor ce
au invadat, cu sau fără succes, ţara noastră de-a
lungul secolelor – romanii, hunii, tătarii, turcii –
toţi şi-au lăsat marca asupra poporului.

Bucureştiul acelor vremuri era parcă rupt
complet de restul ţării, remarcă autorii articolu-
lui. Deşi Paris poate reprezenta Franţa, Bucure-
ştiul nu prea se potriveşte cu restul României.
Această capitală nu are aproape nimic în comun
cu restul ţării. Este un oraş vesel, cosmopolit,
deseori numit din Balcani. Arcul de Triumf era
deja înălţat, construit cu ocazia încoronării Re-
gelui Ferdinand şi a Reginei Maria.

Străzile oraşului sunt aglomerate cu femei
frumoase şi îmbrăcate cu gust, ofiţerii de poliţie
strălucesc în uniformele lor, iar străinii contras-
tează uneori cu ţiganii jerpeliţi şi ţăranii români
îmbrăcaţi în portul lor tradiţional. Restaurantele
şi cafenelele, aproape tot timpul pline, răsună
până în stradă de dialoguri politice şi bârfe, no-
tează National Geographic 1934.

În acele vremuri George Enescu încânta încă
România cu rapsodiile sale (el a decedat în 1955
– n.r.) şi era aşteptat „cu casa închisă” şi la Bu-
cureşti. Per total, muzica bună străbătea străzile
Capitalei ţării. Am ascultat un dans fascinant al
ţiganilor, compus de un muzician român foarte
popular şi care poate rivaliza cu oricare din
lume. Îl cheamă Enescu, compozitor şi violonist
ce este aşteptat în multe oraşe din Europa şi
America, dar nu cu mai multă iubire decât în
ţara natală. El îi încântă pe bucureşteni cu con-
certele sale în fiecare an, notează National Geo-
graphic.

Pe malul Dâmboviţei se întindea în perioada
interbelică o piaţă mare unde comercianţii, am-
bulanţi sau ce închiriau magazine, înşiruiau măr-
furile. Pentru că mulţi nu ştiau să citească, multe
magazine aveau atârnate plăci cu produsele ce
puteau fi găsite şi cumpărate înăuntru.

În jurul Bucureştiului, terenurile semănau cu
cele din Kansas, de unde venea echipa National
Geographic. România era una dintre puţinele ţări
din Europa unde ţăranii purtau în mod curent
haine populare. Ţăranii români sunt întotdeauna
extrem de plăcuţi. Tot timpul politicoşi, veseli,
muncesc mult deşi deseori ineficient. Muncesc

mult în pădure şi pe câmpii, pe ogoare, dar într-
o manieră primitivă, folosind uneltele strămoşi-
lor lor, notează National Geographic, ediţia SUA
din 1934.

În Predeal, unde am stat la o mică vilă, am
fost impresionaţi de modul de a spăla al români-
lor. Aruncau hainele într-un cazan mare unde în-
călzeau apa aproape de clocot, apoi le scoteau
şi le frecau de lemne speciale. Deşi foarte rudi-
mentar, hainele au ieşit cum nu se poate de albe
şi curate. Apoi, cu un fier încălzit cu cărbuni, le-au
călcat şi au ieşit mai bine chiar decât cu apara-
tele electrice de care gospodinele din America
sunt atât de dependente.

A

Red.
(continuare în numărul viitor)
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Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu va avea loc
în august, în format fizic şi online

estivalul Internaţional de Teatru de la
Sibiu, unul dintre cele mai importante eve-
nimente de acest fel din lume (ca anver-
gură, număr de participanţi, invitaţi şi
spectacole), se va desfăşura în perioada
20-29 august 2021, atât online cât şi fizic
şi va avea ca temă „Construim speranţa
împreună”.

„Festivalul Internaţional de Teatru va avea
în acest an poate cea mai complexă formă de
până acum. Programul pentru FITS 2021 a fost
definitivat, atât pentru partea online, cât şi pentru
cea cu spectatori. Vom construi speranţa îm-
preună cu spectatorii, actorii, artiştii invitaţi”, a
declarat preşedintele festivalului, Constantin
Chiriac.

Festivalul a fost mutat între 20-29 august,
suprapunându-se astfel cu Festivalul Internaţio-
nal de la Edinburgh, de asemenea un eveniment
foarte mare la nivel mondial. 

„Am fost nevoiţi să facem acest pas pentru
că vrem să avem în mod cert o ediţie fizică, să
folosim spaţiile tradiţionale de joc, să jucăm în

biserici, pieţele mari şi mici,
la Fabrica de Cultură, pe
marea pietonală, acolo unde
publicul s-a simţit atât de
bine pe parcursul celor 27 de
ediţii de până acum. Vom
avea astfel o formulă hi-
bridă, în care spectacolele pe
care le vom juca în săli vor fi
transmise online în spaţii
adiţionale în România şi în
lume, în direct. Vom avea
alte spectacole în direct de la
prietenii noştri care nu vor
putea ajunge la Sibiu, dar
vor juca special pentru noi în
spaţiile lor, la ore speciale,
din Canada, Japonia, Coreea
de Sud, Statele Unite, Elve-
ţia, Norvegia, Olanda. Încercăm să ne prezentăm
cu toată complexitatea FITS, atât fizic, cât şi on-
line”, a adăugat Constantin Chiriac. 

Toate celelalte evenimente ale FITS vor

avea formulă hibridă, unde vor fi atât partici-
panţi fizici, cât şi invitaţi care se vor conecta di-
gital: Bursa de Spectacole, Platforma doctorală,
Therme Forum. (Red.)

F

ăscut la 27 martie 1950, la Mănăstirea Agapia, judetul Neamţ, din
părinţii Ioan şi Natalia, poetul Gheorghe Simon a făcut clasele pri-
mare şi gimnaziale în comuna
Agapia, iar cursurile liceale la
Târgu Neamţ, la Liceul Ştefan
cel Mare, terminate în anul 1969
după care a urmat Facultatea de

Litere a Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi, absolvent în 1975. A
fost membru fondator şi redactor şef
adjunct al revistei „Opinia studen -
ţească” din Iaşi. În 1969, a debutat în
ziarul Ceahlăul, iar editorial cu volu-
mul „Fulgere captive” (poeme), Edi-
tura Junimea, 1984. A mai publicat:
„Viata după Iisus” (poeme), Editura
Panteon, 1996; „Duminica absenţelor”
(poeme), Editura „Princeps Edit”,
2004, „Ardere de tot”, Editura „Prin-
ceps Edit”, 2009, „Amin Agapia”, Editura „Princeps Edit”, 2012, „Frac-
talia”, Editura Princeps Multimedia, 2013, „Dumnezeu citeşte din cartea
vieţii”, „eLiteratura”, 2014, „Nume şi chipuri”, „eLiteratura”, 2014, „Jur-
nalul unei asceze”, „eLiteratura”, 2014, „Dialoguri la Agapia”, Editura
„Timpul”, 2020. A publicat mai multe eseuri de specialitate: La quête
sans conquête, Franţa 1994; James Joyce, une lecture roumaine, Franţa
1996. A semnat în revistele literare poeme şi eseuri pentru care a primit
mai multe premii: premiul revistei „Luceafărul” (pentru eseu), premiul
revistei „Ateneu” (pentru eseu), premiul revistei „Tribuna” (pentru eseu).
A participat la colocviile AEFM (Asociaţia Europeană „François Mauriac”),
colocviul dedicat poetului François Cheng, membru al Academiei franceze
prezentarea comunicării: „François Cheng entre le souffle initial et le
dernier appel”, Strasbourg, Franţa, 2009. Este membru al Uniunii Scriito-
rilor din România, membru al Asociaţiei Europene „François Mauriac”.

„Gheorghe Simon este un poet al cuvântului în sens primordial, ca
pelerin în propria sa singurătate, în propriul său suflet, spre izvorul ne-
muritor al Cuvântului. Aceluia divin. Astfel, se dezvăluie o concepţie în-
altă despre poezie, ca res sacra, ca un sens profund pe care poetul se
străduie să-l descopere în toate ipostazele vieţii. Poezia religioasă a lui
Gheorghe Simon izvorăşte dintr-o credinţă profundă, cu temeiuri teolo-
gice foarte bine stăpânite” – scria despre poezia sa acad. Zoe Dumi-
trescu-Buşulenga.

Acum câţiva ani, într-un interviu pe care i l-am luat, îmi declara:
„Doar în Biserica Adormirii Maicii Domnului, la sfânta liturghie, pregătit
de cu seară, de mama grijulie, abia aşteptam să-i admir pe Sfinţii cuminţi
din icoane, mirându-mă că ei mă întâmpină cu o carte în mână, deschisă.
Nu înţelegeam nici un cuvânt, nici o literă, imaginându-mi mereu să în-
torc pagina, să răsfoiesc, în atât de tainicile, albe, pagini, cum îmi apăreau
şi chipurile măicuţelor, cu veşmintele lor negre, dar cu feţe inocente de
albinuţe, de transparente ferestre prin care priveşte Dumnezeu. Numai
la adunat fân, prin poiene însorite, vara, îmi apăreau ca nişte grăbite fur-
nici. Poezia era deja în mine, în sufletul meu, numai că trebuia să-i dau
un nume. Poezia e semnul unei înalte şi desăvârşite prietenii, al unei su-
preme împăcări. Poezia e şi curajul, buna îndrăznire, precum arta iubirii,
asumarea mărturisirii, fără rest, ca dezvăluire a sufletului întristat de
moarte. Poezia eşti tu însuţi în stare de veghe. Ea nu presupune politeţuri,
înlesniri, explicaţii, justificări, interpretări, nu e făţarnică şi nu se as-
cunde. Doar cuvintele o pot trăda. Poezia e o rană prea adâncă pentru a
o putea ascunde. În timp ce prietenia e o întâmpinare sublimă, cum ni s-a
întâmplat la amândoi: am ajuns o tăcere. Eram fiecare o confirmare şi o
continuare a celuilalt, iar între noi, doar îngerul poeziei, în zborul său
etern, epifanic. Aşa ne-am desfăcut aripile sufletului şi levităm în văzduh
de contemplare.” 

Drum bun spre stele, Gheorghe Simon, fie-ţi levitarea cât mai lină!
Poetul a trecut la cele veşnice sâmbătă, 15 mai 2021.

Nicolae SAVA

N

La despărţirea de poetul Gheorghe Simon 


