
Profesoara de arte plas-
tice Cristina Petrariu, cadru
didactic titular la Palatul Co-
piilor din Piatra-Neamţ şi pre-
şedintele Asociaţiei Culturale
Arte.Ro, a fost răsplătită cu
Premiul Mentor pentru exce-
lenţă în educaţie, una dintre
cele mai importante distincţii
acordate în România. Funda-
ţia pentru Comunitate şi MOL
România au decernat, pentru
al unsprezecelea an consecu-
tiv, Premiile Mentor pentru ex-
celenţă în educaţie unui
număr de zece profesori şi an-
trenori de top din ţară. Gala,
avându-l amfitrion pe Cătălin
Ştefănescu, a avut loc joi, 17
iunie, în sala Amfiteatru TNB,
un loc unic în Bucureşti, aflat
deasupra Teatrului Naţional.
Laureaţii au primit câte un

trofeu special, realizat de ar-
tistul plastic Ioan Nemţoi, şi
multe, foarte multe flori şi fe-
licitări. Adăugăm felicitările
Revistei APOSTOLUL şi o
rugăm să comenteze.
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Federaţia Sindicală
a Educaţiei şi Ştiinţei

unoaştem
prea bine
o lege im-
placabilă
a vieţii:
toţi sun-
tem datori

cu o moarte. Ne
cutremurăm însă,
de fiecare dată
când aflăm că
ne-a părăsit încă
un om aureolat
de nimbul vredniciei.

Încheindu-şi rostul pământesc, Dumitru
Ivanov a plecat pe 4 iunie dincolo de margi-
nile lumii, lăsând urme adânci de lumină, du-
rere, tristeţe în memoria şi inimile tuturor
celor (foarte mulţi) care l-au cunoscut.

Născut la 1 ianuarie 1946, Dumitru Iva-
nov a fost profesor, director de şcoală, sȩf al
cabinetului metodic la Direcţia generală
învăţământ, şef adjunct al DGÎ, deputat în
Parlamentul RM şi de două ori a fost ales
Presȩdinte al Consiliului General al Sindica-
tului Educaţiei şi Sţiinţei din Republica Mol-
dova. Pentru meritele deosebite în activitatea
sa, i-au fost conferite distincţia de Emerit al
Învăţământului Public, Insigna de Onoare a
CNSM şi distincţia Gloria Muncii.

Lui Dumitru Ivanov i-a fost predestinat
încă de la naştere să facă bine, să aducă bu-
curii oamenilor. Nu întâmplător a ales să fie
profesor, un dascăl cu vocaţie care a reuşit să
cultive, să construiască conştiinţe şi suflete.
În calitatea sa de deputat în Parlamentul Re-
publicii Moldova s-a străduit să facă legi
bune pentru oameni. Pe întreg parcursul lun-
gii cariere de preşedinte al Federaţiei Sindi-
cale a Educaţiei şi Ştiinţei a ştiut să apere

C

In memoriam
Dumitru IVANOV

estea năprasnică a trecut rapid Prutul şi
ne-a cernit sufletul tuturor celor care l-am
cunoscut pe fratele şi prietenul nostru
DUMITRU IVANOV.

L-am cunoscut pe DUMITRU IVA-
NOV în mai 2016, pe atunci preşedintele
Federaţie Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

din Republica Moldova, când membrii Consi-
liului Judeţean ai Sindicatului Liber al Lucrăto-
rilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică
Neamţ au fost, în ospeţie, la colegii noştri sin-
dicalişti de peste Prut. Atunci, DUMITRU IVA-
NOV, cu o deschidere fără rezerve, a avut un rol
determinant în purcederea la o statornică şi fră-
ţească colaborare între membrii sindicatelor din
învăţământ de pe cele doua maluri ale Prutului. 

Apoi, ne-am întâlnit de mai multe ori şi de fie-
care dată am trăit acelaşi sentiment că mă aflu
în faţa unui Mare Român, o personalitate nu
numai a mişcării sindicale şi un Om pentru oa-
meni.

DUMITRU IVANOV va rămâne, mereu,
în memoria noastră şi ca Omul care a ştiut să se
bucure de viaţă şi să bucure viaţa şi pe cei din
jur cu trăirile atât de lumeşti şi cu glumele scli-
pitoare şi pline de tâlc ale Domniei Sale.

Rămas bun, frate drag! Dumnezeu să te
odihnească în pace!

Prof. Gabriel PLOSCĂ
Preşedintele Sindicatului din Învăţământ

Neamţ

V

A plecat Dumitru Ivanov

Nu mă aşteptam să pri-
mesc acest premiu, pen-
tru că ştiam nivelul
foarte înalt al perfor-
manţelor profesionale
pe care candidaţii le
aveau de îndeplinit. Nu
m-am gândit nici un

moment că o să fiu nominali-
zată, nicidecum să mă regă-
sesc printre laureaţi. Distinsul
juriu, format din profesionişti
de marcă, a hotărât însă alt -
ceva. Am primit telefonul de

–

Profesoara Cristina Petrariu
a câştigat Premiul Mentor

pentru excelenţă în educaţie

Violeta MOŞU
(continuare în pag. 13)
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1/1946 – n. Petruş Andrei, la Goşmani,
Neamţ, profesor, scriitor. Absolvent al Li-
ceului „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ şi al
Facultăţii de Filologie Iaşi, a predat, până la
pensionare, la Liceul din Puieşti, Vaslui. Re-
dactor la mai multe publicaţii („Visătorii”,
„Amurg sentimental”, „Dor de dor”). Cola-
borator la: „Dacia literară”, „Convorbiri li-

terare”, „Cronica”, „Cuvântul adevărului”
(Canada). Cărţi: „Descântece de inimă rea”,
„Floare de jar”, „Flacăra de veghe”, „Cântecul
toamnei”, „Mierea din trestii de cuvânt”, „Poeme
târzii”, „101 sonete”, „Crepuscul de miere”,
„Într-un crâng de neuitări”.

■ 2/1943 – n. Cezarina-Georgeta Strătilă,
profesoară. A absolvit Liceul „Calistrat Hogaş” din
Piatra-Neamţ şi Facultatea de Matematică-Meca-

nică din Iaşi. Cariera didactică: profesor la Do-
breni, Neamţ şi la Grupul Şcolar de Chimie din
Piatra-Neamţ, azi, Colegiul Tehnic „Gheorghe
Cartianu” (1971-2000), director adjunct, director
(1994-1999). Pe lângă cariera profesională, a des-

făşurat o activitate deose-
bită ca manager. De
numele său se leagă înfiin-
ţarea Fundaţiei Grup Şco-
lar Chimie şi continuarea
publicării revistelor şco-
lare, „Anotimpuri” şi
„Anuarul şcolii”. 

■ 3/1943 – n. Vasile
Vasile, la Borleşti, Neamţ,

profesor, dirijor, muzicolog. Absolvent al Semina-
rului Teologic de la Mănăstirea Neamţ, al Conser-
vatorului de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj
(1971) şi al Facultăţii de Filologie a Universităţii
din Iaşi (1974); doctor în pedagogie (1993) şi în
muzicologie (1994). Profesor în Bacău şi Piatra-
Neamţ; fondator, director al Şcolii Populare din
Piatra-Neamţ, cercetător ştiinţific la Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei, profesor asociat la Academia
de Muzică, Bucureşti, conferenţiar la Universitatea
Naţională de Muzică, profesor la Facultatea de
Teologie din Piteşti. Scrieri: „Iubirea de moşie e un
zid”, „Profiluri de muzicieni români, sec. XIX-XX,
I”, „Gavriil Galinescu – reprezentant de seamă al
muzicii româneşti”. 

■ 4/1952 – n. Iosif Haidu, la Făgăraş, Braşov,
pictor. Absolvent al Facultăţii de Artă din Iaşi
(1977), profesor la Clubul Copiilor şi la Cenaclul
„ProArte” din Roman. Membru al U. A. P. (1982).
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Rememorări nemţene
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MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN

rivind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului
didactic din învăţământ, prevăzute în Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice

În temeiul prevederilor art. 4, art. 5 alin. (1), art. 7 şi ale art.
8 din anexa nr. I cap. I lit. B „Reglementări specifice personalului

didactic din învăţământ”, precum şi ale art. 15 din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 14 alin. (3) şi ale art. 39 alin. (5) din Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri pu-
blice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) şi ale art. 4 din Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri pu-
blice, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Com-
pletul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 7/2021,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.
369/2021 ea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ul-
terioare,

ministrul educaţiei emite prezentul ordin:

Articolul 1
(1) Majorările/Creşterile salariale prevăzute la art. 4, art. 5 alin.

(1), art. 7 şi art. 8 din anexa nr. I cap. I lit. B „Reglementări specifice
personalului didactic din învăţământ”, respectiv art. 15 din Legea-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare, se aplică la salariul de bază
deţinut/aflat în plată.

(2) Prevederile art. 14 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, se aplică şi cadrelor didactice care au obţinut
gradul didactic I prin echivalare, anterior datei de 1 iulie 2017.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică începând cu drepturile sala-
riale aferente lunii iunie 2021.

Articolul 2 Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educa-
ţiei, unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar/ universitar de stat,
inspectoratele şcolare şi bibliotecile centrale universitare duc la îndepli-
nire prevederile prezentului ordin.

Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Ro-
mâniei, Partea I.

p. Ministrul educaţiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Bucureşti, 16 iunie 2021, Nr. 3.993

Este Ziua Învăţătorului, este Ziua Noas-
tră, a celor care trudim în grădiniţele şi şco-
lile româneşti! Să fim sănătoşi şi să ne
păstrăm încrederea că vom reuşi, în ciuda
vremurilor potrivnice, să împlinim esenţa
dăinuirii unui popor liber: EDUCAŢIA.

La mulţi ani, dragi colegi!
Biroul Operativ al SLLICS Neamţ,

Preşedinte, prof. Gabriel PLOSCĂ

5 iunie, 2021

e puţină vreme, în Mo-
nitorul Oficial al Româ-
niei a apărut OME
3993/16.06.2021, pri-
vind stabilirea unor
drepturi salariale speci-
fice personalului didac-

tic din învăţământ, prevăzute
în Legea – Cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalu-
lui plătit din fonduri publice.

În esenţă, acest ordin sti-
pulează faptul că începând cu
1 iunie 2021, unele creşteri sa-
lariale se vor aplica la salariul
de baza aflat în plată.

Salutăm acest fapt şi îl
apreciem ca un nou pas spre o
salarizare, daca încă departe de

una corectă şi decentă aşa cum
ar merita cei care lucrează în
învăţământ, măcar în acord cu
actele normative în vigoare.

Trebuie, neapărat, să men-
ţionăm că apariţia acestui ordin
a fost posibilă în urma efoturi-
lor conducerii Federaţiei Sindi-
catelor Libere din Învăţământ
care, având argumente legale,
a reuşit să demonstreze Minis-
terului Educaţiei că un astfel de
ordin este necesar.

Desigur că ordinul se va
aplica de la 1 iunie 2021, dar
sperăm ca, în instanţă, să ne
recuperăm şi drepturile sala-
riale neacordate în ultimii ani.
Tot în instanţă vom avea şi ac-

ţiuni pentru o salarizare care să
respecte tranşele de vechime,
în conformitate cu HG
38/2017.

Deci, drumul este încă
lung şi sperăm să nu apară şi
piedici „orânduite” prin temu-
tul Edusal, care de multe ori a
fost, nejustificat, mai presus de
orice lege.

Rămânem în alertă şi ne
vom linişti puţin doar când
vom primi fluturaşii cu sala-
riile pentru luna iunie 2021.
Doamne ajută!

Prof. Gabriel PLOSCĂ,
Preşedintele Sindicatului

din Învăţământ Neamţ

Se va face dreptate!?
D

p
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umeroase expoziţii personale, de grup şi co-
lective. Lucrări în colecţii din ţară şi din stră-
inătate (Olanda, Franţa, Germania, Cipru,
Portugalia, Italia, Israel, Turcia, S. U. A.).
Premii: Bienala Naţională de Artă „Lascăr
Vorel” (2001) şi Premiul pentru 30 de ani de
activitate pedagogică şi 25 de ani de activi-
tate expoziţională (2009).

■ 5/1974 – n. Violeta Simina MOŞU, la Pia-
tra-Neamţ. Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport a
Universităţii „Vasile Alec-
sandri”, Bacău (2003).
Membru al UZPR (Uni-
unea Ziariştilor Profesio-
nişti din România) din
2019. Redactor, realizator
emisiuni, prezentator ştiri,
comentator sportiv la

Radio Terra, Ziarul Realitatea Media, Tele’M
Neamţ, Radio M Plus, Ziarul Telegraful ş. a. De-
clarată ziaristul cultural al anului 2016, la Gala Su-
perlativele Culturii Nemţene. Bibliotecar la
Biblioteca Judeţeană G.T. Kirileanu Neamţ (din

septembrie 2017 până în prezent). Administrează
din noiembrie 2017 publicaţia on-line Dor de
Neamţ. Redactor al Revistei Apostolul (din 2017
până în prezent). Cărţi publicate: Piatra-Neamţ,
ieri, Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ,
2020.

■ 7/1925 – n. Elena Botez-Butnaru, la Piatra-
Neamţ, soprană. A fost eleva Sidoniei Hogaş, a ab-
solvit Academia de Muzică şi Artă Dramatică,
Bucureşti, solistă la Opera din Bucureşti şi prim-so-

listă la Opera din Timişoara, interpretând peste 30
de ani, alături de Nicolae Herlea, Dan Iordăchescu,
Viorica Cortez. Turnee: Franţa, Italia, Germania, Po-
lonia ş. a. Colaborează la Catedra de canto a Liceu-
lui de Artă ,,Victor Brauner” din Piatra-Neamţ. 

■ 13/1883 – n. I. I.
Mironescu, la Tazlău,
Neamţ (d. 22. 07. 1939),
medic, scriitor. Absolvent
al Facultăţii de Medicină,
doctorat (1912) şi studii
de specializare la Berlin.
Profesor universitar şi şef
de clinică (1921). A debu-
tat cu proză scurtă („La
priveghiu” şi „La praz-
nic”) în revista elevilor.

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 4)
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• 80 de ani de la primul val de deportări
din Basarabia

eritoriul Basarabiei a devenit parte a URSS în 1940. În nou creata
Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, epurările au înce-
put aproape imediat. URSS era pe picior de război, iar conducerea
acesteia dorea să fie sigură de loialitatea autorităţilor locale.

Primii, în 1940 deja, au fost afectaţi participanţii din Sfatul
Ţării – oficiali, preoţi, medici care au susţinut unirea cu România
în 1918. Majoritatea au fost deportaţi în colţurile îndepărtate ale
Rusiei. De exemplu, preotul Alexandru Baltag a fost deportat în

Tatarstan, deşi avea deja 80 de ani. În 1940, a avut loc şi una dintre pu-
ţinele deportări pe bază etnică – 124.000 de germani basarabeni au fost
repatriaţi în Germania.

Dar primul val de deportări în masă a trecut peste RSSM în 1941.
Pregătirea pentru deportări a început în prealabil. La 11 noiembrie 1940
a fost emis un ordin al NKVD (Comisariatul Norodnic pentru Afaceri
Interne) al URSS cu o cerere de identificare a tuturor „elementelor anti-
sovietice”. În listele de nume întocmite în teritoriu, trebuiau să intre toţi
foştii proprietari de terenuri, proprietarii de fabrici, membri ai gărzilor
albe, oameni de afaceri, lideri ai partidelor politice, colaboratori ai Si-
guranţei româneşti, precum şi primarii din aproape toate localităţile, in-
clusiv cele găgăuze şi bulgare. În februarie 1941, listele erau gata – de
completarea lor s-au ocupat tribunalele şi sovietele locale. Pe lângă ca-
tegoriile enumerate, în liste au fost de asemenea incluşi medici, profesori
şi membri ai clerului.

Pe 31 mai 1941, comisarul Comitetului Central al Partidului Comu-
nist (bolşevic) al Uniunii Sovietice [VKP(b)] şi al Sovietului Comisarilor
Norodnici (SNK)
al URSS pentru
RSSM, Sergo
Goglidze, i-a tri-
mis personal lui
Stalin un raport
în care a cerut
permisiunea de a
exila urgent „anu-
mite elemente”
din ţară. Permi-
siunea Moscovei
a fost acordată
deja în iunie.
NKVD de la Chi-
şinău le-a trimis
organelor locale de forţă instrucţiuni detailate privind desfăşurarea de-
portărilor. Operaţiunea era programată pentru 12 iunie 1941 şi trebuia
finalizată în decurs de 24 de ore, pentru a evita tulburările.

Strămutările au avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie. Conform
dispoziţiei oficiale, fiecare familie putea lua cu ea 100 de kg de lucruri
personale – bani, haine, produse alimentare, vase. Pentru pregătiri li se

alocau două ore. În practică, după amintirile deportaţilor, majorităţii li
s-a dat nu mai mult de 40 minute pentru pregătiri, iar cu ei li s-a permis
să ia nu mai mult de 40 de kg. Banii şi obiectele de valoare erau deseori
confiscate de soldaţi. Alte bunuri – casa, pământul, vitele – erau confis-
cate de stat sau colhozuri.

Deportaţilor li se propunea să meargă la staţiile de cale ferată cu pro-
priile maşini sau căruţe. Pe cei fără transport propriu îi duceau soldaţii.
La locurile de exil oamenii au fost transportaţi cu peste o mie de vagoane
de tip marfar. În fiecare din ele încăpeau 90-100 de oameni. Drumul la
destinaţie dura cam două săptămâni.

Conform raportului către Stalin, Molotov şi Beria, deja pe 13 iunie
din RSSM au fost deportaţi într-o singură noapte 24.360 persoane. Circa
1.000 de persoane ale căror nume figura în listele iniţiale au reuşit să
evite deportarea. Doar trei au reuşit să se ascundă. 318 au trecut în prea-
labil în altă localitate. 133 de persoane nu au fost strămutate pentru că
erau grav bolnave. Cu toate acestea, din amintirile victimelor, femeile
cu sarcină avansată nu erau scutite de deportare. 829 de persoane au fost
scutite de deportare „pe motivul insuficienţei probelor” vinovăţiei. Ma-
joritatea deportaţilor proveneau din Chişinău, Bălţi, Taraclia. Erau stră-
mutaţi cu familiile, cu toate acestea, pe drum spre locul de surghiun
membrii familiilor erau separaţi. Circa 8.000 de bărbaţi au fost internaţi
în lagăre de muncă. Mamele cu copii erau plasate în colonii speciale din
Kazahstan şi din regiunile Omsk şi Novosibirsk.

Din judeţul Soroca au fost surghiunite, în noaptea de 13 spre 14 iunie
1941, 1.874 de persoane. Printre ele şi moşiereasa Eufrosinia Kersnov-
skaia, autoare a unor memorii vii şi detailate ale exilului şi anilor petre-
cuţi în gulag. A fost condamnată la detenţie în lagăre de muncă şi
reeducare după o tentativă de evadare din colonia specială. Kersnovskaia
s-a născut în 1907 în Odessa, într-o familie de nobili. Tatăl ei a fost ju-
rist-criminolog, iar mama a predat limbi străine. Fugind din calea Răz-
boiului civil, familia a ajuns în Basarabia. După anexarea Basarabiei la
URSS, în 1940, Kersnovskaya şi-a trimis mama în România, iar ea a
rămas la Soroca. Fiind harnică şi educată, ea nu se simţea vinovată de
ceva şi nu avea de gând să-şi părăsească gospodăria. Cu acuzaţia că „pro-
vine din familie de boieri”, a fost deportată în regiunea Novosibirsk. Pen-
tru tentativa de evadare din colonia specială, a fost condamnată în 1943
la zece ani de muncă silnică. În 1944 a fost condamnată la încă zece ani
pentru „activităţi contrarevoluţionare sistematice, activitate fascistă sis-
tematică printre deţinuţi” şi pentru „defetism şi calomnie” la adresa Uni-
unii Sovietice. Kersnovskaya a scris memorii la rugămintea mamei sale,
cu care a reuşit să se reunească după 20 de ani de despărţire. Manuscrisul
acestora are 2.200 de pagini, conţinând peste 700 de desene. În memoriile
sale, Kersnovskaia povesteşte despre viaţa din Odessa şi Basarabia, exil,
despre viaţa şi lupta în sistemul GULAG. (N. R. – După materialele pro-
iectului publicat pe site-ul: https://newsmaker.md/ro/nu-se-va-intoarce-
nimeni-si-niciodataaici-va-vor-putrezi-oasele-cum-au-fost-deportati-locu
itorii-moldovei-sovietice/ În acest proiect special sunt colectate mărturii
şi date despre crimele regimului stalinist. Cercetătorii continuă să stu-
dieze aceste evenimente de la mijlocul secolului XX, descoperind noi pa-
gini terifiante ale istoriei recente.) Continuare în numărul următor.

Angelina BEGU

Nu se va întoarce nimeni şi niciodată – aici vă vor putrezi oasele (1)

T
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olaborări: „Viaţa românească”, „Însemnări
ieşene”, „Solia Moldovei”, „Avântul”, „În-
semnări literare”. Debut editorial: „Sandu
Hurmuzel”, (1916). „Scrieri”. Alte volume:
„Oameni şi vremuri”, 1920; „Într-un colţ de
rai” (desene de A. Murnu), 1930; „Catiheţii
de la Humuleşti”, 1938; „Tulie Radu Teacă”,

pref. Mihail Sadoveanu, 1940; „Scrieri”, ed. îngr.
de Cezar Ţucu, 2006. 

■ 13/1949 – n. Eugen Steţcu, la Roman, poet
format în cenaclurile literare „Cezar Petrescu” şi
„Panait Muşoiu” din oraşul natal. Este fiul cunos-
cutului profesor, istoric şi critic literar, Neculai Gr.
Steţcu. Debut (1996) cu placheta „Mitologii şi sen-
timente”, cu o prefaţă de Eugen Simion, urmată de
„Pe vocala unui zeu”, 2005 şi „Pânza mov a obse-
siei”, 2012.

■ 15/1903 – n. Victor Brauner, la Piatra-
Neamţ (d. 1966, Paris), artist plastic. Scurt timp a
frecventat Şcoala de Belle Arte Bucureşti. Debut:
prima expoziţie personală la Galeria „Mozart”
(1924). Participă la editarea revistelor avangardiste

„75 H. P.” şi „Integral”. În
revista „unu” publică ilus-
traţii şocante. Se stabileşte
la Paris, ia contact cu avan-
garda (1930) şi realizează
„Autoportret fără un ochi”.
Expune la Galeriile
„Pierre”, catalog prefaţat
de André Breton (1934).
Membru al Partidului Co-

munist, în ilegalitate (un an 1935). Începe seria pic-
turilor somnambul-erotice (1938). După un refugiu
în Pirinei şi Alpi, în 1945, revine la Paris, pictează
cele şapte pânze ce vor fi nucleul expoziţiei de la
Galeria „Piere Loeb”, Paris. Va fi exclus din „Gru-
pul Suprarealist”. În 1966, reprezintă Franţa la Bie-
nala de la Veneţia. Multe lucrări sunt la Muzeul de
Artă Modernă din Paris. 

■ 16/1884 – n. Nicolae I. Dăscălescu, la Că-
ciuleşti, Neamţ (d. 28. 09. 1969, Piatra-Neamţ), ge-
neral de corp de armată. Absolvent al Şcolii de
Ofiţeri de Artilerie şi Geniu, din Bucureşti şi al
Şcolii Superioare de Război. S-a distins în timpul
Primului Război Mondial în luptele de la Slănic-
Moldova şi Cireşoaia. Participă la Al Doilea Răz-
boi Mondial pe diferite fronturi. În timpul
regimului comunist, a fost arestat şi umilit, drept
pentru care, după eliberare, când se va încerca rea-
bilitarea sa, va refuza orice onoruri. Funcţii: secretar

C
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In memoriam
Dumitru
IVANOV
(urmare din pag. 1)

repturile şi demnitatea oa-
menilor şi să-i îndemne pe
mulţi alţi lideri sindicali
întru îndeplinirea acestei no-
bile misiuni. Astfel, Dumitru
Ivanov a reuşit să formeze
generaţii de sindicalişti te-
merari, care au ales să ur-

meze modelul, felul de a fi al pre-
 şedintelui FSEŞ.

Om de o integritate şi vertica-
litate rare, înnobilat de dragostea
pentru oameni, nu şi-a plecat capul
în faţa mai marilor zilei. A înţeles
substanţa şi importanţa strategiilor,
tacticilor, manevrelor în atingerea
obiectivelor. Înzestrat cu arta di-
plomaţiei şi a ştiinţei mecanisme-
lor comunităţii a ştiut să nego -
cieze, să polemizeze, să impună
puncte de vedere, să obţină, ca fi-
nalitate, profituri pentru bunăsta-
rea oamenilor.

A preţuit în oameni onestitatea,
bunătatea, responsabilitatea, dem-
nitatea, spiritul de iniţiativă, gătinţa
de dăruire şi pentru că poseda şi
Domnia sa, peste măsură, aceste
dominante.

A fost un suflet înflăcărat,
vesel, ironic şi autoironic, autoritar,
după caz, cu un discurs bine articu-
lat, mobilizator şi cu un gust al lu-
crului bine făcut.

Ne va lipsi mult această perso-
nalitate complexă – Dumitru Iva-
nov – care şi-a câştigat nemurirea
prin multul bine făcut oamenilor pe
care i-a iubit enorm, până la durere.

Dumnezeu să-l odihnească în
împărăţia Sa!

Noi, colegii sindicalişti îi vom
păstra mereu vie amintirea. 

Împărtăşim durerea şi suntem
alături de familia îndoliată.

d

Un documentar despre răpirea Basarabiei

cestea erau cuvintele pe care
ministrul extraordinar şi ple-
nipotenţiar german, von Kil-
linger, i le adresa regelui
Carol în ziua de 27 iunie
1940, după ce Guvernul
român primise nota ultima-
tivă a lui Molotov, prin care

i se cerea să retrocedeze Basarabia,
dar şi o parte din Bucovina. Sfatul
său, drept răspuns la ultimatumul
Sovietelor, era ca România să ce-
deze, cel slab trebuia să se încline
în faţa celui puternic. Încercarea
lui Carol de a-l sensibiliza pe emi-
sarul Berlinului, invocând impor-
tanţa petrolului
românesc pentru ma-
şina de război şi in-
dustria germană sau
reliefând semnificaţia
neutralităţii României
pentru interesele Rei-
chului, n-au avut ni-
ciun efect. Killinger
s-a obligat doar să in-
formeze, cât mai ur-
gent, superiorii săi de
la Berlin despre situa-
ţia disperată a Româ-
niei. La Berlin, însă, se ştia prea
bine ce urma să se întâmple. 

După căderea Franţei, se ajun-
sese în ultima fază a realizării în-
ţelegerilor secrete sovieto-
germane din 23 august 1939. Kil-
linger, după cum se vede din ra-
portul în care relatează despre
discuţiile avute la Bucureşţi în zi-
lele de 25-27 iunie, avea instruc-
ţiunile date de ministrul de
externe, von Ribbentrop, de a des-
curaja o eventuală rezistenţă ar-
mată şi de a sfătui România să
cedeze în faţa ameninţărilor sovie-
tice. Germania, care avea mare ne-

voie de petrolul românesc, urmă-
rea să evite cu orice preţ destabili-
zarea statului român şi a
Balcanilor, iar România, rămasă
de una singură cu colosul răsări-
tean, trebuia determinată să ac-
cepte în mod paşnic pretenţiile
teritoriale ale URSS.

În aceleaşi zile, la Chişinău
rezidentul regal al ţinutului Nistru,
Grigore Cazacliu, a trăit drama
pierderii Basarabiei alături de atâ-
ţia alţii, redactând ulterior un scurt
memoriu despre acţiunile pe care
le-a întreprins ca responsabil al
statului între Prut şi Nistru şi des-

pre toate cele derulate sub ochii
săi. E de reţinut că rezidentul ţinu-
tului Nistru a aflat despre ultima-
tumul sovietic la 27 iunie pe la
orele 11 dimineaţa, mai întâi din
canale neoficiale, iar în mod ofi-
cial – pe la orele 7 seara. Cazacliu
a dat dezminţiri publice împotriva
informaţiilor legate de ultimatu-
mul URSS, până când pe la 4 di-
mineaţa, a zilei de 28 iunie, a fost
informat de la Bucureşti despre de-
cizia de a evacua Basarabia. În
orele rămase a depus eforturi pen-
tru a salva oamenii şi bunurile cele
mai preţioase din calea invaziei. A

refuzat categoric să transmită pu-
terea unui „soviet” ad-hoc la cere-
rea lui „N. Bivol, fost primar sub
guvernarea liberală, A. Lupaşcu,
fost director al Băncii Chişinău, şi
Braşoveanu, fost inspector veteri-
nar şi condamnat pentru comu-
nism”, apropiat al lui Cr.
Rakowsky şi comisar „de externe”
al aşa zisei „republici sovietice Ba-
sarabene”, proclamate în stânga
Nistrului în mai 1919 de trupele
bolşevice. Militant al mişcării na-
ţionale de la 1917-1918, Grigore
Cazacliu a refuzat să predea Basa-
rabia Sovietelor, dovedind în acele
vremuri vitrege caracter şi demni-
tate, recuzate tot atunci de emisa-
rul lui Ribbentrop la Bucureşti.

Nr. 1* NOTĂ* 13 Iulie 1940
*Urmare la nota din 12 Iulie a. c.

Se înaintează, alăturat, în tra-
ducere, Raportul înaintat Fuhrer-
ului de către Ministrul von
Killinger asupra întrevederilor
avute la Bucureşti, în zilele de 26
şi 27 Iunie a. c. 

Iunie 1940

RAPORT ASUPRA ROMÂNIEI
(Criză Rusă şi întrevederile de la

Bucureşti)

Prin telegramă din, am fost
rugat de Domnul Director Moru-
zov, Şeful Serviciului S. de Infor-
maţii al Armatei Române, să vin la
Bucureşti, pentru a lua în discu-
ţiune chestiuni foarte importante.

Cu permisiunea Dlui Ministru
Ribbentrop, am plecat la Bucu-
reşti.

Când am sosit, 25.VI.1940,
am găsit o atmosferă de enervare,
datorită ultimelor provocări din
partea U.R.S.S. (numeroase încăl-
cări ale frontierei cu avioane, con-
centrări de care de luptă de-a
lungul frontierei etc.)

25‐27 iunie 1940: „În situaţia de azi nu poate
fi vorba de rău sau bine, cinstit sau necinstit,
curajos sau fricos, ci numai de tare sau slab”

A
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eneral al Ministerului Apărării, comandant
de divizie, de Corp de Armată.

■ 17/1825 – n.
Elena Cuza, la Iaşi
(d. 2. 04. 1909, Pia-
tra-Neamţ), „sfân -
ta”, cum o numeau

localnicii, soţia domnitoru-
lui Alexandru Ioan Cuza.
După moartea lui Cuza, va
fi soră la Spitalul de Copii
„Caritatea” din Iaşi, iar din
1903 se stabileşte la Piatra-
Neamţ, în casa situată pe Strada „Ştefan cel Mare”
cumpărată, pe când se afla în Elveţia, de la familia
ing. Bacalu. Aici a trăit discret ultimii ani de viaţă,
făcând acte de caritate, donaţia către primul spital
al oraşului, care funcţiona în localul unde este azi
Centrul de Îngrijiri Comunitare. La 24 ianuarie

1909, când se împlineau 50 de ani de la Unire, a
fost vizitată de Nicolae Iorga, iar manifestările de-
dicate evenimentului s-au desfăşurat în faţa casei
sale.

■ 18/1938 – n. Paul Findrihan la Icuşeşti,

Roman (d. 22. 07. 2004,
Piatra-Neamţ), profesor,
publicist. A absolvit Liceul
„Roman-Vodă”, Facultatea
de Filologie-Istorie a Uni-
versităţii Bucureşti (1960),
profesor şi director la Să-
băoani, Neamţ, referent şi
secretar literar al T. T. din
Piatra-Neamţ (1966-1998),

autor (colab.) a primului corpus de documente pri-
vind activitatea T. T. („Remember”, „Breviar” şi
„TT”). Membru în comisia de redactare a unui
„Lexicon” al teatrului românesc. A editat – singur
sau în colaborare: Revista „Zigzag” (1984-1989),
Caietele-program ale spectacolelor TT. A participat
la realizarea unor manifestării cu public, „Antolo-
gia Scriitorilor Români Contemporani” şi „Coloc-
viile critice”. Colaborări: Ziarul „Ceahlăul”,
revistele „Asachi” şi „Apostolul”. 

■ 19/1946 – n. Neculai Păduraru, la Sagna,
Neamţ, artist plastic. Absolvent al Institutului de
Artă Plastică „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti
(1971-1975), doctor în arte vizuale, profesor uni-
versitar la Universitatea Naţională de Arte Bucu-
reşti. Expoziţii personale (1974-2010): Bucureşti,
Milano şi Roma, Napoli, Iaşi. Participări la expo-
ziţii internaţionale (1973-1995): Roma, Veneţia,

g
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Un documentar despre răpirea Basarabiei
rimul contact l-am luat cu
Domnul Ministru Fabricius.
Apoi, am avut o întrevedere
de patru ore cu Domnul Di-
rector General Moruzov. (...)

Pe timpul întrevederii,
s-a primit o informaţie prin
care se arată că cinci avioane

sovietice au trecut peste frontieră,
zburând până la Cernăuţi. Cu
această ocazie, discuţia a trecut asu-
pra problemei ruse şi am constatat
că ideile Domnului Moruzov, în
această privinţă, au rămas aceleaşi,
pe cari le-am raportat anterior.

Trecând la situaţia prezentă,
Domnul Moruzov mi-a comunicat
următoarele: „România a adoptat,
de la început, neutralitatea. Este
însă fapt constatat că această ne-
utralitate a fost absolut în favoarea
Germaniei, căreia România i-a dat
petrol, atât cât a avut nevoie.

Cred că faţă de un eventual
atac din partea U.R.S.S. contra Ro-
mâniei, Germania ar putea interveni
cu succes la Moscova, pentru a îm-
piedica săvârşirea unui astfel de act.

Chestiunea Ungariei şi Bulga-
riei, privită aparte, nu va produce
nelinişte.

Totul se rezumă deci în întreba-
rea: ce atitudine va lua Germania,
dacă România va fi atacată de Uni-
unea Sovietică?”

Am răspuns că, într-o aseme-
nea eventualitate, Germania nu va
putea face altceva decât să exprime
unele deziderate U.R.S.S., o acţiune
militară la Est, fiind pentru moment
imposibilă, armata germană tre-
buind să termine războiul contra
Angliei.

Domnul Moruzov a adăogat:
„Dacă România va trebui să se
bată?” I-am răspuns că sunt de pă-
rere a se intra în tratative cu U.R.S.S.
pentru a-i cunoaşte pretenţiunile ţi-
nându-se seamă şi de faptul că inte-
resele Germaniei impun a nu se
începe un război în Balcani.

La sfârşitul întrevederii, Dom-
nul Moruzov m-a întrebat dacă aş
consimţi să vorbesc şi cu Domnul
Ministru Urdărianu – care este con-
fidentul M. S. Regelui – pentru a-i
face cunoscut ideile mele, asupra
atitudinii României în cazul unei
agresiuni din partea U.R.S.S., deoa-
rece în România domină, în unani-
mitate, părerea de a se lupta contra
Ruşilor.

I-am răspuns afirmativ. Au-
dienţa la Domnul Ministru Urdă-
rianu a avut loc. Discuţiunile s-au
referit la aceleaşi probleme din în-
trevederea cu Domnul Director Ge-
neral Moruzov.

De data aceasta însă, într-o
formă precisă, am comunicat Dom-
nului Ministru Urdărianu, că, în
condiţiunile actuale, n-ar fi bine ca
România să înceapă un război cu
U.R.S.S.

Ca urmare a acestei afirmaţii
categorice, Domnul Ministru Urdă-
rianu mi-a cerut permisiunea de a
părăsi cabinetul pentru câteva mi-
nute.

La înapoiere m-a întrebat dacă
aşi dori să fiu prezentat şi M. S. Re-
gelui. Răspunzând că aceasta ar
constitui o neînchipuit de mare
onoare pentru mine, audienţa la M.
S. Regele a fost fixată pentru 27
Junie, ora 17.

În dimineaţa zilei de 27 Iunie,
am fost informat de Ministrul Fa-
bricius, că U.R.S.S. a adresat Ro-
mâniei un ultimatum şi că, din
partea Ministrului de Externe Ger-
man s-a primit sugestiunea: Germa-
nia sfătuieşte România de a accepta
cererile U.R.S.S.

În cursul acestei zile au avut
loc la Bucureşti mai multe consilii
de Coroană la Palatul Regal şi câ-
teva şedinţe la Marele Stat Major.

La ora 17, am fost primit de
M.S. Regele Carol II. Am fost pro-
fund impresionat de persoana M. S.
Regelui: prestanţă, în adevăr, re-

gească; calm desăvârşit în aceste
grele momente pentru Ţara Sa;
ideile clare şi precise; perfect cu-
noscător a tuturor problemelor;
energie debordantă.

De la început discuţiunile s-au
referit la ultimatumul adresat de
U.R.S.S. şi la atitudinea pe care ur-
mează a o adopta România.

M. S. Regele mi-a comunicat
următoarele: „V-am rugat să veniţi
la mine pentru a vă cunoaşte şi a vă
ruga să transmiteţi Domnului Minis-
tru Ribbentrop şi Fuhrer-ului urmă-
toarele: „Uniunea Sovietică a
adresat României un ultimatum,
care este atât de strict, încât Eu nu
pot să-l primesc. Poporul Român are
onoarea sa, care este şi onoarea
MEA. Natural, războiul contra Uni-
unei Sovietice va fi foarte greu, însă,
Eu nu pot să fac altfel, ca soldat şi
ca un Hohenzollern. Am numai do-
rinţa ca Ungaria şi Bulgaria să nu
atace în spate armata română anga-
jată contra Ruşilor şi să am la dispo-
ziţie trupele cari se găsesc acum la
frontierele cu aceste ţări. Astfel aşi
fi în măsură să rezist armatei Sovie-
tice. Vă rog, deci, să exprimaţi Fuh -
rerului şi Ministrului de Externe
German, rugămintea Mea de a nu
permite Ungariei şi Bulgariei ca, în
situaţia actuală, să atace România.

Eu ştiu foarte bine că Mi se aduc re-
proşuri că am primit garanţiile An-
gliei. Această garanţie a fost oferită
şi nu angajează decât Anglia, Româ-
nia rămânând deci liberă pe acţiu-
nile sale. Însă, trebuie să aveţi în
vedere că România este o ţară mică,
cu resurse foarte necesare pentru a
duce războiul şi numai prin garan-
ţiile Angliei a fost posibil de a îm-
piedica un război în România şi să
păstrăm o neutralitate strictă, care a
fost în favoarea Germaniei. Dacă Eu
aşi fi refuzat garanţiile oferite de
Anglia, este foarte probabil că, până
acum, România ar fi fost complect
distrusă.

Pe timpul când Germania era
angajată în Vest, Eu am observat
continuu toate obligaţiunile faţă de
Germania. Faptul că, în lunile de
iarnă, cantitatea de petrol expediată
în Germania nu a fost atât de mare
cum aţi fi dorit, se datoreşte exclu-
siv îngheţului prelungit al Dunării
şi inundării pipeline-urilor, iar orga-
nizarea transporturilor pe calea fe-
rată revenea Germaniei, nu
României.

România a combătut toate ac-
tele de sabotaj engleze. Trebuie însă
să precizez că, în ceea ce Mă pri-
veşte, Eu am făcut totul pentru a
ajuta Germania. Eu am permis să se
sechestreze tot materialul de război
(tunuri, explozive, mine magnetice)
pe care Englezii intenţionau să-l
transporte pe „Termonde”, pentru a
executa distrugeri pe Dunăre.

Eu am ajutat ca organizaţia Ca-
naris să lucreze, în bune condiţiuni,
aci în România. Eu am ordonat să
se lichideze, cu cea mai mare dis-
creţie, chestiunea armelor germane
descoperite la Rafineria „Standard”
din Ploieşti.

P

Gheorghe COJOCARU,
istoric, director al Institutului

de Istorie, Chişinău
(continuare în pag. 6)
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arcelona, Budapesta, Ravenna, Padova, An-
kara, Sevilia, Miami (S. U. A.), Franţa, Gre-
cia. Distins cu Premiul U. A. P., de şase ori,
cu premiile: Bienalei Internaţionale de Scul-
ptură de la Budapesta, Premiul „Picasso”
Roma, Premiul Bienalei Internaţionale

Euro-Asia Ankara; Premiul pentru sculptură „Mi-
nato Ku”, Tokyo. În august
2013, a deschis o perso-
nală la Piatra-Neamţ şi a
declarat că intenţionează
să deschidă un muzeu în
satul natal. 

■ 20/1938 – n. Mihai
Merticaru, la Beţeşti,
Rediu, Neamţ, profesor,
poet, publicist, membru al

U. S. A absolvit Facultatea de Filologie, Iaşi. A fost
redactor la Ziarul „Ceahlăul”. Colaborări: „Con-
vorbiri literare”, „Antiteze”, „Asachi”, „Spirit cri-
tic”, „Flacăra” şi în reviste didactice. Cărţi de
poezie: „Vânătoare princiară”, „Catedrala de azur”,

„Scriere cuneiformă”, „Întâlnire pe pod”, „Impe-
riul lupului”, „Împărăţia clipei. 333 micropoeme
în stil haiku”, „Arca lui Petrarca”, „Împărăţia fri-
gului”, „Geometrie lirică. 66 de sonete”, „Umbra
păsării, poeme alese”; „Arta euritmiei, 74 de so-
nete”, şi cărţi didactice. („Repere literare şi stilis-
tice” ş. a.) 

■ 21/1949 – n. Dan Cepoi, la Târgu-Neamţ
(d. 2008, Piatra-Neamţ), pictor. Absolvent al Fa-
cultăţii de Arte Plastice, Iaşi. Membru al U. A. P.

În paralel cu activitatea didactică la Piatra-Neamţ,
expune permanent, în cadrul expoziţiilor colective,
ocazionale sau anuale, şi participă la Taberele de

pictură: Almaş, Văratec,
Durău, Dumbrava. Este
prezent în selecţiile Filialei
Neamţ a U. A. P. pentru
expoziţiile deschise la Iaşi
(1985), Târgu-Mureş şi
Piatra-Neamţ (1987), Bu-
cureşti (1986), Bienala
„Lascăr Vorel”, Piatra-
Neamţ. Au publicat repro-
duceri după lucrările sale

revistele: „Arta”, „Orizonturi româneşti”, „Vatra”.
Prezent în numeroase colecţii particulare din ţară
şi de peste hotare. 

■ 24/1924 – n. Georgeta Pralea-Buzilă, la Pia-
tra-Neamţ (d. 17.10.2009, Piatra-Neamţ), profesoară.

B
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Un documentar despre răpirea Basarabiei
-voastră nu Îmi puteţi face re-
proşuri că n-am lucrat în mod
loial. Şi, în acest moment,
ruşii vor să atace România,
de o manieră pe care numai
bandele de jefuitori o pot fo-
losi. Însă, Eu vreau să Mă

apăr. Eu văd, în mod foarte clar, că
Germania, în situaţia de astăzi, nu
poate să acorde României un ajutor
efectiv contra Rusiei Sovietice, însă
Germania poate să facă un contra-
serviciu amical României, pentru
faptul că i-a pus la dispoziţie petro-
lul necesar şi Bulgaria, ca în acest
moment, să nu întreprindă nicio ac-
ţiune contra României.

La Salzburg – Eu am promis
Fuhrer-ului şi Domnului Mareşal
Goering, dându-le mâna, că voi
lupta, cu toate mijloacele Mele,
contra bolşevismului. M-am con-
format întocmai acestei promi-
siuni.

Când situaţia s-a schimbat şi
Aliaţii au declarat război Germa-
niei, Eu mi-am păstrat, perfect clar,
aceeaşi linie de conduită contra bol-
şevismului. Trebuie însă să aveţi în
vedere că în Balcani a început o pu-
ternică propagandă comunistă. În
Bulgaria nu s-a luat nicio măsură
contra acestei propagande ci, din
contră, se caută o alianţă cu Uni-
unea Sovietică, pe baza ideilor pan-
slaviste. În Jugoslavia, situaţia este
de aşa natură, încât Jugoslavii, da-
torită temerii de Italia, se vor arunca
în braţele U.R.S.S.

De asemenea, mişcarea pansla-
vistă „MAFIA” nu e altceva decât
o organizaţie care aparţine Komin-
tern-ului. Pericolul ca întreaga Pe-
ninsulă Balcanică să fie bolşevizată
este enorm.

D-voastră, Domnule Killinger,
aveţi cunoştiinţă ca şi Mine despre
toate acestea, deoarece v-aţi ocupat
foarte mult de asemenea chestiuni.

Este în interesul Germaniei ca

în Peninsula Balcanică să dom-
nească comunismul?

În acest caz, baza economică a
Germaniei va fi pierdută pentru tot-
deauna, nemaifiind posibilă efec-
tuarea transporturilor, cu tot felul de
produse, în Germania.

D-voastră sunteţi informaţi că
U.R.S.S. şi ceilalţi – cari fac o poli-
tică favorabilă penetraţiei ruse în
Balcani – lucrează, în acelaşi timp
şi în interesul Angliei?

Cunoaşteţi faptul că, în mo-
mentul când au aflat de ultimatum-
ul adresat
României, in-
ginerii de la
„Astra Ro-
mână” s-au ex-
primat că: „În
prezent Anglia
a obţinut un
succes!”

De aseme-
nea cunoaşteţi
că aceşti ingi-
neri au făcut o
serbare semni-
ficativă, înainte
ca Dvs. şi Eu
să fi ştiut că U.R.S.S. va adresa Ro-
mâniei un ultimatum”?

În acest moment am întrebat pe
M. S. Regele ce a hotărât faţă de ul-
timatumul adresat de Uniunea So-
vietică.

M. S. Regele mi-a răspuns: „Eu
am informat pe ruşi că sunt gata a
intra în tratative. Aşi fi dispus să fac
unele concesiuni, dacă pretenţiunile
U.R.S.S. NU VOR FI PREA EXA-
GERATE”.

Am răspuns M. S. Regelui ur-
mătoarele: „Majestatea Voastră pri-
veşte chestiunea ca un soldat şi ca
un veritabil naţionalist.

Şi eu am fost şi sunt soldat şi
de aceia înţeleg revolta Majestăţii
Voastre, însă ca politician, eu nu pot
să fiu de acord cu ideile Majestăţii
Voastre.

În situaţia de azi nu poate fi
vorba de rău sau bine, cinstit sau
necinstit, curajos sau fricos, ci
numai de tare sau slab.

Eu nu mă îndoiesc de bravura
ostaşilor Majestăţii Voastre, ştiu că
soldatul român este excelent, însă,
cei mai buni soldaţi nu pot să facă
nimic dacă le lipsesc materialele.
Colosul Rus vă va distruge, în cele
din urmă. În cazul declanşării răz-
boiului cu U.R.S.S., veţi pierde,
după părerea mea, nu numai Basa-
rabia, ci mult mai mult. Foarte pro-

babil, teritoriile petrolifere vor fi
distruse. Sursa bogăţiei României
va fi atunci pierdută. Noi nu avem
interesul ca teritoriul României să
fie distrus. Pentru toate acestea, eu
Vă fac propunerea ca, din conside-
raţiuni de ordin politic, să urmaţi
sfatul de a nu începe un război cu
Uniunea Sovietică”.

Majestatea Sa Regele, după ce
a reflectat câteva clipe, mi-a răs-
puns: „Nu, imposibil.

Vă rog să vă duceţi, cât mai re-
pede, în Germania şi încercaţi a lua
– cât mai neîntârziat – legătura cu
Domnul Ribbentrop şi – prin inter-
mediul său – cu Fuhrer-ul, căruia
să-i prezinţi rugămintea Mea.

Eu voi dispune livrarea – şi în
viitor – a întregii cantităţi de petrol
de care aveţi nevoie, însă aranjaţi,

fără întârziere, ca Ungaria şi Bulga-
ria să nu atace România pe la spate
şi – în acelaşi timp – să ni se acorde
şi mai departe, muniţiunile necesare
din Germania”.

Am răspuns M. S. Regelui că,
fără ca acum să pot da un răspuns
afirmativ sau negativ, voi pleca însă
imediat la Berlin, unde voi depune
toate sforţările pentru aducerea la
îndeplinire a dorinţei M. S. Regelui.

Aducând la cunoştinţa M. S.
Regelui că, datorită mobilizării ge-
nerale, nu voi putea călători cu
avionul, Majestatea Sa a ordonat ca
un vagon salon, cu personalul nece-
sar, să-mi fie pus la dispoziţie.

Cu aceasta, audienţa a luat sfâr-
şit.

După o oră, am plecat spre Bu-
dapesta.

În Ungaria mi s-a permis a că-
lători, cu acelaşi vagon salon, până
la Budapesta.

De aci, am luat avionul până la
Viena.

La Viena am întâlnit un prieten,
care mi-a comunicat, că Uniunea
Sovietică a adresat României un al
doilea ultimatum, care a fost accep-
tat în cursul nopţii. Am continuat
voiajul cu avionul până la Berlin,
unde, imediat, am telefonat la Mi-
nisterul de Externe şi Subsecretaru-
lui de Stat Waizsacker,
comuni când, că Majestatea Sa Re-
gele Carol II mi-a cerut a prezenta
rugămintea Sa, Fuhrer-ului.

Mi s-a cerut ca, în acest scop,
trebuie să fac prezentul raport, pen-
tru a fi prezentat Fuhrer-ului.

L-am întocmit şi predat ime-
diat.

AMAE, F. 71/Germania, d.
79/iunie – iulie 1940, f. 139-146.

(N. R.: Din lipsă de spaţiu,
partea a doua a acestui DOCU-
MENTAR, cuprinzând Memoriul
rezidentului regal Grigore Cazacliu
privind evacuarea Ţinutului Nistru,
în ziua de 28 Iunie 1940, va fi edi-
tată în numărul viitor al revistei.)

(urmare din pag. 3)
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Paşi spre Europa

iunie 2021

bsolventă a Facultăţii de Litere din Bucureşti
cu o diplomă de licenţă cu menţinea „Cum
Laude”. Din toamna anului 1947, fără între-
rupere, a predat limba şi literatura română
(1947-1980), în oraşul natal: Şcoala Nor-
mală de Băieţi Nr. 1, 1947-1952, Liceul
„Petru Rareş”. A fost profesor evidenţiat şi

a primit gradaţia de merit. Când s-a pensionat, îşi
amintea adeseori că, la ple-
carea din şcoală, s-a oprit,
i-a privit pe cei trei înteme-
ietori imortalizaţi în altore-
lieful (Calistrat Hogaş) şi
basoreliefurile (Ion Negre
şi Mihai Stamatin) din faţa
Liceului şi a murmurat:
„Mi-am făcut datoria. V-am
avut ca model”.

■ 27/1951 – n. Laurenţiu Dumitraşcu, la
Moineşti, Bacău, arhitect, stabilit cu părinţii la
Bicaz (1958), apoi în Piatra-Neamţ. Absolvent al
Institutului de Arhitectură „Ion Mincu”. Membru
al U. A. P. (1990). Diverse şi multiple proiecte de

amenajare a unor zone (Bălţăteşti, Bicaz, C. F. S.
Săvineşti ş. a.). Lucrări de artă monumentală
(„Anamorfoze”), lucrări de scenografie (specta-
cole: la TT, Teatrul Naţional din Iaşi, Teatrul
„Mihai Eminescu” din Botoşani ş. a.), proiecte de
construcţii în ţară şi în străinătate. 

■ 28/1912 – n. Sergiu Celibidache, la
Roman (d. 14. 08. 1996, lângă Paris), muzician,
compozitor, membru de onoare al Academiei Ro-
mâne. A absolvit liceul în oraşul natal. Se consacră

muzicii, pleacă la Ber-
lin unde studiază la
Şcoala de Înalte Studii
Muzicale (1936), unde
va debuta (1945) la pu-
pitrul Filarmonicii. Di-
rijează cu regularitate
renumite orchestre
simfonice europene;
ţine cursuri de perfec-
ţionare în arta dirijorală
la Academia Muzicală din Siena (1960-1962), iar
mai târziu la Fontainebleau şi la München pentru
tineri dirijori. Autorul unui „Requiem”, a patru
simfonii şi al unui Concert pentru pian şi orchestră,
rămase în cea mai mare parte inedite. A condus Or-
chestra Filarmonică din Paris (din 1969), director
al Filarmonicii din München (din 1979), pe care o
va dirija şi la Ateneul Român (1978 şi 1990). 

A
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Noaptea
Europeană
a Muzeelor

entru a marca Noaptea Europeană a
Muzeelor, Complexul Muzeal Naţio-
nal Neamţ a organizat sâmbătă, 12
iunie 2021, între orele 18.00 - 24.00,
vizitarea în regim de gratuitate a
unităţilor muzeale din:

Piatra-Neamţ (Muzeul de Artă,
Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni, Mu-
zeul de Ştiinţe Naturale, Curtea Domnească
– Turnul clopotniţă, Pivniţa 1 şi Pivniţa 2);

Roman (Muzeul de Istorie, Muzeul de
Artă, Muzeul de Ştiinţele Naturii);

Târgu Neamţ (Muzeul Memorial Ion
Creangă Humuleşti, Muzeul de Istorie şi Et-
nografie, Casa Memorială Veronica Micle,
Muzeul Cetatea Neamţ).

Pe lângă expoziţiile de bază ale unităţi-
lor muzeale menţionate, publicul vizitator a
putut admira şi o serie de expoziţii tempo-
rare:

Muzeul de Artă Piatra-Neamţ – expo-
ziţia temporară „Periplu istoric. De la Tudor
Vladimirescu la renaşterea naţională” şi pro-
iecţia video dedicată artistei Geta Brătescu;

Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra-
Neamţ – expoziţia temporară „Minerale şi
asociaţii minerale din România”; 

Muzeul de Ştiinţe Naturale Roman –
expoziţiile temporare: Trofee de vânătoare
şi faună cinegetică din zona Roman şi Flo-
rile Dobrogei continentale;

Muzeul de Artă Roman – expoziţia
temporară: Personala de pictură şi acuarelă
Viorel Maxim.

Accesul în unităţile muzeale s-a făcut cu
respectarea regulilor de distanţare socială;
purtarea măştii este obligatorie în spaţiile
expoziţionale.

Red.

Premiile Bienalei „Victor Brauner”, ediţia a IV‐a
lasat sub semnul colaborării francofone,
Concursul Naţional de Creaţie Artistică
pentru elevi, organizat de Liceul de Arte
„Victor Brauner” din Piatra-Neamţ, s-a
desfăşurat în perioada februarie-mai
2021.

Premiile celei de-a IV-a ediţii a Bie-
nalei „Victor Brauner” au fost stabilite de repre-
zentanţii Asociaţiei „Le Roannais Piatra-Neamţ”
din Roanne (Franţa), şi acordate joi, 27 mai, în
cadrul unei festivităţi organizate la corpul C al
liceului. Tema concursului (NAISSANCE/ RE-
NAISSANCE) a stârnit intere-
sul a 204 participanţi, iar 20
dintre creaţiile selectate au fost
jurizate ulterior în Franţa. Câş-
tigătorii au fost anunţaţi de
Daniel Roulet, preşedintele
asociaţiei: Premiul I, Andreea
Asandului, clasa a XI-a; Pre-
miul special, Adriana Elena
Croitoru, clasa a XII-a, ambele
de la Liceul de Arte „Victor
Brauner”; Premiul al II-lea,
Iulia Stegeran, Colegiul de Arte Baia Mare; Pre-
miul al III-lea, Nicola Ioana Udroiu, Colegiul de
Arte „Carmen Sylva” Ploieşti.

Premiul special acordat de Association
Roumaine des Professeurs Francophones, su-

cursala Neamţ, a revenit Adelinei Dumitrache,
elevă în clasa a XI-a la Liceul de Arte „Victor
Brauner”.

Cei cinci elevi premiaţi au primit albume
de artă de la Asociaţia ADIFLOR Paris, datorită
implicării doamnei profesoare Mirela-Cristina
Grigori.

La festivitatea de premiere au participat Ion
Păcală şi Margareta Mancaş, în calitate de pre-
şedinte, respectiv vicepreşedinte ai Asociaţiei
„Piatra-Neamţ – Roanne”. Valoarea totală a
premiilor a fost de 225 euro.

Proiectul a fost coordonat de profesorii Şte-
fan Potop, Carmen Corlăţeanu, Aida Ghiorghiş-
can, Adriana Stanciu, Corina Dănilă şi Nicu
Luca. (Liceul de Arte „Victor Brauner” din
Piatra-Neamţ)

P

P

Şcoala primară din Cracăul Negru a primit
numele Părintelui Arhiepiscop Calinic

n cadrul unei manifestări
deosebite desfăşurate în
comuna nemţeană Cră-
căoani, şcoala din locali-
tatea Cracăul Negru a
primit numele Înaltpreas-
finţitului Calinic, Arhie-

piscop al Argeşului şi
Muscelului. Evenimentul a avut
loc în prezenţa Ierarhului, ori-
ginar din acest sat, a oficialită-
ţilor locale şi a altor invitaţi. 

Chiriarhul Argeşean a evo-
cat anii adolescenţei petrecuţi
în localitatea Cracăul Negru,
amintindu-şi în mod deosebit
de şcoala în care a primit, prin
intermediul dascălilor săi, lu-

mina învăţăturii.
Domnul profesor Roman

Ioan Romeo, inspector şcolar la
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Neamţ, a vorbit despre bucuria
de a învăţa şi a subliniat grija pe
care Ierarhul argeşean a avut-o
faţă de şcoala din satul natal.

Din partea Şcolii care a pri-
mit numele de „Calinic Arge-
şeanul” a vorbit doamna
director Raclariu Adina Cris-
tina, care a subliniat dragostea
pe care Întâistătătorul Eparhiei
a avut-o permanent faţă de
această instituţie de învăţământ,
mulţumind pentru darurile pri-
mite, de-a lungul anilor.

Tot cu acest prilej a fost
lansat şi un volum dedicat pă-
rintelui arhiepiscop Calinic, in-
titulat: Calinic Argeşeanul,
studiu monografic, tipărit la
editura Doxologia şi care are
drept autor pe scriitorul Adrian
Alui Gheorghe.

Un moment care a impre-
sionat pe cei prezenţi la acest
eveniment a fost întâlnirea Chi-
riarhului Eparhiei Argeşului şi
Muscelului cu Mariana Vodă,
învăţătoarea şi profesoara de
limba şi literatura română care
l-a format pe tânărul elev Con-
stantin Argatu.

Red.

Î
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• La Orhei a fost sărbătorită excelenţa
în educaţie!

ala Excelenţă în Educaţie, 2021, a fost organizată de către Direcţia
Generală Educaţie Orhei, cu scopul de a promova calitatea şi perfor-
manţa în educaţie, premiind elevii care s-au remarcat prin rezultate
deosebite la olimpiadele republicane, dar şi la alte concursuri naţio-
nale, care au fost desfăşurate în anul de studii 2020-2021. De aseme-
nea s-au oferit premii cadrelor didactice şi manageriale din Instituţiile
de Educaţie Timpurie, din învăţământul primar şi secundar, din învă-

ţământul extraşcolar, pentru excelenţa dovedită în activitatea profesională.
Exprimându-şi sentimentul de apreciere, invitaţii au adresat felicitări tuturor
participanţilor la concurs, pentru munca plină de abnegaţie, evidenţiind con-

tribuţia în valorificarea şi promovarea educaţiei de calitate prin activităţi cu
impact semnificativ asupra procesului educaţional din raionul Orhei.

• Şcoala noastră promovează un mediu
sigur, cu toleranţă zero la cazurile

de violenţă faţă de copii! 
Acesta este mesajul, dar şi angajamentul asumat de angajaţii celor 21

de şcoli beneficiare ale proiectului EVA din Cahul şi Ungheni. Astfel, în
cadrul unui eveniment de promovare, unde au participat profesori, elevi,
reprezentanţi ai Direcţiei Învăţământ General Cahul, s-au discutat avantajele
implementării Politicii de Protecţie a Copilului.

Copiii cunosc că în instituţie sunt adulţi la care se pot adresa, în cazul

apariţiei unei dificultăţi sau probleme.
Instituţia conlucrează mai eficient cu părinţii, implicându-se direct în

asigurarea unui mediu protector pentru copii.
Personalul instituţiei îşi conştientizează rolul în domeniul protecţiei co-

pilului, exercitând sarcini concrete în acest sens.
Totodată, în incinta Liceul Teoretic Ion Creangă din Cahul, dar şi în

alte 20 de licee din raioanele Cahul şi Ungheni, au fost instalate bannere ce
îndeamnă membrii comunităţilor şcolare să creeze medii sigure şi cu tole-
ranţă zero la cazurile de violenţă faţă de copii. Iar elevii din cele 21 de in-
stituţii au primit mai multe materiale utile, cum ar fi pliantul „Adolescenţa
este mai frumoasă în siguranţă!”, broşuri pentru copiii din clasele I-IV şi
V-XII „Cum să recunosc un abuz?”.

Proiectul EVA, finanţat de UE („Promovarea egalităţii de gen în raioanele
Cahul şi Ungheni”) îşi propune să promoveze egalitatea de gen, abilitarea fe-
meilor şi să combată violenţa domestică care afectează femeile şi copiii.

• Concursul „Ambasada Limbii Române
în localitatea mea” 

În cadrul concursului, „Ambasada Limbii Române în localitatea mea”,
Direcţia Învăţământ Soroca cheamă copiii să promoveze vorbirea corectă a
limbii române printre prieteni, rude, colegi, vecini, iar ca dovadă să realizeze
filmuleţe.

Titlul de ,,Ambasador al Limbii Române” se va obţine prin atenţie spo-
rită la vorbirea elevului dar şi a celor din jur, iar pe 31 August – de „Ziua
Limbii Române” – cei mai activi participanţi vor primi insigna „Ambasador
al Limbii Române”.

Angelina BEGU

ăscut în 1931 la Mălăieşti,
Grigoriopol, scriitorul şi
omul politic basarabean Vla-
dimir Beşleagă va împlini pe
25 iulie 90 de ani. Fiu al lui
Vasile Beşleagă şi al Fevro-
niei-Eugenia, Vladimir a de-
venit un nume de referinţă în

proză, cultură şi viaţa politică din
Republica Moldova. A absolvit
Universitatea de Stat din Moldova
(1955); a făcut doctoratul la aceeaşi
instituţie, având ca temă de studiu
„Liviu Rebreanu, romancier”. Şi-a
început activitatea literară în anii
ʼ60. Colaborează cu publicaţiile
„Chipăruş”, „Cultura Moldovei”,
„Tinerimea Moldovei”; este redac-
tor-şef adjunct la revista „Nistru”
(1977-1982). Este Secretar al Uni-
unii Scriitorilor (1971-1976), Di-
rector al Muzeului Republican de
Literatură „D. Cantemir” (1988);
membru al Comitetului de Condu-
cere al Uniunii Scriitorilor. Deputat
în primul Parlament al Republicii
Moldova (1990-1994). 

Cartea de debut este „Zbân-
ţuilă” (1956) şi alte câteva opere ul-
terioare sunt dedicate micilor
cititori. Primul roman, „Zbor frânt”
(1966) este recunoscut drept una

din prozele remarcabile ale perioa-
dei postbelice, unul din romanele
care au schimbat faţa prozei din

Moldova. Sensul şi problemele
existenţei umane, confruntarea
etică, frământările sufleteşti, zona

neliniştită a conştiinţei devin efec-
tiv materia epică şi documentară a
romanelor „Acasă” (1976, reeditat
în 1998 cu titlul „Nepotul” şi textul
comentat), „Ignat şi Ana” şi „Du-
rere” (1979). Epica şi eseistica fu-
zionează şi în volumele cu subiect
istoric „Sânge pe zăpadă” (1985) şi
„Cumplite vremi” (1990). 

Vladimir Beşleagă are meritul
de a fi utilizat noi tehnici narative,
în special în romanul psihologic
„Viaţa şi moartea nefericitului Fili-
mon...”, scris în anii ʼ60 şi publicat
abia în 1988. Prezenţă activă şi în
publicistica social-politică: în ulti-
mii ani semnează numeroase ta-
blete, eseuri, reflecţii şi note

memorialistice în publicaţiile
„Flux. Ediţia de vineri”, „Sud-Est”,
„Contrafort”, „Jurnal de Chişinău”.
Alte cărţi: „Suflul vremii” (1981),
„Jurnal” (1986-1988). În 2002 -
Premiul Uniunii Scriitorilor. Ro-
manele lui Beşleagă au fost traduse
şi în alte limbi. A tradus din operele
lui Longos, Erasm din Rotterdam ş.
a. A primit Premiul de Stat al
RSSM (1978). Este Scriitor al Po-
porului (1991). A obţinut „Ordinul
Republicii” (1996, pe care l-a recu-
zat). Manuscrisele mai multor ro-
mane („Zbor frânt”, „Ignat şi Ana”,
„Sânge pe zăpadă” ş. a.), graţie bu-
năvoinţei autorului, se păstrează în
colecţia Muzeului Literaturii Ro-
mâne „Mihail Kogălniceanu”. 

Crezul artistic al scriitorului
poate fi sintetizat într-o frază care
a rămas memorabilă: „În ce mă pri-
veşte, eu nu mă consider un scriitor
profesionist, eu scriu doar atunci
când mă doare, când mă frige la
inimă şi când nu mai pot să nu
scriu. Principiul de care mă călău-
zesc ar fi: să scriu doar atunci când
nu pot să nu scriu, că de altfel ex-
plodez...”

(Red.)

Vladimir Beşleagă ʼ90
N

G

Beşleagă reprezintă tipul de creator complex: poet, eseist,
om de cultură, chiar şi prozatorul din el îşi asumă ceva mai multe
funcţii decât cere proza propriu-zisă; ea nu mai descrie – anali-
zează; ea nu doar analizează – îngână realul cu poezia, ea nu se
limitează numai la poezie – revine la real. (Mihai CIMPOI)

Se întâmplă în Republica Moldova
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Ion C. Brătianu –
200 de ani

de la naştere
iblioteca Academiei Române a organizat
pe 3 iunie 2021, în Amfiteatrul „Ion He-
liade Rădulescu”, simpozionul „Ion C.
Brătianu – 200 de ani de la naştere”. 

Au rostit alocuţiuni acad. Ioan-
Aurel Pop, preşedintele Academiei Ro-
mâne, Ludovic Orban, preşedintele
Camerei Deputaţilor, dr. Narcis Dorin

Ion, directorul Muzeului Naţional Peleş, prof.
ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Aca-
demiei Române şi director general al Bibliotecii
Academiei Române.

Simpozionul a fost urmat de vernisarea ex-
poziţiei cu acelaşi nume, organizată în sala
„Theodor Pallady” de Cabinetul de Manus-
crise, Carte Rară şi de Cabinetul de Stampe, Fo-
tografie, Hărţi, fiind expuse colecţii de
documente şi
fotografii din
patrimoniul Bi-
bliotecii Aca-
d e m i e i
Române.

Organizat
cu prilejul îm-
plinirii a 200
de ani de la
naşterea lui Ion
C. Brătianu,
evenimentul
aduce un oma-
giu unuia din-
tre cei mai
importanţi oameni de stat români, membru de
onoare al Academiei Române, şi doreşte să
pună în evidenţă puternica vocaţie a patriotis-
mului politic care i-a marcat destinul. Născut la
2 iunie 1821, la Piteşti, Ion C. Brătianu s-a for-
mat în atmosfera revoluţionară a Parisului de la
mijlocul secolului al XIX-lea, care i-a furnizat
atât entuziasmul, cât şi cunoştinţele diplomatice
şi politice necesare unei viitoare construcţii na-
ţionale. Fondator al Partidului Naţional Liberal,
în 1875, şi primul său preşedinte, Ion C. Bră-
tianu îşi leagă numele de cele mai importante
momente din istoria statului român modern: ne-
gocierea şi aducerea pe tronul Principatelor Ro-
mâne unite, în 1866, a Principelui Carol de
Hohenzollern-Sigmaringen, câştigarea inde-
pendenţei de stat la 1877, înfiinţarea unor insti-
tuţii fundamentale pentru modernizarea ţării,
iniţierea unor ample proiecte liberale de eman-
cipare economică şi culturală. Prim-ministru
timp de 12 ani, în repetate rânduri ministru al
economiei, al apărării naţionale sau al afacerilor
externe, Ion C. Brătianu a avut priceperea poli-
tică de a identifica şi pune în aplicare acele mă-
suri care să constituie temelia unei construcţii
naţionale şi să deschidă calea către actul Marii
Uniri, la care o contribuţie decisivă urma să
aibă fiului său, Ion I. C. Brătianu.

Expoziţia organizată cu prilejul simpozio-
nului „Ion C. Brătianu – 200 de ani de la naş-
tere” a reunit documente de arhivă,
corespondenţă cu oameni politici ai vremii sau
cu familia, fotografii, diplome, medalii, antolo-
gii de discursuri, volume monografice şi este
însoţită de un elegant catalog de peste 120 de
pagini. (Red.)

B

Muzeul trebuie să fie o lecţie de istorie
Cu şi despre doamna

Mihaela‐Cristina Verzea, director
adjunct al Complexului Muzeal

Naţional Neamţ

Ca di-
r e c t o r
adjunct
al Com-
plexului
M u z e a l
Naţional

Neamţ presu-
pun că aţi ini-
ţiat o serie de
schimbări în
cadrul aces-
tuia. Care ar fi
acestea?

– Am avut
şansa de a fi
preluat această
funcţie în ca-
drul unei instituţii al cărei renume era unanim
recunoscut şi apreciat. Datorită regretatului di-
rector dr. Gheor ghe Dumitroaia, arheolog, isto-
ric, om de muzeu şi colectivului pe care l-a
coordonat, sfera activităţilor cultural-ştiinţifice
ale instituţiei era una vastă şi bine reprezentată
pentru fiecare domeniu în parte, o instituţie res-
ponsabilă faţă de patrimoniul cultural mobil şi
imobil pe care îl deţinea. A fost o provocare să
putem continua proiectele aflate în derulare: or-
ganizarea evenimentelor anuale, apariţia revistei
„Memoria Antiquitatis” a Muzeului de Istorie şi
Arheologie Piatra-Neamţ, desfăşurarea proiec-
telor de cercetare arheologică sistematică, coor-
donarea activităţii de evidenţă a patrimoniului
cultural al instituţiei, îndeplinirea planului edi-
torial. Evident, au survenit şi schimbări. Graţie
situaţiei moştenite am reuşit să obţinem reacre-
ditarea Complexului Muzeal de către Ministerul
Culturii şi Identităţii Naţionale în luna aprilie a
anului 2019 (dovadă a îndeplinirii standardelor
de conservare, depozitare şi valorificare a patri-
moniului cultural deţinut, a aprecierii activităţii
ştiinţifice), iar la 1 aprilie 2020 am obţinut sta-
tutul de Complex de importanţă naţională, o re-
cunoaştere a faptului că instituţia noastră are în
colecţiile sale muzeale bunuri de valoare
excepţională, semnificative în plan naţional pen-
tru istorie, arheologie, ştiinţe naturale dar şi un
patrimoniu imobil excepţional (Muzeul Cetatea
Neamţ, Muzeul Memorial „Ion Creangă”
Humuleşti şi Muzeul Memorial „Calistrat
Hogaş” Piatra-Neamţ). 

Într-un muzeu este aproape imposibil să
vorbeşti despre realizări personale. Mai mult ca
orice altă instituţie, muzeul înseamnă colabo-
rare, muncă în echipă. Am întocmit
documentaţia necesară acreditării şi „avansării
în grad” a instituţiei, dar acest lucru a fost posi-
bil graţie colaborării cu toţi specialiştii Com-
plexului Muzeal Naţional Neamţ. Am iniţiat
proiectele expoziţionale stradale, organizarea
simpozionului naţional „Petrodava”, realizarea
unui raport anual de activitate al instituţiei, seria
„Biblioteca de Artă Modernă şi Contemporană”,
am insistat pentru reînfiinţarea laboratorului de

restaurare-conservare în cadrul Complexului
Muzeal Naţional Neamţ (ceea ce s-a realizat de
curând) şi în scurt timp vom trimite la Minis-
terul Culturii documentaţia pentru acreditarea
acestuia. 

Toate acestea s-au materializat prin efortul
colectivului acestei instituţii. Resursa umană
este foarte importantă pentru obţinerea
performanţelor profesionale. Din fericire, în ul-
timii ani, s-a completat echipa de specialişti cu
tineri entuziaşti şi bine pregătiţi şi acest lucru
este vizibil prin proiectele expoziţionale şi meta-
expoziţionale ale instituţiei.

– Ce noutăţi doriţi să aduceţi în atenţia pu-
blicului nemţean, legate de instituţia la care vă
desfăşuraţi activitatea?

– Valoarea unei instituţii muzeale şi locul
pe care îl ocupă în ierarhia instituţiilor cu acelaşi
profil sunt determinate în primul rând de patri-
moniul pe care îl deţine. Patrimoniul cultural
este parte din identitatea unei naţiuni. Marea
provocare pentru viitorul nu tocmai îndepărtat
va fi realizarea expoziţiei permanente a Muzeu-
lui de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ, aflat
acum în reabilitare-conservare. Este o provocare
dar şi o şansă, pe care un muzeograf o poate
avea o singură dată în toată cariera sa. Vom intra
în clădirea reabilitată, probabil în luna mai a
anu lui viitor, iar expoziţia permanentă se va
putea organiza, conform normelor în vigoare,
după cel puţin 3-6 luni de la terminarea lucră -
rilor, timp necesar pentru asigurarea stabilizării
microclimatului interior. 

Avem şansa ca patrimoniul cultural deţinut
de Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ
să fie unul valoros şi reprezentativ la nivel
naţional, de asemenea avem şansa ca acest patri -
moniu să fi fost, până la acest moment, cu pro-
fesionalism cercetat şi valorificat expoziţional.
Trebuie să recunoaştem faptul că tematica vechii
expoziţii permanente nu necesită o restructurare
majoră. Tematica spaţiilor expoziţionale nu se va

schimba foarte mult,
dovadă a faptului că echipa
pe care regretatul director
dr. Gheorghe Dumitroaia a
coordonat-o, la nivelul anu-
lui 2009, a organizat o
performantă expo ziţie, ale
cărei soluţii muzeo-tehnice
şi a cărei acurateţe ştiinţifică
au primit aprecierea mediu-
lui de specialitate. A nu se
înţelege faptul că nu vor in-
terveni modificări. În

primul rând schimbarea va fi dictată de patrimo-
niul intrat în colecţiile Muzeului de Istorie şi
Arheologie Piatra-Neamţ, în ultimul deceniu.
Una din funcţiile esenţiale ale activităţii muzeale
constă în creşterea colecţiilor prin achiziţii,
donaţii, cercetări sistematice, preventive, prin
confiscări sau descoperiri întâmplătoare. Cele 24
de săli consacrate expoziţiei permanente vor fi
menţinute. Li se vor adăuga Sala dedicată cti-
torului instituţiei noastre muzeale, preotul-arhe-
olog Constantin Matasă (nu ştiu cât de cunoscut
este acest aspect, dar ideea creării unui muzeu

–

A consemnat Gianina BURUIANĂ
(continuare în pag. 10)

Gheorghe Dumitroaia

Mihaela‐Cristina Verzea
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Muzeul trebuie să fie o lecţie de istorie
rheologic la Piatra-
Neamţ îi aparţine
repu tatului istoric şi
arheolog Radu
Vulpe; acest amănunt
nu ştirbeşte cu nimic
opera impresionantă

a părintelui Matasă, cel care
a avut indiscutabil iniţiativa
cercetărilor ştiinţifice pen-
tru studierea bogăţiilor
arheologice ale judeţului
Neamţ şi care cu foarte
multe eforturi a pus în practică ideea savantu-
lui), şi Sala Tezaur, în care vor fi etalate cele mai
preţioase bunuri culturale deţinute de MIAPN.
Expunerea va fi cronologică, de la paleolitic la
istoria recentă. Ca element de noutate, vom avea
o sală consacrată perioadei comuniste. Bunurile

culturale de tezaur vor fi integrate şi în expoziţia
permanentă. Nu vreau să dezvălui foarte mult
din proiect, vom avea cu siguranţă mai multe re-
constituiri, fără însă a exagera. Valoarea şi
bogăţia patrimoniului ne permit această abor-
dare. 

În calitate de organizatori ai expoziţiei, sun-
tem obligaţi să respectăm o serie de reguli im-
puse de normele de conservare şi restaurare a
bunurilor culturale mobile clasate. Este în pro-
ces de realizare proiectul tematic al expoziţiei,
care indică locul obiectelor în sala de expoziţie,
poziţia şi tehnica concretă în care acestea vor fi
etalate. Este obligatoriu ca la elaborarea proiec-
tului să participe o echipă cu o componenţă
multidisciplinară (muzeograf, arhitect, conser-
vator, restaurator).

Afirmaţia conform căreia muzeul nu trebuie
să fie o lecţie de istorie s-a clişeizat. De fapt, tre-
buie să fie o lecţie de istorie, elocventă din punct
de vedere ştiinţific, dar spusă cu mijloace speci-
fice muzeologiei actuale. Prin expoziţia sa
permanentă, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Pia tra-Neamţ va trebui să îşi păstreze profilul
naţional atractiv şi să tindă spre unul
internaţional, valorizând istoria locală. Aceasta

nu trebuie să fie însă o miniatură a istoriei
naţionale. Muzeologia actuală trebuie să asigure
obligatoriu un echilibru între maniera clasică,
tradiţională de expunere şi necesitatea adaptării
muzeelor la un public dinamic, atras de înalta
tehnologie informatică. Plecând de la aceste
realităţi, noua expoziţie permanentă a Muzeului
de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ va re-
curge, sperăm, la mijloace moderne de expri-
mare bazate pe sisteme audio şi video integrate
sistemului general de prezentare care să permită
transmiterea informaţiei de specialitate prin rea -
lizarea unor fişiere audio şi video. Vom încerca,
pe cât posibil, limitarea materialelor informative
clasice, bidimensionale, respectiv panou cu text
sau poster şi înlocuirea lor cu mijloace moderne,
prin utilizarea tabletelor, a infochioşcurilor de
tip screen touch. Ca în orice alt domeniu, com-
ponenta vizuală este extrem de importantă. Va
trebui să fim atractivi, fără a abandona criteriul

calităţii ştiinţifice a expunerii. Aşa cum reiese
din cele menţionate, avem resurse patrimoniale,
umane, va trebui să le obţinem şi pe cele finan-
ciare. Dacă ne dorim un muzeu de succes va tre-
bui să investim corespunzător. Se impune să
beneficiem de mobilier expoziţional performant
şi de tehnica informatică utilizată în marile
muzee naţionale şi internaţionale.

– Să vorbim puţin despre funcţia educativă
a instituţiei pe care o conduceţi.

– „Cel care cercetează cu atenţie ceea ce e
vechi, ca să descopere acolo ceva nou, este cel
mai îndreptăţit să-i înveţe pe alţii”. Această cu-
getare a lui Confucius justifică practic funcţia
educativă a muzeului şi a slujitorilor ei. Muzeo-
graful este cel care constituie, cercetează, reali-
zează evidenţa patrimoniului, îl sporeşte dar este
şi cel care prin programe educative promovează
noile descoperiri, interpretări şi reinterpretări ale
bunurilor culturale. Pentru că, prin definiţie, in-
stituţia în care îşi desfăşoară activitatea „colec-
ţionează, conservă, cercetează, restaurează,
comunică şi expune, în scopul cunoaşterii,
educării şi recreării, mărturii materiale şi spiri-
tuale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor
umane, precum şi ale mediului înconjurător”.
Atelierele de arheologie experimentală, ate-

lierele de educaţie muzeală din domeniile
restaurare, ştiinţele naturii, istorie, nu -
mismatică, etnografie, publicaţiile muzeale (în
principal cataloagele de expoziţie, albumele
monografice, cataloagele de colecţie), expo -
ziţiile organizate prin valorificarea patrimoniu-
lui deţinut de Complexul Muzeal Naţional
Neamţ sau în colaborare cu alte muzee din ţară
şi străinătate, expoziţiile itinerate de alte
instituţii de profil, toate susţin funcţia educativă
a instituţiei noastre. Muzeele din Pia tra-Neamţ,
Târgu Neamţ şi Roman acordă acestui domeniu
o atenţie sporită.

– În perioada 2002-2012 aţi fost muzeograf
la Muzeul Naţional de Istorie a României. Puteţi
face o paralelă între cele două locuri de muncă,
subliniind avantaje şi dezavantaje?

– Într-o singură propoziţie, prin venirea la
Piatra-Neamţ am pierdut accesul la cea mai va-
loroasă colecţie de istorie modernă şi contem-
porană din ţară. Nu găsesc niciun dezavantaj în
a-ţi desfăşura activitatea la bordul „navei amiral
a muzeografiei româneşti”. Aproape că nu te
mai poţi gândi la avantajele actualului loc de
muncă. Şi totuşi, am întâlnit aici un colectiv în-
chegat, profesionist. Iar domeniul istoriei mo-
derne şi contemporane locale este foarte
ofertant. Trebuie să scoatem la lumină prin ex-
poziţii, volume, simpozioane ceea ce regimul
comunist a dorit să şteargă din istoria comuni-
tăţii noastre. 

– Mihaela-Cristina Verzea – o pasionată de
tema Familiei Regale a României?

– Proiectele mele expoziţionale, dar şi edi-
toriale trădează cred această pasiune. Primul
contact cu patrimoniul muzeal regal l-am avut
la Muzeul Naţional de Istorie a României.
Apoi, participările la simpozioanele Muzeului
Naţional Bran mi-au dezvoltat această aplecare
spre istoria familiei regale a României. În chip
fericit, Ţinutul Neamţ a avut de-a lungul
timpu lui o permanentă legătură cu reprezentan-
ţii acesteia. Trebuie să urmăm exemplul părin-
telui istoriei: „Scriu în speranţa că trecerea
vremii nu va şterge faptele oamenilor”. S-a
reuşit chiar să se scrie în piatră o pagină din
această istorie prin ridicarea Troiţei închinate
Reginei Maria în apropiere de Poiana Crivaia.
Iniţiativa marelui istoric Nicolae Iorga, de la a
cărui naştere s-au împlinit de curând 150 de
ani, de a ridica aici o mănăstire nu a fost îm-
plinită, dar măcar prin acest monument come-
morativ am readus în atenţia comunităţii
preţuirea pe care Suverana României Mari o
avea pentru aceste meleaguri.

– Sunteţi şi o excelentă organizatoare de ex-
poziţii şi spun asta din experienţa mea de om
din public. Care sunt cele mai mari dificultăţi
ce trebuie depăşite în aceste acţiuni?

– Vă mulţumesc mult pentru aprecieri. Dis-
ponibilitatea pieselor respective, modul în care
reuşeşti să conjugi eforturile mai multor institu-
ţii muzeale, încheierea asigurărilor, contractele,
proiectul muzeo-tehnic, participarea invitaţilor
speciali, textele complementare exponatelor, în
sfârşit produsul final, compoziţia expoziţională
care trebuie să spună o poveste atractivă, co-
erentă sub raport ştiinţific, toate aceste probleme

a

(urmare din pag. 9)

Constantin Matasă
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unt şterse cu buretele de satisfacţia pe
care, odată finalizată, expoziţia ţi-o dă. Iar
reacţia publicului vizitator constituie un
imbold să o începi iar şi iar de la capăt. 

– De-a lungul carierei aţi publicat ar-
ticole, studii, cărţi. Despre ce v-a fost cel
mai drag să scrieţi?

– Nu am publicat foarte mult. Am însă o
multitudine de proiecte începute care îşi aşteaptă
finalizarea. Sper ca în viitorul cât mai apropiat
să reuşesc să mă ocup mai mult de această latură
a activităţii muzeale. Evident că mi-au fost toate
dragi, dar cele mai dragi, subiectele legate de fa-
milia regală. Cu mare emoţie am desluşit istori-
cul cristelniţei în care a fost botezat principele
Carol, viitorul rege Carol al II-lea, bun cultural
aflat în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie
a României. Ce coincidenţă să vă vorbesc des-
pre Regele Culturii, chiar acum. Au apărut zilele
acestea cinci volume dedicate lui Carol al II-lea,
semnate de istoricul Narcis Dorin Ion, operă
monumentală, impresionantă prin iconografie şi
valoarea documentară. Lansarea va avea loc la
Academia Română în prezenţa preşedintelui
acestei prestigioase instituţii, la data de 15 iunie. 

Şi studiile având ca temă relaţia părintelui
Constantin Matasă cu savantul I.D. Ştefănescu
sau istoricul ctitoriei preotului-arheolog, Bise-
rica Precista Nouă, operă a arhitectului Roger
Bolomey, mai nou realizate, mi-au adus multă
satisfacţie. 

– Istoria şi arta sunt indisolubil legate în
concepţia dvs. de coordonator de evenimente.
Am văzut lucrări ale elevilor doamnei Mariana
Papară la expoziţia dedicată lui Tudor Vladimi-
rescu, sau pe actriţa Maria Hibovski întruchi-
pând-o pe Regina Maria... Ne mai puteţi oferi
câteva exemple?

– Aţi remarcat foarte bine. Adeseori expo-
ziţiile au ele însele o importantă componentă ar-

tistică. De altfel, avem atâtea cazuri în care arta
salvează memoria personalităţilor istorice, a is-
toriei sociale, a istoriei culturale aparţinând unei
epoci, unei societăţi. Evenimentele au fost ade-
seori completate cu momente artistice. Am co-
laborat admirabil cu doamna profesoară de
vioară Maricica Gheorghieş, cu doamna profe-
soară Cristina Petrariu. Concerte, desene după
portrete celebre, portrete ale reginei Maria, toate
ne-au încântat şi ne-au îmbogăţit sufletul. Am
organizat chiar şi un concurs de desene, în con-
textul Anului Centenar, proiect finanţat de Mi-
nisterul Culturii şi Identităţii Naţionale. O foarte
frumoasă colaborare cu doamna profesoară
Cristina Petrariu. Iar protagoniştii acestor repre-
zentaţii artistice sunt copiii. Publicul noastru
ţintă, generaţiile viitoare, cei care trebuie să păs-
treze muzeului o amintire plăcută, pentru ca
peste ani să îşi aducă în muzeu proprii copii. Re-
laţia cu muzeul se construieşte pas cu pas. Avem
un public fidel. Ceea ce ne obligă să nu deza-
măgim niciodată. Ultima noastră realizare ex-
poziţională, de care aţi şi amintit, expoziţia
consacrată Bicentenarului Revoluţiei de la 1821,
a fost vizitată de sute de copii. Elevii Colegiului
Naţional „Petru Rareş”, Colegiului Naţional de
Informatică, Colegiului „Calistrat Hogaş”, ai
Şcolilor Gimnaziale nr. 2 şi 3 au trecut pragul
expoziţiei, coordonaţi de prof. dr. Dorina-Lumi-
niţa Drexler, prof. Sonia Iacoban, prof. dr. Mihai
Lostun, prof. dr. Daniela Mătăsaru-Ionescu,
prof. Andrei Nica şi prof. Cristiana Şoimaru.
Pandemia ne-a limitat funcţia educativă. Mediul
on-line, din ce în ce mai generos în informaţii,
nu va putea înlocui însă niciodată contactul di-
rect cu patrimoniul. 

– Ce vă doriţi mai mult pentru Complexul
Muzeal Naţional Neamţ în următorii ani?

– Să reuşească să ducă mai departe toate
proiectele. Să atragă noi specialişti, atât de ne-
cesari în domeniul conservării-restaurării, al ar-
heologiei. Volumul de muncă al colegilor noştri
care îşi desfăşoară activitatea în aceste două do-
menii este foarte mare. Să reuşească să redes-
chidă expoziţia permanentă a principalei sale
unităţi muzeale, într-o clădire momument isto-
ric cu profesionalism conservată şi reabilitată,
cu o amenajare care să corespundă standardelor
muzeologiei actuale. Să îşi îmbunătăţească in-
frastructura, să reuşească să obţină rezolvarea
problemelor mari cu care se confruntă marea
majoritate a clădirilor monument istoric pe care
le administrează şi apoi să actualizeze expozi-
ţiile permanente. Să formeze specialişti, a căror
pregătire să se desăvârşească prin cursuri de
perfecţionare şi prin proiecte expoziţionale şi
editoriale valoroase. Să se dezvolte din punct
de vedere organizaţional, abandonând criteriul
teritorial, astfel încât structurile interne să re-
flecte domeniile de activitate ale instituţiei.
Noua titulatură ne obligă de altfel să parcurgem
această etapă. Digitizarea patrimoniului şi rea-
lizarea unei baze de date online atât pentru pu-
blicul specializat cât şi pentru cel interesat de
patrimoniul Complexului Muzeal Naţional
Neamţ se înscriu şi ele în rândul obiectivelor
noastre.
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Expoziţia
itinerantă „Poeţi

contemporani
cu Eminescu”
iblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”
Neamţ găzduieşte, în perioada 25 mai
- 25 iulie 2021, expoziţia itinerantă
„Poeţi contemporani cu Eminescu”
organizată de Memorialul Ipoteşti,
Centrul Naţional de studii „Mihai
Eminescu”, Botoşani. Expoziţia a fost

vernisată la Botoşani pe 21 aprilie 2021, cu
ocazia Zilei Mondiale a Poeziei.

Concepută de Liliana Grecu (concept
grafic) şi Lucia Ţurcanu (prezentare şi se-
lecţie text), expoziţia prezintă 62 de poeţi –
de la Gheorghe Asachi (1788-1869) la Iulia
Haşdeu (1869-1888) – din Moldova, Mun-
tenia şi Transilvania, care făceau parte, în
anii ʼ60-ʼ80 ai secolului al XIX-lea, din ceea
ce se poate numi procesul poetic românesc:
„bătrânii”, care mai erau în viaţă atunci când
Eminescu debuta, colegi de la Junimea sau
congeneri din alte spaţii, pe care poetul
poate că nu i-a cunoscut, dar fără de care pa-
norama poeziei româneşti din acea perioadă
nu ar fi completă, „tinerii”, care au debutat
până în 1889.

Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”
Neamţ este la a doua colaborare cu Memo-
rialul Ipoteşti, Centrul Naţional de studii
„Mihai Eminescu”, Botoşani, după ce a găz-
duit, în perioada 21 septembrie - 11 octom-
brie 2020, expoziţia itinerantă „Mihai
Eminescu”, cu tablouri semnate de Spiru
Vergulescu.

Colecţia de tablouri Spiru Vergulescu a
ajuns la Ipoteşti în iunie 1989, când a fost
celebrată împlinirea a 100 de ani de la tre-
cerea la cele veşnice a lui Mihai Eminescu.
O parte din aceste lucrări au foste expuse
pentru prima dată în perioada 1-15 ianuarie
1989, la Galeriile Municipiului Bucureşti, în
cadrul expoziţiei „Locuri eminesciene”. (Bi-
blioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”
Neamţ)
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1908, Principesa Martha
Bibescu a fost premiată de
Academia franceză pentru
romanul Cele opt paradise

iică a fostului ministru de externe Ioan
Lahovari şi a Emmei Mavrocordat, a fost
elevă a Pensionului Dubuc din Biarritz,
şi s-a căsătorit la vârsta de 17 ani cu prin-
ţul George Valentin Bibescu, intrând într-o
familie princiară, din care mai fac parte
Ana-Elisabeta Brâncoveanu, contesa Ana
de Noailles şi Elena Văcărescu, dar şi cu

rude franceze în genealogie directă cu familia
împăratului Napoleon Bonaparte. A fost una din
primele femei-mason ale României şi una din-
tre cele mai frumoase şi cunoscute românce ale
începutului de secol XX. Pendulând între Bu-
cureşti şi Paris, a participat la numeroase întâl-
niri cu intelectuali de seamă români şi francezi,
călătorind alături de soţ prin ţări exotice. Les
Huit Paradis a fost scris în urma unei călătorii
în Persia. Martha Bibescu l-a întâlnit de foarte
multe ori pe Proust. Aceste întâlniri sunt evo-
cate în volumul Au bal avec M. Proust (1928).
Curând, infidelităţile soţului o vor determina să
se retragă în Algeria. În semn de regret şi pentru
împăcare, el i-a dăruit domeniul Mogoşoaia. În
1945, aflând de la prietenii englezi, probabil de
la Winston Churchill, că o jumătate din Europa,
inclusiv România, fusese cedată vreme de 50
de ani pentru experimentarea comunismului şi
atrofierea sentimentului naţional, a emigrat în
Anglia, stabilindu-se, însă, la Paris, unde a lo-
cuit în Hotelul Ritz. Fiica sa, Valentina, va su-
feri până în 1958, când i s-a permis să plece din
ţară, metodele bestiale de umilire şi depersona-
lizare concepute de Makarenco. În anul 1954,
Martha Bibescu a primit Marele Premiu de Li-
teratură al Academiei Franceze, un an mai târ-
ziu devenind membră a Academiei Regale din
Bruxelles. În 1962 va fi onorată cu Legiunea de
Onoare.

Va veni o vreme când acest popor român,
care n-a fost cunoscut până cum, va fi luat în

seamă... Din această ţară, trecută sub tăcere,
vor răsuna cântece şi muzică, neamul acesta va
renaşte după un mileniu de existenţă şi lumea
se va mira ca de o minune să afle, în sfârşit, tot
ceea ce el posedă din conştiinţa universală.

Martha Bibescu

1910, Constantin Brâncuşi
a definitivat sculptura

Rugăciune
Absolvent al Şcolii de Arte şi Meserii din

Craiova şi al Şcolii de Belle-Arte din Bucureşti,
el a devenit cunoscut după realizarea admirabi-
lului Ecorşeu în anul 1902. Între 1905-1906, ca
student al Ecole Nationale Superieure des
Beaux-Arts din Paris, a activat în atelierul lui
Antonin Mercie, refuzând să lucreze alături de
Rodin ca practician. A urmat o perioadă extrem
de fructuoasă. Brâncuşi schimbă complet viziu-
nea asupra sculpturii. De la gotic încoace scul-
ptura a fost invadată de muşchi, de buruieni şi
de tot felul de excrescenţe care ascund forma.
Eliminând ceea ce e de prisos, readuce în actua-
litatea artistică conştiinţa formei. Sculpturi ce
surprind esenţa, precum seriile de Păsări Mă-
iestre, Păsări în zbor, Prometeu, Începutul lumii,
sau ritmul, cum este lucrarea Cocoşul, sunt
opere semnificative. În anul 1938 marele sculp -
tor român a inaugurat la Târgu Jiu ansamblul de
monumente Calea Eroilor (Masa Tăcerii,
Poarta Sărutului, Coloana Fără de Sfârşit), de-
dicat eroilor căzuţi în Primul Război Mondial.
Henry Moore scria: „Brâncuşi a fost acela care
a dat epocii noastre conştiinţa formei pure”. Prin
obârşia sa ţărănească, şi-a aflat rădăcinile adânci
ale operei în tradiţiile, miturile şi funcţia magică
a artei populare româneşti. Brâncuşi a dat vea-
cului nostru conştiinţa formei pure, a asigurat
trecerea de la reprezentarea figurativă a realită-
ţii, la exprimarea esenţei lucrurilor şi a reînnoit
în mod revoluţionar limbajul plastic, îmbogă-
ţindu-l cu o dimensiune spirituală.

Spre imensitatea văzduhului, aceasta este
Pasărea mea. Copil fiind, am visat totdeauna

că aş fi vrut să zbor printre arbori, spre ceruri.
De 45 de ani port nostalgia visului acestuia şi

continui să creez Păsări măiestre. Eu nu doresc
să reprezint o pasăre, ci să exprim însuşirea în
sine, spiritul ei: zborul, elanul...

Constantin Brâncuşi

1910, Henri Coandă a creat
şi experimentat primul

avion cu reacţie
Fiu al generalului Constantin Coandă, care

va fi primul şef de guvern al României Mari şi al
unei bretone, Aida Danet, Henri Marie Coandă a
urmat Şcoala de Ofiţeri din Bucureşti şi Univer-
sitatea Tehnică Charlottenburg din Berlin. Între
anii 1907-1908 a urmat cursuri universitare în
Belgia şi, după o lungă călătorie în Tibet, Şcoala
Superioară de Aeronautică şi Construcţii din
Paris. După absolvire, preocupat de zbor, tânărul
inginer va construi în anul 1910 primul avion cu
propulsie reactivă, pe care l-a prezentat la Salonul
Internaţional de Aeronautică. Aparatul va fi dis-

trus în timpul încercării pe aeroportul Issy le
Moulineaux din cauza lipsei de experienţă în pi-
lotaj a lui Coandă. Până la începutul primului
Război Mondial inginerul român va fi director al
Uzinelor de Aviaţie din Bristol. Acolo, a construit
prima sanie propulsată de un motor cu reacţie,
primul tren aerodinamic din lume, un avion de
recunoaştere. În 1926 a inventat, pentru decora-
ţiuni interioare, beton-lemnul, iar în 1934 a bre-
vetat Efectul Coandă, rezultat al observaţiilor
făcute în timpul accidentului din 1910, fiindu-i
necesar un sfert de secol pentru teoretizare. A mai
pus la punct şi un dispozitiv de detecţie a fluidelor
utilizat şi în prezent în industria petrolieră. În
1969 s-a decis să revină definitiv în România,
fiind numit director al Institutului de Creaţie Şti-
inţifică şi Tehnică. Ca o recunoaştere a descope-
ririlor sale, Academia RSR l-a primit în anul 1970
în rândul membrilor ei.

Mulţi indivizi din societatea modernă sunt
ca barcagiii: trag la vâsle, dar stau cu spatele
la viitor.

Omul ar putea călători spre stele cu o vi-
teză fantastică, folosind pentru propulsie pro-
pria sa energie.

Henri Coandă
(Red.)
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Bucureşti)



onfirmare ca pe un cadou neaşteptat în
ziua de 8 martie. În timpul convorbirii te-
lefonice cu domnul Imre András, directo-
rul executiv al Fundaţiei pentru
Comu nitate, cel care mi-a dat această ex-
cepţională veste, am fost perfect convinsă
că e o confuzie. Felicitările şi cuvintele
frumoase exprimate despre activitatea mea

profesională m-au convins ulterior de victorie
şi m-au bucurat foarte mult. După aflarea veştii,
într-un scurt moment reflexiv, amintindu-mi cât
de greu am primit gradaţie de merit şi cât de
puţin au cântărit în oraşul meu natal unele pro-
iecte educaţionale de anvergură, şi cât de mult
a fost apreciată munca mea în alte ţări şi pe alte
continente, mi-a venit în gând o vorbă veche de
când lumea: Niciun profet nu-i bine primit în
patria sa. Premiul Mentor a şters însă din me-
moria mea toate acele momente de amărăciune,
de epuizare, de îndoială pe care le generează
munca stăruitoare fără feedback-ul aşteptat din
partea oamenilor sau a sistemului. Consider
această recunoaştere naţională a efortului meu
profesional ca pe un dar din partea Cerului, care
lucrează prin oameni şi care ştie cel mai bine
care sunt nevoile fiecăruia. O reverenţă aşadar
Divinităţii, pentru acest dar, pentru toate succe-
sele mele şi, în esenţă, pentru toate lucrurile fru-
moase pe care a îngăduit să le realizez împreună
cu elevii mei deosebit de înzestraţi, cu care am
avut privilegiul să lucrez, începând din anul
1998, când mi-am făcut debutul pedagogic, ală-
turându-mă nobilei bresle a celor care fac edu-
caţie în această ţară. Întreaga mea apreciere se
îndreaptă spre profesioniştii de la Fundaţia pen-
tru Comunitate, MOL România şi spre membrii
juriului. Acest premiu mă onorează şi mă moti-
vează foarte mult! Prin programele iniţiate de
aceşti oameni excepţionali, România se dezvoltă
real, durabil şi frumos, a afirmat Cristina Petra-
riu.

– În tot ce faceţi se simte prezenţa celei care
vrea să extragă esenţialul din ce i se întâmplă.
Cum a intrat pictura în viaţa dumneavoastră?
Care ar fi paragrafele unei autocaracterizări?

– Încă din copilăria timpurie am simţit o
atracţie profundă pentru artă, pentru ordine, pen-
tru estetica culturii noastre populare. Mi-am cul-
tivat constant acest interes pentru artă, sigur, în
măsura posibilităţilor, în acord cu timpurile.
Consider că foarte mult din ceea ce sunt astăzi,
şi nu mă refer doar la latura profesională, o da-
torez dascălilor şi mentorilor mei. Sunt născută
la Piatra-Neamţ. Am absolvit Universitatea Na-
ţională de Arte „George Enescu” din Iaşi, cu stu-
dii de licenţă şi masterat la Facultatea de Arte
Vizuale. În prezent, sunt profesor titular la Pa-
latul Copiilor din Piatra-Neamţ, cu gradul didac-
tic I – Catedra de Pictură II, unde îndrum paşii
micilor artişti de la grădiniţă până la majorat.
Din dorinţa de a crea un cadru cât mai adecvat
realizării unor performanţe didactico-artistice
înalte, am fondat, în anul 2010, la Piatra-Neamţ,
Asociaţia Culturală Arte.Ro.  Copiii, membri ai
asociaţiei, au obţinut, în ultimii ani, 657 de pre-
mii internaţionale. Ei au reprezentat cu cinste
România la concursurile de arte plastice din
peste 25 de ţări: din SUA până în Hong Kong şi
Japonia, din Finlanda până în Grecia şi Israel.
Cred cu tărie că forţa din spatele performanţelor
remarcabile vine din pasiunea pentru artă şi fru-

mos. Sunt organizator de expoziţii, concursuri,
festivaluri, stagii de documentare şi worksho-
puri. Am fost profesor colaborator al Hong
Kong Instutite of Education. Pentru rezultatele
mele profesionale, am fost distinsă cu diferite
premii: Certificat of Apreciation – Institute of
Education, Hong Kong, 2014; Diploma – In-
contro internacional de arte jovem, Portugalia,
2020; Certificat of Gratitude – St. Chiril and
Methodi Art Studio, Macedonia, 2020; Diploma
– Mizyal G. Muzeum, Turcia, 2019; Perfect pe-
dagogue award – Young Envoys International,
India, 2017; Distincţie de vrednicie – Mitropo-
lia Moldovei şi Bucovinei, 2018; Membru de
onoare – Asociaţia Internaţională a evreilor
originari din Piatra-Neamţ şi Târgu Neamţ, Is-
rael, 2018; Premiul Revistei Apostolul, Piatra-
Neamţ, 2016; Diploma de Excelenţă – Tabăra
olimpicilor - Con-
stanţa, 2015; Premiul
special al juriului –
Festivalul Internaţional
cART film, TVR Iaşi,
2006.

– Ce valori vă fac
să fiţi cea care sunteţi
acum? Pe cine urmaţi,
de la cine învăţaţi?

– Învăţ de la men-
torii mei, de la colegi şi
colaboratori, de la
elevi, învăţ din toate
experienţele pe care le
trăiesc, învăţ de la
viaţă, în general.V-aş
răspunde şi printr-o în-
tâmplare pe care am
trăit-o în timpul examenului pentru obţinerea
gradului didactic II în învăţământ, din care am
avut multe de învăţat. La ultimul examen, cel de
psihopedagogie, am trăit, aşa-l consider eu, un
moment de graţie. Învăţasem toată vara, mă pre-
gătisem cu multă atenţie şi seriozitate pentru că
ştiam că va fi un examen foarte greu. Şi chiar aşa

a şi fost. Şi chiar mai mult decât atât. Am avut o
examinatoare foarte bine pregătită, dar mali-
ţioasă, cu o atitudine nepotrivită, aş zice. Mai
mulţi dintre candidaţi au ieşit răvăşiţi din exa-
men. Una dintre colegele mele, foarte bine pre-
gătită de altfel, a clacat nervos şi a izbucnit în
plâns în sala de examen. M-am tulburat şi eu
puţin... speram să nu-mi cadă un subiect foarte
greu. S-a nimerit cel mai greu bilet, cu două su-
biecte de teorie despre laturile educaţiei. Mă
gândeam să renunţ, dar, stând în bancă, am rostit
o foarte scurtă rugăciune către Sfânta Cuvioasă
Parascheva şi imediat în minte mi-au venit trei
cuvinte pe care le-am scris repede pe ciornă:
Bine, Adevăr, Frumos. Mi-am construit apoi re-
zolvarea subiectelor de examen, pornind de la
aceste trei direcţii şi de la un principiu foarte
vechi din arta greacă antică – kalokagathia. Deşi
nu credeam că iau examenul, am primit una din-
tre puţinele note de zece. Am rămas, totuşi, cu
gustul amar al unui examen care ar fi trebuit să
fie ca o încununare a formării mele didactice şi
care n-a fost aşa, chiar dacă am primit nota ma-
ximă. Însă am şi învăţat multe din această expe-
rienţă: hotărârea de a nu renunţa uşor, convingerea
nestrămutată că Binele, Adevărul şi Frumosul
trebuie să se regăsească între principiile mele
de viaţă până la sfârşit. Am simţit foarte clar
atunci că aceste cuvinte nu au izvorât din mintea
mea, ci mi-au fost transmise de undeva din afara
ei, ca un îndemn de a trăi într-un anumit regis-
tru, al păcii şi armoniei interioare.

– Cum vă raportaţi la generaţia din care fa-
ceţi parte? Care ar fi ideea-suport?

– Consider că generaţia mea este printre ul-
timele care s-a ocupat serios de şcoală. Am avut
o formare clasică, respect pentru educaţie, das-
căli, mai târziu pentru profesie. Responsabilită-
ţile trebuie tratate serios, iar elevii trebuie ajutaţi
să înţeleagă că nu poţi deveni foarte bun într-un
domeniu fără o ştiinţă a învăţării, fără efort, fără
un program pe care să îl respecţi riguros. Ches -
tiunea asta cu învăţatul după tutoriale de pe net,
o fi funcţionând la unii, dar, dacă scuturi puţin,
vezi repede cum se dărâmă construcţia. Pentru
că degeaba eşti un programator foarte bun, dacă

nu ai şi cunoştinţe din alte domenii: limbi străine,
artă, sociologie, cibernetică, etică... dacă nu ai
cultură generală, dacă nu eşti educat. A face
şcoală la modul serios înseamnă, de fapt, a te
transforma treptat într-un adult instruit, educat,
cult, social şi sociabil şi într-un bun profesionist.
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Profesoara Cristina Petrariu a câştigat
Premiul Mentor pentru excelenţă în educaţie (1)

nainte, şcoala nu însemna doar un sistem
şi o perioadă prin care trebuia să treci obli-
gatoriu şi gratuit, ci reprezenta devenirea
însăşi a omului. Din păcate, tot ce s-a în-
tâmplat după ’89 a fost, după părerea mea,
un continuu experiment în educaţie, un soi
de exerciţiu de perpetuă schimbare, care a
testat anduranţa nervilor profesorilor, pă-

rinţilor şi copiilor deopotrivă. Astăzi, experimen-
tul continuă. Eu l-am trăit puţin ca elevă de
gimnaziu şi liceu, dar din plin ca studentă şi, mai
apoi, ca profesor. La nivel de educaţie, faptul că
suntem în impas este generat, pe de o parte, de
multiplele schimbări fără sens în sistem, iar pe
de altă parte, pentru că avem generaţii de elevi
care nu pun preţ pe şcoală. Părinţii acestor copii
sunt elevii anilor ’90, când „libertatea” a făcut
ca în mentalul colectiv să se insereze ideea că
şcoala trebuie „modernizată”, că e „învechită” şi
că nici măcar nu e aşa de importantă. Despre
educaţia şi cultura acestor părinţi nu comentez.
Şi, ca sa fiu fairplay, nici despre „uscăturile” din
pădurea pedagogică de după ’89... Nu sunt o
conservatoare şi nici o paseistă, chiar cred că
schimbarea e bună. Dar nu cu orice preţ, nu ori-
cum. De dragul schimbării s-a renunţat la me-
tode, strategii, sisteme întregi care şi-au
demonstrat în timp eficienţa. Lipsa de predicti-
bilitate şi schimbările continue, fără rost, duc la
haos în multe domenii. Educaţia nu face excep-
ţie. E timpul să revenim la normal.

– Care este prima amintire legată de par-
cursul, destinul dvs. artistic?

– Cred că una dintre primele amintiri e le-
gată de un iepure pe care l-am desenat cu creta
colorată pe asfalt, în spatele blocului din Dărmă-
neşti, unde am locuit o perioadă de timp. Priete-
nii şi colegii de trăsnăi păreau foarte impresionaţi
de iepurele meu, aşa că acest prim desen mi-a
dat mare încredere în mine să mă „aventurez” ar-
tistic pe pereţii blocurilor din jur, spre disperarea
vecinilor. La grădiniţă, îmi alegeam cu atenţie

instrumentele de lucru, formele, nuanţele... Am
avut o educatoare excepţională, iar mai târziu
patru învăţătoare foarte bine pregătite. Dar de
ştiut că voi face arte plastice, cam de prin clasa
a VI-a am ştiut. Hotărâtor a fost, în acest sens,
cuvântul profesorului meu de educaţie plastică
din gimnaziu, care m-a ajutat să-mi aleg calea.

– Ce amintire păstrează profesorii despre
elevii pe care i-au descoperit şi au crezut în ei,
pe vremea când erau la început de drum?

– La un copil se văd darul, înzestrarea...
Sigur, dacă ai ochi să vezi. Restul, până la înalta
performanţă, e liberul-arbitru care ţine de muncă,
efort, consecvenţă, de o bună îndrumare din par-
tea profesorului... ora et labora, cum bine spu-

nea Sfântul Benedict. Bineînţeles, mai întâi e
joaca, e descoperirea, e spontaneitatea, e bucuria.
De aceste lucruri sunt atraşi iniţial copiii, pentru
că fac parte din universul lor de copil. Unii sunt
de nivel mediu, alţii, excelează, au un univers in-
terior mai bogat, îşi aleg culorile cu grijă, mode-
lul lor intern e mai interesant. Apoi vin jocul
programat, regulile, stimularea creativităţii...
Unii cedează, altora li se pare o provocare şi do-
resc să se exprime plastic cât mai original. Cu
vârsta, cerinţele cresc şi deşi activitatea de crea-
ţie rămâne un joc, aceasta are canoane din ce în
ce mai complexe care necesită timp, documen-
tare şi, bineînţeles, mai mult efort şi răbdare. Cu
cât înaintează în vârstă şi experienţă, rămân tot
mai puţini cei care vor să facă performanţă sau
să urmeze o carieră în domeniul artistic. De
multe ori, privind la lucrările elevilor mei din

anii terminali de liceu, sau care sunt deja la fa-
cultate, la masterat sau care fac şcoala doctorală,
nu mă pot abţine să nu observ transparenţa mo-
delului intern pe care aceşti tineri artişti l-au avut
în copilărie. E ca şi cum, după o călătorie în jurul
lumii, în care au învăţat şi experimentat o mul-
ţime de lucruri folositoare, ei se întorc acasă, la

lucrurile pe care le ştiu şi le iubesc. Aproape fără
excepţie, tinerii care astăzi îmi arată picturi ex-
traordinare, proiecte de design industrial/auto,
icoane pictate pe lemn şi sticlă, lucrări foarte reu-
şite de grafică, ilustraţie de carte, atunci când au
realizat la atelierul de pictură prima lor lucrare,
aceasta a fost tocmai o frumoasă acuarelă, un
desen cu o maşină, o icoană, un desen în tuş sau

o ilustrare a unei poveşti... Cercul se închide per-
fect!

– Cum e să fii înzestrat cu flerul de a desco-
peri talente, să fii făcut pentru asta, să ai che-
mare cum se zice? 

– Pedagogia e o „superputere”, ca să mă ex-
prim în limbajul adolescenţilor cu care lucrez.
Educaţia e arta ultimă – arta care face sculptura
socială. E cea mai mare demnitate la care te
poate înălţa Divinitatea, după cea de îndrumător
spiritual, de preot. Şi Hristos tot învăţător a fost!
Înseamnă să ai o conştiinţă a faptului că nu-ţi mai
aparţii. Eşti al celorlalţi, nu mai ai voie să te ma-
nifeşti impulsiv, nepoliticos, ignorant, nu mai ai
voie să fii vulgar, nedrept. Pentru că eşti un
exemplu, un formator de opinie, un vector social
foarte important, profesional şi uman. Există,
deci, o imensă responsabilitate! În plus, referitor
la educaţia artistică, pe lângă faptul că trebuie
să promovăm bunul-simţ uman şi profesional,
deontologia, arta învăţării şi toate lucrurile care
derivă din profesia de dascăl, trebuie să acordăm
o atenţie sporită celor pe care îi simţim mai sen-
sibili, mai înclinaţi către frumos, care au manua-
litatea înnăscută, dar şi un alt fel de percepţie a
lucrurilor. Chemarea de a-i căuta şi găsi, de a-i
alege dintr-un grup este şi ea, la rândul ei, un dar.
Pe care-l primeşti şi pe care musai trebuie să-l
dezvolţi. E o mare bucurie să îl conştientizezi în
timp. E foarte important să ţi se confirme alege-
rile peste ani. Este, de fapt, suprema satisfacţie!

– Apelez la recunoscuta dvs. exigenţă, pentru
a vă cere părerea despre actualii elevi.

– Rolul meu ca profesor e să îndrum copilul
şi să-l însoţesc pe acest drum al artei. Debutul în
artă este foarte important. Când, unde, dar mai
ales cum? La şcoală, la Palatul Copiilor, la un
club dedicat artelor vizuale, la bibliotecă, la
muzeu, la vârsta de 3-4 ani sau chiar la 16-17 ani.
I-am ajutat pe copii să îşi descopere aceste apti-
tudini, vocaţia lor, de timpuriu, la grădiniţă sau
la şcoala primară. Pe alţii, care s-au hotărât să
dea admitere la Design sau Arhitectură, deşi n-au
pus mâna pe creion decât ocazional, am încercat
să îi ajut să recupereze într-un timp foarte scurt
un volum mare de cunoştinţe artistico-plastice.

î

(urmare din pag. 13)
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Piatra‐Neamţ Creativ ‐ 2018



-am raportat corect la poten-
ţialul propriu al copilului, am
avut aşteptări realiste şi am
muncit continuu ca să-i ajut
să se dezvolte frumos. Arta
este modelatoare, este tera-
peutică, dezvoltă, amelio-
rează, bucură, converteşte,

echilibrează. Am convingerea că
orice copil, căruia îi place să dese -
neze, să picteze, care se exprimă cel
mai bine prin vizual, dacă este ajutat
să îşi descopere de timpuriu înzes-
trarea pentru artă, este coordonat
cum trebuie şi lucrează suficient,
poate face performanţă la nivel
mare. Poate alege un drum profesio-
nal în domeniul artistic sau pentru
dezvoltarea sa personală, prin edu-
carea propriului bun gust la un nivel
înalt. Copiii au puterea interioară de
a decela între frumosul autentic şi
kitsch şi ajung să devină adulţii care
ştiu cum să îşi facă viaţa mai fru-
moasă. Este unul dintre talanţii pe
care majoritatea dintre noi îl avem
când suntem copii dar pe care, fără
educaţie, îl pierdem pe dru mul com-
plicat al vieţii, urâţindu-ne existenţa
şi devenind un pic mai nefericiţi. De
aceea, cred că educaţia, în general,
şi educaţia estetică, în particular,
sunt atât de importante. Chiar de la
bun început! Cei mai mulţi dintre
elevii mei au ajuns să facă perfor-
manţă dintr-un hobby. Au ales ca-
riere în pictură, arhitectură, design
vestimentar, design grafic, pictură
murală, pedagogia artei, artă foto-
grafică, imagine de film etc. Dacă
nu şi-ar fi descoperit vocaţia, dacă
nu ar fi lucrat asiduu pentru dezvol-
tarea talentului lor, probabil că ar fi
ales alte domenii profesionale, care
însă nu i-ar fi mulţumit pe deplin,
pentru că nu le-ar fi activat complet
potenţialul creativ şi inteligenţa.
Concluzionând, pot spune că îi văd
pe copiii de astăzi mai inteligenţi
decât eram noi la vârsta lor, cu abi-
lităţi tehnice mai avansate, dar mai
puţin curajoşi, mai puţin inventivi.
Din păcate, foarte puţini sunt dispuşi
la un efort susţinut. Ei plătesc tribut
tehnologiei actuale care acţionează
negativ în privinţa motivaţiei, în
sensul că-i face să-şi piardă răbdarea
şi să aştepte o recompensare ime-
diată. 

– Sunteţi un pedagog din voca-
ţie sau un pedagog format?

– Sunt un pedagog din vocaţie.
Am susţinut două examene de ad-
mitere la Pictură, în două centre uni-
versitare de tradiţie, la Cluj şi Iaşi.
Era pe vremea când te prezentai la
un examen serios, nu la un concurs
de dosare. Erau 7 sau 8 locuri dis-
ponibile la fiecare secţie şi se în-
scriau sute de absolvenţi de liceu,
unii după ce încercaseră 8-9 ani la

rând. Concurenţa era cam ca la Me-
dicină. Am intrat abia în al treilea
an, când am înţeles că soarta mă
vrea la Pedagogie. Îmi şi plăcea,
pentru că am predat şi înainte de a
intra la facultate. Am simţit, am în-
ţeles că aici e locul meu. De aceea
nu-mi este niciodată frică de faptul
că aş putea rămâne fără „pâine”,
cum se spune. Dacă Dumnezeu
m-a vrut în învăţământ, sunt sigură
că o să deschidă întotdeauna o uşă
pentru ca eu să am de lucru. Pentru
că şi eu, la rândul meu, am muncit
foarte mult ca să ajung la nivelul
profesional şi la rezultatele de astăzi.
Performanţa merge mână în mână
cu perfecţionarea continuă. Practica
este scara care ne ajută să urcăm
aceste trepte ale profesionalizării.
Există nenumărate contexte şi mo-
dalităţi formale, nonformale şi infor-
male de a te profesionaliza. Studiile
liceale şi universitare sunt temelia.
Apoi, sigur, m-am format şi ca pe-
dagog prin practica pedagogică, prin
modulele de perfecţionare, gradele

didactice care reprezintă importante
borne profesionale în parcursul di-
dactic. După aceea, vin programele
şi proiectele, expoziţiile, worksho-
purile, taberele şi festivalurile inter-
naţionale şi multă muncă de predare
şi evaluare. Când apar rezultate
semnificative ştii că eşti pe drumul
cel bun. Cel mai mult m-am perfec-
ţionat lucrând zi de zi cu elevii, cu
pasiune, în activităţi şcolare şi extra-
curriculare, formale, nonformale
etc. Practica, mai mult decât orice
curs, te învaţă să înţelegi sufletul de-
licat al copilului, să te adresezi lui ca
să poţi intra într-o sinergie creatoare
cu acesta, învăţându-l ce e arta şi
ajutându-l să îşi dezvolte potenţialul
creativ, să aprecieze mai mult valo-
rile autentice, cultura, bunul-simţ şi
bunul-gust. Cred că o calitate im-
portantă a unui profesor care devine
mentor este empatia. Empatia în-
seamnă să înţelegi elevul în ansam-
blul personalităţii lui. Să îi descifrezi
emoţiile, sensibilitatea, dragostea
pentru desen şi culoare, să îi înţelegi
nivelul capacităţii de muncă şi să ştii
ce mecanisme să foloseşti ca să
alungi teama, să stimulezi curajul,

să pui în valoare potenţialul copilu-
lui pentru ca el să îşi descopere de
timpuriu vocaţia şi să muncească cât
mai mult pentru a ajunge la perfor-
manţă. Cred că exemplul personal e
covârşitor. Şi mai cred că elevii tre-
buie trataţi cu blândeţe, corect şi în-
curajaţi să muncească mult. E
absolut necesar ca dascălul să fie o
persoană care să inspire, să fie echi-
librat şi un bun psiholog. Un mentor
poate fi un reper profesional impor-
tant pentru un elev care vrea să facă
performanţă. Cred cu tărie în princi-
piul conform căruia ucenicul trebuie
să îşi depăşească maestrul şi aplic
toate strategiile pedagogice ca să în-
deplinesc acest obiectiv profesional.

– Cum ar trebui să păşească un
creator pe drumul cunoaşterii?

– Un tânăr artist trebuie să plece
la drum cu toate uşile percepţiei des-
chise, cu dorinţa de a studia şi de a
înţelege ce au făcut înaintaşii lui, cu
asumarea unui efort mare, constant şi
a unui lung drum plin uneori de ţepii
eşecurilor. Cu inteligenţa faptului că

toate îi sunt premise, însă nu toate de
folos, cu înţelepciune şi blândeţe, cu-
riozitate, curaj, inclusiv curajul de a-
şi asuma greşelile, de a învăţa din ele
şi de a merge mai departe. Trebuie să
respecte un program strict, ca de an-
trenament pentru Jocurile Olimpice,
care să includă ore de studiu desen şi
culoare, de tehnici artistice, de lec-
tură, şi aici mă refer la istoria artelor,
de vizite în muzee, călătorii şi stagii
de documentare. Un tânăr artist tre-
buie să aibă posibilitatea să călăto-
rească, să vadă, să se impregneze de
marea artă, de istorie, de locuri fasci-
nante. Trebuie să aibă prieteni cu care
să împărtăşească, să dezbată, să co-
laboreze. Asta am recomandat elevi-
lor mei şi, din fericire, am avut marea
şansă de a-i duce în foarte multe lo-
curi din lume pentru a participa la
concursuri, workshopuri, stagii de
documentare. Iar rezultatele lor au
confirmat că drumul ales a fost cel
mai bun!

– Care sunt principiile dvs. de-
ontologice şi umane de la care nu vă
abateţi?

– Încerc să nu amestec lucru-
rile, nu-mi place deloc expresia

merge şi aşa. Încerc să nu pun nimic
înaintea moralităţii şi a laturii spiri-
tuale. Nici chiar experimentul artis-
tic sau altceva asemănător. Mi se
pare foarte trist contextul actual în
care se încearcă transformarea das-
călilor în nişte cadre didactice lipsite
de esenţa însăşi a pedagogiei. For-
malismul extrem din educaţie, as-
cunderea după meto do logii,
pro ce duri şi protocoale ne va trans-
forma în nişte (e-) funcţionari care
nu vor mai avea nicio legătură cu
educaţia în sensul ei profund. Teh-
nologia e bună, dar cu măsură.
Carte cu polonicul, internet cu lin-
guriţa, spunea unul dintre mentorii
mei. Încerc, pe cât îmi stă în putinţă,
să-i ajut pe copii să înţeleagă lumea
în care trăim, fără să intervin în vie-
ţile şi alegerile lor. Cred cu tărie în
importanţa liberului-arbitru, a con-
ştiinţei şi responsabilităţii indivi-
duale.

– Satisfacţiile au compensat
eforturile, sacrificiile făcute?

– Da! În totalitate! Mă identific
în foarte mare măsură cu ceea ce
fac din punct de vedere profesional.
Întotdeauna am considerat că
munca de la catedră şi din atelier nu
reprezintă o simplă profesie, ci mai
degrabă, aşa cum v-am mai spus,
este o chestiune de vocaţie. Cu alte
cuvinte, dacă nu poţi să faci foarte
bine ceea ce faci, mai bine renunţi
şi laşi locul altuia mai motivat. Am
avut şi momente de descumpănire,
dar n-am renunţat niciodată, fiind
profund convinsă şi conştientă că
pedagogia artei este vocaţia mea.
Am primit eşecurile ca pe nişte lec-
ţii dure din care am învăţat ce tre-
buia, iar succesele profesionale, ca
pe nişte mari bucurii ale vieţii. Am
o relaţie frumoasă cu elevii mei, cu
mulţi dintre ei am lucrat de la 5-6
ani şi până au terminat liceul, dar
mi-au cerut sfaturile profesionale şi
în timpul studiilor universitare şi
postuni versitare. Sunt un profesor
care cere mult de la elevii săi. Nu-mi
plac delăsarea şi lenea. Îmi dedic
mult din timpul şi energia mea co-
piilor, mulţi dintre ei şi părinţii lor
ajungând să fie membri ai familiei
mele extinse. Subcultura domină
astăzi lumea, în primul rând, în plan
artistic şi cultural, mai ales în me-
diile frecventate de tineri. Mi-am
dorit să ofer o alternativă acestor ti-
neri, pentru timpul lor liber, în sen-
sul abordării creaţiei artistice, a
voluntariatului, a domeniilor cu-
noaşterii. Am creat un context care
să-i inspire pe tineri cu idei, cu lu-
cruri bune pentru comunitate şi
pentru ei înşişi, pentru dezvoltarea
lor profesională şi personală.
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Profesoara Cristina Petrariu a câştigat
Premiul Mentor pentru excelenţă în educaţie (1)

M

Bitola, Macedonia
‐ 2017

(continuare în numărul viitor)
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Mariana Papară: „Arta este o terapie continuă”

ariana Papară s-a născut în anul 1955 la
Brăila. În 1978 a absolvit Universitatea
de Artă şi Design din Cluj Napoca, îm-
brăţişând după aceea şi cariera didactică,
în cea mai mare măsură ca profesor la Li-
ceul de Arte „Victor Brauner”. În anul
2000 se

stabileşte la To-
rino, unde înfi-
inţează prima
Galerie de Artă
Contemporană
Românească din
Italia. Îşi dedică
timpul pentru a
organiza nume-
roase expoziţii
şi proiecte artis-
tice în care are
atât calitatea de
artist cât şi pe
aceea de coor-
donator şi cura-
tor. 

Este preşe-
dinte al Asocia-
ţiei Artistice
Internaţionale „ARIPA”, membru al Uniunii
Artiştilor Plastici din România, al Asociaţiei In-
ternaţionale a Artiştilor Profesionişti, membru
în Asociaţia Femeilor Creatoare în Arta Plastică
din România şi membru Enciclopedia de Artă
Italiană de la 1900 – până astăzi.

Are numeroase expoziţii personale în Ro-
mânia cât şi în Europa, colaborări cu galerii şi
instituţii culturale internaţionale, activitate cu-
ratorială şi managerială în domeniul cultural.
Este prezentă cu lucrări în cele nouă volume din
Enciclopedia de Artă Italiană de la 1900 –
până astăzi.

– V-aţi născut la Brăila. Cum se face că va-
lurile vieţii v-au adus la Piatra-Neamţ?

– Brăila rămâne pentru mine doar o po-
veste, pentru că eu nu am fost niciodată acolo.
Doar m-am născut la Brăila. Familia mea a mi-
grat prin ţară, datorită faptului că tatăl meu a lu-
crat în armată. Aşa încât am locuit la Constanţa,
Călăraşi şi după aceea în Ardeal. Am urmat
şcoala generală şi liceul la Miercurea Ciuc, apoi
Universitatea de Arte la Cluj. Altfel spus, Brăila
a fost o trecere de scurt timp şi nu am rămas cu
amintiri, iar la Piatra-Neamţ am ajuns prin re-
partiţie la terminarea facultăţii.

– De ce aţi preferat Universitatea de Arte

din Cluj altor şcoli de pictură din ţară?
– În primul rând pentru că am făcut liceul

la Miercurea Ciuc şi cei din această zonă optau
pentru Cluj. În al doilea rând era o universitate
prestigioasă, la care nu se intra uşor – când am
dat eu examen au fost 6 locuri, pe care au can-
didat peste 100 de concurenţi – şi am reuşit din
prima încercare. Adevărul este că am şi muncit
din greu pentru acea admitere. 

Am preferat şcoala de pictură de la Cluj
pentru modul în care formau (şi formează în
continuare) artiştii. Este interesant că în afară
de studiul – de figură umană, de exemplu – se
mergea şi pe interpretare. Contează foarte mult
să ţi se dea şi libertate de exprimare. Asta ajută
ca după terminarea facultăţii să îţi găseşti un stil
al tău şi să nu te identifici sau să te confunzi cu
profesorul tău, care îşi pune întotdeauna am-
prenta. Dar, artist nu devii după terminarea stu-
diilor universitare, ci pe parcurs. Trebuie să-ţi
dobândeşti această titulatură prin muncă şi prin
anumite confirmări, de exemplu prin con -
cursuri. Şi intrarea în Uniunea Artiştilor Plastici
era mult mai grea decât acum, trebuia să de-
monstrezi că ţi-ai găsit un drum al tău, un mod
de exprimare cât mai personal.

– Ce v-a determinat să faceţi pasul spre To-
rino?

– Am luat această decizie pentru că fiica
mea a studiat acolo, la Institutul European de
Design. Întâmplarea a făcut că am găsit şi un
loc de muncă, o jumătate de normă ca designer
textil; după aceea am predat la o Academie de
Artă privată, şi între timp mi-a venit şi ideea de
a înfiinţa o Asociaţie Artistică Internaţională.
Galeria de Artă din cadrul Asociaţiei a fost be-
nefică, pentru că am prins perioada când se fă-
ceau finanţări pentru proiecte de la primăria din

Torino. Am primit finanţare în fiecare an, iar în
felul acesta am reuşit să continui activitatea. Vă
închipuiţi cred, că este greu să plăteşti un spaţiu

în centrul istoric, însă eu am crezut foarte mult
în ceea ce mi-am propus să fac. 

– Cum s-a născut Asociaţia Internaţională
„Aripa”?

– La Torino, predând la acea Academie de
Artă privată, la un moment dat mi-am propus
să-mi demonstrez capacitatea de organizator pe
evenimente, pentru că aveam de coordonat
foarte multe expoziţii şi concursuri internaţio-
nale. A fost un efort titanic pentru că a trebuit
să învăţ multe, mai ales management artistic.
Apoi a fost dificil să fac şi secretariat, să con-
tactez şi artiştii, am făcut toată munca, deoarece
am avut doar nişte colaborări de scurtă durată.
M-a ajutat foarte mult prietena mea, Silvana
Nota, care este critic de artă. 

Mai întâi am găsit un spaţiu şi apoi am în-
ceput proiectele. Am avut şi o şcoală în cadrul
Asociaţiei, cu elevi începând de la 5 până la 60
de ani. Am făcut şi cursuri de artă-terapie, prin
colaborare cu Facultatea de Psihologie, ceva
extrem de interesant... Am lucrat cu adulţi şi
copii cu probleme locomotorii, copii cu sindro-
mul Down – care sunt extraordinar de creativi

şi descoperi lucruri uimitoare dacă ştii să pă-
trunzi în lumea lor. 

În anul 2014 Italia a intrat într-o criză eco-
nomică teribilă şi atunci s-au oprit finanţările
de la primărie, motiv pentru care am fost ne-
voită să închid şi galeria. Aş fi putut continua,
dacă eram dispusă să fac un compromis, şi
anume să accept pictori amatori (în Italia sunt

foarte mulţi, care ar fi fost dispuşi
să plătească un spaţiu expoziţio-
nal). Dar eu întotdeauna am propus
publicului lucrările unor artişti de
mare valoare din România şi din
întreaga lume şi sigur că s-ar fi nă-
ruit tot ce construisem până atunci.
Există momente în viaţă în care
trebuie să alegi, şi cred că dacă aş
fi făcut acel gest de renunţare la
principiile mele, aş fi regretat toată
viaţa. 

Întoarcerea mea în ţară în-
seamnă de fapt continuarea activi-

tăţii Asociaţiei. Este vorba despre şcoala de
pictură pe care o susţin în Piatra-Neamţ şi de
alte colaborări cu artişti români, în acţiuni cu

M

Mariana Papară este un pictor heraclitic, imprevizibil,
mereu în căutarea noutăţii de expresie, dar, în egală măsură, un
artist eleatic, rămânând fidel de decenii formulei de expresie care
i-a adus consacrarea. Prin urmare avem ca rezultat vectorial o
personalitate echilibrată, semn al celor aleşi. Culorile se supun
ochiului, mâinii şi sufletului artistei, dar materia îşi cere suav
sau brutal, dreptul la o existenţă autonomă. Rezultă o artă care
vibrează şi care ne obligă la o replică pe măsură.

Prof. dr. Lucian STROCHI, critic de artă
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talia. Eu continui să fiu invitată la
expoziţii în Italia şi în ţară, sunt
activă din punct de vedere artis-
tic, pentru că noi trăim prin artă
şi aceasta este o terapie continuă.
Cred că în momentul în care
ne-am opri din pictat s-ar crea o

patologie pe care nici medicii n-ar putea
să o definească. Când faci artă pentru

artă, aşa stau lucrurile.
– Care consideraţi că sunt elemen-

tele care v-au ajutat să vă impuneţi ca
artist?

– Cred că este vorba despre stilul
meu, cu care mă detaşez de alţi artişti,
pentru că în momentul în care nu te con-
funzi cu alţii ca mod de exprimare şi
tehnică, te poţi impune. Sigur că este şi
o chestiune de gusturi, dar referindu-mă
la istoricii de artă şi personalităţile ar-
tistice cu care am colaborat, aceştia au
fost atraşi de nota personală dată lucră-
rilor mele. Eu merg acum mult şi pe
conceptual, în sensul că nu lucrez hao-
tic, ci plec de la un ciclu (cum a fost
„Materia convulsivă”, cu 130 de lu-
crări). Pentru toamna aceasta pregătesc
o expoziţie la Galeria „Lascăr Vorel”
care se va intitula „Caballus” – calul
într-o viziune mai conceptuală...

– V-aţi făcut un crez în viaţă din a
promova arta românească. Aţi ales
bine?

– Sigur că da. Suntem români şi
fără a fi vorba neapărat de patriotism,
este ceva legat de identitatea noastră. În
România avem o şcoală foarte bună de
pictură şi sunt foarte mulţi artişti buni,
cred că şi datorită faptului că există o
exigenţă mult mai mare decât în restul
Europei. Am promovat artişti români
care au impresionat foarte mult publicul
şi critica de specialitate.

Galeria de Artă pe care am avut-o
în Torino a fost, din acest punct de ve-
dere, un punct de referinţă pentru mine,
pentru că mi-am propus de la început ca
în acel spaţiu să primeze şi să aibă o vi-
zibilitate pe măsură arta românească.
Au expus acolo: Suzana Fântânariu,

Constantin Neacşu, Vasile Tolan,
Gheor ghe Dican – vicepreşedintele
UAP, Lisandru Neamţu, Laurenţiu Di-
mişcă şi mulţi alţii.

– De ceva vreme, atelierul dvs. a
devenit gazdă pentru copiii talentaţi...

– Am avut foarte multe premii la
concursuri naţionale cu copiii cărora le
sunt profesoară de pictură. În plus, ex-

punem în fiecare an la Muzeul de Artă
din Satu Mare. 

Zilele acestea va avea loc finisajul
expoziţiei pe care am realizat-o cu co-
piii la Muzeul de Artă din Piatra-
Neamţ, pornind de la aceea legată de
Bicentenarul Revoluţiei de la 1821.
Aceasta este una foarte importantă atât
pentru mine cât şi pentru ei. A fost o co-
laborare cu Muzeul de Istorie şi Arheo-
logie, care ne-a ajutat să ne
documentăm, iar copiii m-au surprins
foarte mult prin viziunea personală pe
care au dat-o lucrărilor lor. 

Consider că participarea lor la
cursurile noastre îi va ajuta şi în viaţa
de zi cu zi, pentru a-şi forma un gust es-
tetic, pentru a-şi putea decora o casă,
spre exemplu. Sincer vorbind, eu nu îi
îndrept spre o academie de artă, poate
mai mult spre design. 

– Sensibilitatea dvs. se dezvăluie
de la prima privire. Aţi avut momente
când v-a deranjat?

– Sigur că da. Dar trebuie să reu-
şeşti să-ţi protejezi sensibilitatea, şi la
vârsta mea este obligatoriu să ajungi în
această fază de a fi conştient de această
sensibilitate excesivă. Aceasta pentru a
te feri de a deveni vulnerabil sau de a
oferi şansa unora de a profita. Personal
prefer să fiu înconjurată doar de per-
soane care îmi transmit o energie pozi-
tivă şi mă fac să mă simt bine. Nu mai
sunt dispusă să accept pe oricine şi ori-
cum, pentru că viaţa este atât de
scurtă...

A consemnat Gianina BURUIANĂ

I

Mariana Papară: „Arta
este o terapie continuă”

Constantin Bostan –
o carte de convorbiri
cu Spiridon Vangheli

iblioteca Naţională pentru copii „Ion Creangă” din
Chişinău a lansat on-line, în întâmpinarea aniversă-
rii marelui scriitor Spiridon Vangheli, care a împlinit
pe 14 iunie venerabila vârstă de 89 de ani, două vo-
lume menite a-i cinsti longeviva şi prestigioasa ac-
tivitate.

Astfel, pe lângă o hazlie carte de povestiri menită
să fie difuzată gratuit la preconizata ediţie, din această
toamnă, a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi
Tineret, a fost prezentat şi un amplu volum monografic de
convorbiri cu mult îndrăgitul autor, realizat de scriitorul
Constantin Bostan, fost director al Bibliotecii Judeţene
„G.T. Kirileanu” Neamţ (1990-2013).

Intitulat Spiridon Vangheli – destăinuiri din ţara lui Gu-
guţă, copilul care a cucerit lumea, volumul evocă nume-
roase aspecte semnificative din viaţa şi activitatea
popularului scriitor basarabean, ale cărui povestiri au fost
traduse în circa 40 de limbi şi editate în peste 40 de ţări, din
Japonia până America, din Egipt până în Finlanda, ori din
Germania până în Mongolia, record absolut în materie de
răspândire pe glob a cărţilor unui autor român. Autor al unor
personaje celebre în lumea copiilor (îndeosebi năstruşnicul
Guguţă şi mult inventivul Ciuboţel), Spiridon Vangheli este
şi unul din importanţii luptători pentru alfabet latin şi renaş-
tere naţională în spaţiul dintre Prut şi Nistru, fiind – îm-
preună cu prietenii de o viaţă, Grigore Vieru, Ion
Ungureanu, Liviu Damian, Eugen Doga, Dumitru Mat-
covschi şi Mihai Cimpoi – unul dintre intelectualii emble-
matici ai spaţiului basarabean.

Masivul şi elegantul volum realizat de Constantin Bos-
tan (coperte cartonate 440 p., hârtie dublu cretată lucioasă,
ilustraţie policromă, format 250×180 mm) a fost editat
printr-un proiect susţinut financiar de Ministerului Educa-

ţiei, Culturii şi Cercetării de la Chişinău (tiraj: 1400 ex.),
macheta, prezentarea grafică şi coperta fiind semnate de
Romeo Şveţ. Amânată de nefavorabilele evoluţii pandemice
de pe ambele maluri ale Prut, lansarea fizică a volumului va
avea loc, cel mai probabil, la menţionata ediţie autumnală a
Salonului Internaţional de Carte de la Chişinău.

Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ oferă ci-
titorilor numeroase titluri ale scriitorului Spiridon Vangheli,
care pot fi consultate în catalogul on-line.

Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ
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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
februarie 1885 – 4 iunie 1961)
– 60 de ani de la moartea scrii-
toarei;

05. IORGA, Nicolae (5
iunie 1871 – 27 noiembrie
1940) – 150 de ani de la naşte-
rea 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 scriito-
rului;

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

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

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

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

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

12. BALACI, Alexandru
(12 iunie 1916 – 7 martie 2002)
– 105 de ani de la naşterea cri-
ticului 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 scriitoru-
lui argentinian.

Red.

0

Suntem cu toţii aici pentru tine!
,,Parents&Teachers: BuldingBridges”‐

mobilitate Erasmus + pentru profesorii
de la Şcoala Gimnazială „Constantin Virgil

Gheorghiu” Războieni

roiectul Erasmus + KeyAction1 Programme
se află în derulare în anul şcolar 2020-2021 la
Şcoala Gimnazială” Constantin Virgil Gheor-
ghiu”, Comuna Războieni.

Cea de-a doua mobilitate „ParentsandTea-
chers – Building Bridges” la care au participat
profesorii Georgiana Cosmina Macovei şi Mă-

dălina Petronela Hârţan, s-a desfăşurat în Spania, Ma-
laga, în perioada 22-28 mai, furnizorul de curs fiind
iDevelopTeacher Training.

Şcoala a colaborat dintotdeauna cu părinţii în di-

verse forme, dar astăzi, având în vedere cerinţele so-
ciale, apare mai mult ca niciodată necesitatea întăririi
legăturii dintre părinte şi cadru didactic.

Rezultatele aşteptate prin participarea la acest
curs de formare vizează achiziţionarea şi dezvoltarea
de competenţe care să ducă la o îmbunătăţire consi-
derabilă a relaţiei dintre elev - profesor - părinte,
având ca scop final reducerea absenteismului şi a
abandonului şcolar.

Cursul a fost organizat în cinci module. Prima
parte cuprinde discuţii cu referire la comunitatea şco-
lară, rolurile şi obiectivele actorilor educaţionali în
ceea ce priveşte mediul de învăţare, modele de rela-
ţionare cu părinţii, stabilindu-se soluţii pentru înde-
părtarea stereotipurilor şi a prejudecăţilor.

În timpul desfăşurării acestei formări au avut loc
activităţi eficiente din perspectiva interacţionării cu

P

• Interviu cu profesorul
Constantin Tomşa

– V-am admirat întotdeauna
eleganţa literară, erudiţia, desco-
peririle intelectuale, imensa capa-
citate de a vă continua munca, în
ciuda tuturor problemelor. Cum
este această hotărâre de a-ţi pune
în fiecare zi alte întrebări şi încer-
carea de a răspunde la ele?

– În ceea ce mă priveşte, m-am
ferit permanent să-mi atribui cali-
tăţi pe care să le consider că le-am
urmărit cu ostentaţie. De aceea nu
mă consider un erudit, fără a face
uz de falsă modestie, deoarece
această calitate se capătă prin stu-
diu sistematic şi de lungă durată,
iar eu nu am avut parte de un sis-

tem educativ organizat în acest
sens. În cei 10 ani de şcoală preu-
niversitară nu se urmărea în mod
deosebit acest lucru. Norocul nos-
tru, al celor care am absolvit
Şcoala Medie în anii 50 ai secolu-
lui trecut, a fost că dascălii noştri
erau din vechea generaţie, de-ar fi
să-i amintesc doar pe profesorii:
Buhăescu, Mihăilescu, sau Ro-
tundu şi nu în ultimul rând pe tâ-
năra prof. de limba şi literatura
română Georgeta Pralea.

Cât priveşte întrebările noastre
cotidiene, acestea depind de baga-
jul nostru intelectual precum şi de
profesia pe care o avem.

– Credeţi că puterea vieţii, in-
diferent cărei profesiuni ne-am de-
dica, vine din forţele „sădite” în
copilărie? Fănuş Neagu spunea că

ar fi fost un scriitor de geniu dacă
ar fi avut două copilării…

– Răspunsul a fost dat cu mult
înaintea noastră: „cei şapte ani de
acasă”. În această primă perioadă
a vieţii, copilul începe să desco-
pere tainele mediului înconjurător
în care trăieşte. N-aş spune că m-am
născut într-o familie preocupată în
mod deosebit de educaţia copiilor.
Aici am descoperit prima carte, Bi-
blia, apoi încet, încet, câteva cărţi
de poveşti pe care mama mea le
aducea de la învăţătorul din sat şi
pe măsură ce înţelegeam ceea ce
citea mama cu glas tare, am înce-
put să fiu tot mai preocupat de lec-
tură. Aici este începutul „patimii
mele”.

– V-aţi născut în satul Ghe-
lăeşti, comuna Bălăneşti (azi, Bâr-
găoani), aşezare unde aţi locuit
până la vârsta de 11 ani. Cu ce se
ocupau părinţii dumneavoastră?

– Părinţii mei au fost ţărani ră-
zeşi cu o gospodărie bine organi-
zată şi cu puţin pământ care le
asigura un trai decent.

– Personal am venerat profe-
sorul care, pe lângă dojană, îmi
spunea şi cum să mă îndrept… Ce
amintiri păstraţi din primii ani de
şcoală?

– Primii trei ani petrecuţi la
şcoala primară din sat am avut
parte de un învăţător blajin care
lucra cu patru clase simultan. În
primul an, încă la începutul orelor
se făcea rugăciunea la icoana din
clasă, apoi se cânta imnul regal şi
urmau cele patru ore.

– Faceţi parte din promoţia
1956 a Liceului „Petru Rareş”, pe
atunci Şcoala Medie nr. 1 de bă-
ieţi. Liceul, pentru generaţia dvs.,
a început în clasa a 8-a şi s-a în-
cheiat în clasa a 10-a, unii dintre
colegi neavând încă 17 ani împli-
niţi la momentul absolvirii…

Şansa de a cunoaşte mari personalităţi
din domeniul literaturii…

ine cunoscut iubitorilor de lite-
ratură, profesorul Constantin
Tomşa şi-a înscris existenţa sub
semnul unui viciu major: patima
pentru lectură. Mintea sa clară a
făcut mereu casă bună cu inima
sa largă şi generoasă. E caracte-

rizat de-o rară modestie şi propria re-
cunoaştere îl amuză mai mult decât îl
flatează. Fără a-şi neglija vocaţia de
dascăl sau misiunile culturale care i-au
revenit prin natura funcţiilor îndepli-
nite, dragostea pentru carte l-a robit şi
a generat, la rândul ei, cărţi. În primul
rând, eseuri monografice dedicate contemporanilor (Lucian Strochi
sau Ieşirea din cuvânt (2003), Cristian Livescu sau Viaţa interioară
secretă a imaginilor (2005), Costache Andone în competiţie cu viaţa,
în colab. (2009), Mircea Răzvan Ceacâru o marcă inconfortabilă,
album în colab. (2016), Constantin Munteanu, un observator fin, un
analist profund (2020) sau Fişe de dicţionar, scriitori – Contemporan
cu ei. (2009). Opera sa fundamentală rămâne însă Un dicţionar al li-
teraturii din judeţul Neamţ – de la copişti la suprarealişti (2014), iar
de curând a ieşit de sub tipar volumul al V-lea al seriei „Împătimit de
lectură, cărţi şi autori” (vol. I-IV, 2002 – 2008).
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CALENDAR
– iulie 2021
2. HEMINGWAY, Er-
nest (21 iulie 1899 - 2
iulie 1961) – 60 de ani de
la moartea scriitorului
american;

02. KOGĂLNI-
CEANU, Mihail (6 sep-

tembrie 1817 - 2 iulie 1891) –
130 de ani de la moartea memo-
rialistului;

02. PALER, Octavian (2
iulie 1926 - 7 mai 2007) – 95 de
ani de la naşterea prozatorului
şi publicistului;

08. FONTAINE, Jean de
la (8 iulie 1621 - 13 aprilie
1695) – 400 de ani de la naşte-
rea poetului francez;

10. PROUST, Marcel (10
iulie 1871 - 18 noiembrie 1922)
– 150 de ani de la naşterea scrii-
torului francez;

12. CALBOREANU,
Geor ge (3 ianuarie 1896 - 12
iulie 1986) – 35 de ani de la
moartea actorului;

13. VENTURA, Maria
(13 iulie 1886 - 3 decembrie
1954) – 135 de ani de la naşte-
rea actriţei;

15. BAGDASAR, Dumi-
tru (17 decembrie 1893 - 15
iulie 1946) – 75 de ani de la
moartea academicianului;

15. REMBRANDT (15
iulie 1606 - 4 octombrie 1669)
– 415 de ani de la naşterea pic-
torului olandez;

19. PAULESCU, Nicolae
(8 noiembrie 1869 - 19 iulie
1931) – 90 de ani de la moartea
savantului;

24. IVAŞCU, George (24
iulie 1911 - 21 iunie 1988) –
110 ani de la naşterea criticului
şi istoricului literar;

26. SHAW, George Ber-
nard (26 iulie 1856 - 2 noiem-
brie 1950) – 165 de ani de la
naşterea scriitorului englez;

28. VIVALDI, Antonio (4
martie 1678 - 28 iulie 1741) –
280 de ani de la moartea com-
pozitorului şi violonistului;

29. SCHUMANN, Robert
(8 iunie 1810 - 29 iulie 1856) –
165 de ani de la moartea com-
pozitorului german;

31. LISZT Franz (22 oc-
tombrie 1811 - 31 iulie 1886) –
135 de ani de la moartea com-
pozitorului maghiar.

Red.
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Suntem cu toţii aici pentru tine!
eilalţi participanţi şi cu formatorul cursului
Karla Rogozinska.

În a doua zi, am continuat cu analiza dife-
ritelor stiluri parentale, tipuri de comunicare şi
modalităţile de rezolvare a problemelor apărute
în comunicarea cu familia.

În următoarea zi au fost identificate ne-
voile, sentimentele şi aşteptările în procesul de cons -
trucţie a relaţiei cu părinţii fiind prezentate şi o serie
de exerciţii utile în comunicarea cu aceştia.

Cea de-a patra zi a cuprins exemple de bune prac-
tici în ceea ce priveşte implicarea părinţilor, profitând
de noile tehnologii, pentru găsirea unor soluţii atractive.

Ultima zi de curs a fost dedicată prezentării porto-
foliului individual. La final, am analizat rezultatele
workshop-ului şi au avut loc feedback-ul şi festivitatea
de înmânare a certificatelor de participare la mobilitate.

Cunoştinţele şi competenţele dobândite în urma
participării la acest curs urmează să fie valorificate
prin organizarea unor activităţi de diseminare la nive-
lul unităţii de învăţământ .

În cadrul Comisiei diriginţilor se va urmări pre-
zentarea modului în care trebuie abordate şi rezolvate
conflictele care apar între cei trei actori educaţionali
(profesor - elev - părinte). Se are în vedere organiza-
rea unor lectorate cu părinţii pe tema comunicării
asertive.

Mesajul primit de elevi ar trebui să fie: „Suntem
cu toţii aici pentru tine!”

Georgiana Cosmina MACOVEI
şi Mădălina Petronela HÂRŢAN,

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Virgil
Gheorghiu”, Războieni

c

Printre cei care nu împlini-
seră 17 ani m-am numărat şi
eu.

– Când au izbucnit
„clocotitoarele” pasiuni li-
terare? Cum v-a ademenit
scrisul?

– Pasiuni literare clocotitoare
nu cred că am avut niciodată, în
schimb, aşa cum am mai spus şi
m-am autodefinit în „Împătimit de
lectură”, cititul a fost o pasiune
permanentă. Această pasiune s-a
născut, probabil, şi datorită profe-
soarei de limba şi literatura română
Georgeta Pralea, dar primul impuls
cred că l-am primit de la mama
mea care aducea şi îmi citea cu
glas tare cărţi cu poveşti de la
şcoala din sat.

– Cine v-a stârnit cel mai mult
imaginaţia?

– Nu se poate vorbi de o anu-
mită persoană. Cred că conţinutul
cărţilor pe care le-am citit.

– Aţi fost ferit de lecturi întâm-
plătoare, neesenţiale?

– Răspunsul este categoric, nu,
având în vedere că citeam la în-
tâmplare, neavând pe cineva care
să mă îndrume în acest sens.

– V-a plăcut să fiţi un adept al
vieţii organizate, cu un program de
optimizare a timpului, cu ore pro-
pice creaţiei, odihnei, studiului?

– Acest mod de viaţă avea să
vină mai târziu, la maturitate.

– Ca dascăl, aţi impus un ri-
guros protocol pedagogic: exi-
genţă maximă, grijă temeinică
pentru o învăţare complexă. Elevii
v-au iubit mult, şi ştiu asta de la un
sportiv de înaltă performanţă, să-
ritorul în lungime Bogdan Ţăruş,
care v-a fost elev o vreme…

– Este adevărat că în toată ca-

riera didactică am manifestat o exi-
genţă deosebită dar nu agresivă, nu
zgomotoasă. Nu ştiu cât şi câţi
elevi au apreciat această manifes-
tare a mea. Probabil că rezultatele
s-au văzut mai târziu, cu ocazia di-
feritelor examene de absolvire şi
de admitere.

– „Nu poţi fi om fără să fii o
fiinţă culturală”, zicea Mircea
Eliade. Tindem mereu spre liberta-
tea spiritului şi creativitatea lui,
dar şi spre desăvârşire. Vă decla-
raţi un perfecţionist?

– Totdeauna am încercat asta,
atât prin lecturi dar şi prin audiţii şi
vizionări ale unor spectacole de tea-
tru sau muzicale şi participarea la
unele întâlniri, reuniuni culturale
organizate în instituţiile de cultură.

– Cum trebuie să făptuim, să
ne îndeplinim vocaţia şi să o
urmăm fără să ne gândim doar la
recompensă?

– În ceea ce mă priveşte nicio-
dată nu m-au preocupat în mod de-
osebit recompensele. De aceea,
nici nu prea am avut parte de ele.
Tot ceea ce am făcut, atât în scris
cât şi prin participarea activă, nu
doar ca asistent, la unele manifes-
tări culturale, a fost din dorinţa de
a prezenta activitatea literară des-
făşurată de-a lungul anilor de către
unii scriitori consacraţi sau în pra-
gul consacrării. 

– Shakespeare spunea: „Nu
există nimic bun sau rău, cred că
numai gândirea noastră face ca lu-
crurile să arate astfel”. Adevărat?

– Având în vedere că este
vorba de Shakespeare mă consider
prea mic pentru a-l contrazice.

– Documentarea a fost un pro-
ces esenţial în pregătirea scrierilor
dumneavoastră. În lucrarea „Un

dicţionar al literaturii din judeţul
Neamţ – de la copişti la suprarea-
lişti”, aţi creionat frumoase por-
trete, aţi redat epoci, aţi subliniat
evenimente. Cât a durat scrierea
acestei lucrări?

– Ideea de a crea un dicţionar
şi apoi un calendar al personalită-
ţilor din judeţul Neamţ s-a născut
demult, şi în timp s-au adunat
multe fişe, încât abia după anul
2000 am început redactarea dicţio-
narului, mai întâi prin scrierea pe
suport de hârtie iar în ultimii ani pâ -
nă la apariţia acestuia (2014) l-am
transcris cu ajutorul calculatorului.

– Aţi cunoscut oameni şi lo-
curi cum nu la mulţi dintre con-
temporanii dvs. le-a fost dat…

– Aceasta a fost una din marile
mele şanse de a cunoaşte marile
personalităţi, mai ales din dome-
niul literaturii, multe fiind invitate
de mine cu prilejul organizării
unor manifestări care s-au perpe-
tuat până în prezent. Printre aces-
tea amintesc doar: Sadoveniana şi
Salonul de carte de la Piatra-
Neamţ (al doilea organizat în ţară,
după prima ediţie a celui din Bu-
cureşti). Astfel, am avut ocazia să
întâlnesc pe Zoe Dumitrescu Bu-
şulenga, Constantin Ciopraga, Ale-
xandru Ivasiuc, Fănuş Neagu, pe
cel care mai târziu avea să devină
Patriarhul României, Teoctist şi pe
scriitorul Valeriu Anania devenit
Mitropolitul Bartolomeu al Cluju-
lui. Lista ar putea continua, dar cei
interesaţi o pot găsi în materialele
publicitare editate pentru diferitele
manifestări cu cartea, realizate în
judeţ, dar mai ales la Biblioteca ju-
deţeană „G. T. Kirileanu”.

A consemnat Violeta MOŞU

Şansa de a cunoaşte mari personalităţi
din domeniul literaturii…

–
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Paşi spre Europa

Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ: 
Proiect european în sprijinul elevilor cu părinţi plecaţi

în străinătate
olegiul Naţional „Ştefan cel
Mare” din Târgu Neamţ a
reuşit să acceseze un proiect
important pe fonduri euro-
pene intitulat „Acasă – Ală-
turi de copii prin acţiuni de
sprijin avansat”. Proiectul va

fi implementat în parteneriat cu
Consiliul Judeţean Neamţ, cu o
contribuţie financiară a Primăriei
locale şi se va desfăşura în pe-
rioada 9 aprilie 2021 – 8 octombrie
2023.

Miercuri, 9 iunie, în sala de şe-
dinţe a Primăriei Târgu Neamţ, a
avut loc conferinţa de presă prile-
juită de lansarea proiectului finan-
ţat în cadrul „Programului
Operaţional Capital Uman 2014-
2020” şi care are ca obiectiv redu-
cerea şi prevenirea abandonului
şcolar timpuriu şi promovarea ac-
cesului egal la învăţământul preş-
colar, primar şi secundar de
calitate pentru 270 de elevi preşco-
lari şi elevi cu părinţi plecaţi la
muncă în străinătate.

Au participat reprezentanţi ai
colegiului, în frunte cu prof. Adina
Margine, directorul instituţiei de
învăţământ, directorii adjuncţi, pri-
marul Daniel Harpa şi viceprima-
rul Vasile Apopei, directori de şcoli
din oraş şi reprezentanţi ai Direc-
ţiei de Asistenţă Socială.

„Este un moment important
pentru noi, o instituţie de învăţă-
mânt care reuşeşte să realizeze un
proiect cu finanţare europeană şi
cu o sumă considerabilă în avanta-
jul copiilor comunităţii noastre.

Anul trecut pe vremea asta colega
mea, Alina Ichim, pornea acest
proiect cu mare încredere. Ea şi
echipa cu care a lucrat, au dovedit
că atunci când îţi faci meseria aşa
cum trebuie, pentru copii şi părinţi
şansele de succes cresc. Având şi
sprijinul Consiliul Judeţean, parte-
nerul nostru din proiect, am reuşit
să câştigăm acest proiect. Ne bu-
curăm pentru copiii beneficiari ai
acestui proiect. Proiectul vorbeşte
despre orfanii cu părinţi, vorbeşte

de un mod de a face să se simtă ca
acasă lângă noi, cei care rămânem
lângă ei. Ne dorim să susţinem
aceşti copii dacă finanţarea ne va
permite, pe o perioadă de 30 de
luni, prin activităţi care să le dez-
volte curajul şi încrederea. Grupul
ţintă a acestui proiect îl reprezintă

270 de copii cu vârste cuprinse
între 3 şi 16 ani din trei şcoli din
judeţul Neamţ, ai căror părinţi sunt
plecaţi în străinătate. Toţi elevii co-
legiului nostru trebuie să aibă
şanse egale. De asemenea, în ca-
drul proiectului vor fi consiliaţi şi
200 de părinţi sau tutori în grija că-
rora rămân aceşti copii. Ne propu-
nem activităţi numeroase şi sperăm
ca acestea să vină în sprijinul aces-
tor copii. Nu am fi putut realiza
acest proiect dacă nu am fi putut

asigura şi suma de cofinanţare în
valoare de 61.000 de lei, care a fost
asigurată de Consiliul Local şi Pri-
măria Târgu Neamţ. Noi ne îndrep-
tăm către primărie şi consiliul local
ori de câte ori întâmpinăm pro-
bleme şi de fiecare dată când este
nevoie de rezolvarea lor suntem

ajutaţi. Mulţumim domnule primar
pentru că ne-aţi ajutat şi că ne-aţi
încurajat în acest proiect şi sperăm
să fiţi în continuare alături de
noi!”, a declarat prof. Adina Mar-
gine, directorul liceului.

Primarul Daniel Harpa a ţinut
să felicite realizarea acestui pro-
iect: „Felicitări pentru proiect şi
pentru echipa pe care aţi ales-o!
Avem o colaborare deosebită cu
Consiliul Judeţean în ceea ce pri-
veşte învăţământul din Târgu
Neamţ, pentru că prioritatea mea
sunt proiectele europene şi în con-
tinuare ne vom axa pe finanţări din
astfel de fonduri. Vă asigur în con-
tinuare de sprijinul meu, al consi-
liului local şi sper ca toate
proiectele aflate în derulare să fie
duse la îndeplinire. Uşa mea este
deschisă oricând pentru dumnea-
voastră şi în continuare voi rămâne
acelaşi om şi primar pentru oricine
care vine la mine să-mi ceară spri-
jinul, indiferent de culoarea lui po-
litică”.

Valoarea totală a contractului
de finanţare a proiectului este de
4.743.483,46 lei, iar valoarea fi-
nanţării nerambursabile este de
maxim 4.648.613,76 lei, echiva-
lentă cu 98% din valoarea totală
eligibilă aprobată. Activităţile din
proiect se vor dezvolta la Târgu
Neamţ şi în comuna Răuceşti.
(Sursa – Ziarul Mesagerul de
Neamţ)

C. T. STURZU

C

Managementul educaţional în perioada pandemiei
pidemia de coronavirus a impus manage-
mentului instituţiilor un nou ritm de miş-
care, noi reguli şi cerinţe, provocându-i
capacitatea de descoperire, imaginaţie,
inovare, învăţare, bineînţeles cu respec-
tarea cadrului legislativ general şi speci-
fic. 

Ramură ştiinţifică a managementului în ge-
neral, managementul educaţional studiază an-
samblul principiilor, funcţiilor şi strategiilor
(mijloace, metode, forme etc.) privitoare la or-
ganizarea, direcţionarea, gestionarea şi evalua-
rea instituţiilor furnizoare de educaţie şi de
formare profesională. Nu se pot asigura învăţă-
mântului un randament şi o performanţă ridi-
cate fără o bună cunoaştere şi aplicarea ştiinţei
managementului educaţional. Funcţia de mana-
ger al învăţământului reprezintă o profesie no-
bilă şi, ca oricare profesie, trebuie foarte bine
învăţată. Pentru a obţine rezultate optime în în-
văţământ, orice manager de şcoală trebuie să

cunoască principiile, nivelurile şi funcţiile ma-
nagementului educaţional, în strânsă legătură
cu utilizarea acelor instrumente metodologice
şi practice moderne, bazate pe informatică, pe
limbajele de programare, pe utilizarea unor re-
ţele de calculatoare personale, şi, nu în ultimul
rând, pe o bază logistică modernă şi funcţio-
nală. 

Managerul unei instituţii de învăţământ tre-
buie să se asigure că acea instituţie respectă
toate obligaţiile prevăzute de lege şi duce la în-
deplinire măsurile impuse de către autorităţi
prin întreprinderea unor acţiuni adecvate şi efi-
ciente în acest sens. Totodată trebuie să asigure
calitatea actului educaţional şi formarea profe-
sională a beneficiarilor direcţi (elevii) şi indi-
recţi (familiile elevilor, comunitatea
locală/societatea). Mai mult decât atât, prin
prisma obligaţiilor sale de diligenţă şi de pro-
tejare a intereselor organizaţiei, prin raportare
la situaţia concretă, managerul are obligaţia să

evalueze dacă este necesar şi să urmeze reco-
mandările autorităţilor şi, după caz, să ia măsu-
rile necesare pentru a le implementa. Cu alte
cuvinte, managerul (directorul) unei şcoli înde-
plineşte acest rol permanent. Nu eşti director
doar în timpul orelor de program, ci reprezinţi,
în permanenţă, instituţia pe care o coordonezi.
Activitatea unui bun manager nu se limitează
doar la spaţiul şcolar (activitatea din birou) ci
depăşeşte cu mult sfera acestui spaţiu (relaţiile
cu instituţiile administrative locale, regionale şi
centrale, partenerii educaţionali, diverse alte in-
stituţii şi organizaţii etc.). 

Managementul educaţional, prin domeniile
şi funcţiile sale, asigură dezvoltarea instituţio-
nală, succesul şi performanţa, dar cea mai im-
portantă activitate managerială o constituie
conducerea operaţională, care la rândul său se
bazează pe proiectare, organizare, evaluare etc.
Vorbind în sens larg, conducerea se ocupă de as-
pectele interpersonale ale activităţii manageriale,

E
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Nihil sine Deo

Managementul educaţional în perioada pandemiei

u putem neglija faptul că educaţia religioasă contribuie la formarea
personalităţii creştine, la implicarea responsabilă a omului în viaţa
activă şi în societate. Cu ajutorul studierii religiei se asigură un
sens al vieţii copilului/elevului, o direcţie şi un mod de a exista, o
perspectivă ce depăşeşte imediatul faptic. Totodată, prin educaţia
religioasă, se urmăreşte realizarea comuniunii omului cu Dumne-
zeu, ceea ce presupune, din partea omului, o manifestare a dorinţei

de cunoaştere prin căutarea permanentă a divinităţii. 
Spre deosebire de celelalte discipline de învăţământ, educaţia reli-

gioasă are în vedere cele două componente de bază ale omului: sufletul
şi trupul, abordând holistic fiinţa umană.

În acest context, sâmbătă, 29 mai 2021, s-a desfăşurat a V-a ediţie a
Concursului Internaţional Împreună cu Hristos în Europa secolului XXI. 

Iniţiat de către Colegiul Naţional Pedagogic „Gh. Lazăr” din Cluj-
Napoca, în anul 2015, concursul se desfăşoară on-line, bianual, având
ca teme principale Naşterea Domnului şi Bucuria Învierii Mântuitorului.
Organizatorul principal în acest an şcolar a fost Episcopia Ortodoxă Ro-
mână a Italiei, în colaborare cu grupul de lucru al platformei educaţionale
red-religie.ro. Din Italia au participat 480 de elevi români cu vârste între
6 şi 14 ani.

Dacă la ediţia de Crăciun 2020, au participat 1.300 de elevi români
din şapte ţări ale Europei, fiind un număr impresionant, acum, la ediţia
de Înviere, s-au înscris peste 4.900 de copii români cu vârste cuprinse
între 6 şi 15 ani, din toate continentele, ceea ce a făcut să fie cel mai mare
concurs la disciplina religie, care s-a desfăşurat vreodată. În număr foarte
mare, copii români din diverse ţări ale Europei, din Canada, America,
Australia, Noua Zeelandă, India, Kenia, Tanzania, Japonia etc. au simţit
nevoia să mărturisească întregii lumi credinţa creştină în Înviere.

Participanţii au dovedit faptul că actualele generaţii de elevi au acces
imediat la o multitudine de informaţii, de conţinuturi, de experienţe vir-
tuale şi resurse. Important este ca toate acestea să fie riguros selectate şi
verificate, astfel încât să le fie utile în adevăratul sens al termenului. Avan-
tajele e-learning-ului constau, printre altele, şi în posibilitatea utilizato-

rului de a-şi gestiona timpul conform propriului ritm de lucru şi în flexi-
bilitatea sistemului menită să încurajeze crearea unui stil propriu de în-

văţare. Însă, aceste tehnici de învăţare, pentru a fi eficiente, trebuie să
aibă un anumit grad de interactivitate şi să transpună informaţia pe cât
mai multe suporturi media (text, sunet, imagine). Dezvoltarea explozivă
a Internetului şi a tehnologiilor Web creează premisele unor noi provocări
informaţionale şi tehnologice, precum şi numeroase schimbări în ceea ce
priveşte relaţiile interumane.

Impresionaţi de dorinţa copiilor/elevilor de a participa la un astfel
de concurs, organizatorii au hotărât să-i schimbe numele în Împreună cu
Hristos în lume, la început de Mileniu III. 

Dincolo de finalităţile strict cognitive, educaţia religioasă abordează
omul ca persoană, trup şi suflet, tânărul fiind văzut în perspectiva matu-
rizării şi a actualizării întregului său potenţial afectiv-emoţional, relaţio-
nal şi spiritual. Vizează formarea unor persoane şi personalităţi puternice,
capabile să înfrunte provocările lumii de azi ca viitori membri ai Biseri-
cii, ca reprezentanţi ai culturii europene adânc înrădăcinată în valorile
creştine, viitori părinţi şi formatori de conştiinţe capabili de a duce mai
departe moştenirea spirituală oferită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Dr. Mihai FLOROAIA

n timp ce proiectarea, organizarea, eva-
luarea, monitorizarea şi controlul privesc
mai mult aspectele administrative ale ac-
tivităţii didactice. 

Managementul se bazează pe unele
deprinderi generale, cum ar fi proiecta-
rea, organizarea, controlul, evaluarea, bu-

getarea, formarea grupurilor de lucru, ne go cierea
conflictelor etc.

În calitate de manager, conducătorul unei
instituţii trebuie să rezolve trei sarcini funda-
mentale, de care depinde nu numai schimbarea,
ci şi progresul organizaţiei: stabilirea obiecti-
velor pe termen scurt, mediu şi lung; crearea
cadrului pentru realizarea acestor obiective; asi-
gurarea executării celor stabilite prin folosirea
judicioasă a resurselor umane, materiale, finan-
ciare şi relaţionale. Managerul şcolii îşi stabi-
leşte obiectivele în funcţie de ţintele strategice,
resursele disponibile şi cadrul instituţional de
care dispune. De aceea între planul managerial
şi viziune trebuie să existe o corelare, menită să
asigure dezvoltarea instituţională, pentru că vi-
ziunea realistă subliniază ce este pozitiv şi ce
trebuie îmbunătăţit în procesul de proiectare şi
planificare. Printr-o proiectare realistă a activi-
tăţii manageriale şi organizarea întregii activi-
tăţi, directorul trebuie să creeze condiţiile
necesare realizării obiectivelor pe care le-a sta-
bilit. Creează sistemele formale ale organiza-

ţiei, organizează structuri, stabileşte atribuţii,
descrie cerinţele posturilor, selecţionează per-
sonalul, construieşte un sistem motivaţional, ur-
măreşte implementarea planului managerial
prin întâlniri periodice, coordonare, discuţii de
grup, conducere operaţională, controale, eva-
luări, soluţionarea problemelor curente etc.

Formarea continuă a managerilor şcolari în
domeniul managementului educaţional poate
conduce la schimbarea de paradigmă în dome-
niul educaţiei. Această formare profesională a
trebuit adaptată noului context determinat de
pandemia de Covid-19. Dintre problemele ma-
jore cu care s-au confruntat directorii şi cadrele
didactice amintim: inexistenţa unor protocoale
(la începutul pandemiei, profesorii au putut să
aleagă dacă vor desfăşura sau nu ore, iar o astfel
de abordare, extrem de permisivă, nu a încura-
jat munca), pregătirea profesorilor şi platfor-
mele educaţionale folosite (foarte mulţi
profesori nu au mai predat online şi nu au ştiut
cum să utilizeze o platformă online), infrastruc-
tura şcolară, conectivitatea, scăderea interacţiu-
nii umane (profesor-elev, elev-elev), evaluările
subiective, desfăşurarea examenelor de absol-
vire etc.

Managerul unei instituţii de învăţământ
este cel care trebuie să reacţioneze prompt, evi-
denţiind momentele esenţiale caracteristice si-
tuaţiilor de criză. În astfel de situaţii, s-a apelat

la diverse instrumente on-line şi offline care
sunt utilizate pentru a conecta profesorii şi ele-
vii atunci când aceştia se află în locuri diferite,
a accesa informaţii de specialitate şi
platforme educaţionale care nu sunt disponibile
în mod obişnuit la domiciliul elevului sau în in-
stituţia de învăţământ, a sprijini dezvoltarea
profesională continuă a cadrelor didactice
într-un mod flexibil. Acest context ne duce cu
gândul spre ceea ce numim rezilienţă. Astfel,
un manager rezilient posedă următoarele cali-
tăţi: păstrează calmul şi siguranţa în astfel de
situaţii; manifestă tolerarea situaţiilor incerte;
îşi menţine optimismul; se adaptează rapid noi-
lor situaţii; îşi păstrează simţul umorului; are o
bună părere despre sine; îşi îmbogăţeşte per-
manent cunoştinţele din diferite situaţii de în-
văţare (experienţe proprii sau experienţele
altora); îşi menţine curiozitatea şi nevoia de a
adresa întrebări; găseşte soluţii în rezolvarea
problemelor; este flexibil în diferite situaţii; îşi
păstrează încrederea în calităţile sale empatice
şi în propria intuiţie. (Extras din Strategii ma-
nageriale educaţionale în perioada pandemiei,
material prezentat la Simpozionul Internaţional
Şcoala modernă – perspective în educaţie, edi-
ţia a XIX-a, organizat de CCD Neamţ, 9 iunie
2021)

Dr. Mihai FLOROAIA

î

Cu Hristos, la începutul mileniului III
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Eveniment

31 de ani de relaţii bilaterale România – Coreea
sărbătoriţi la Biblioteca Judeţeană

■ Oaspetele de seamă a fost Excelenţa
Sa Domnul Kim Yong Ho, Ambasadorul Re-
publicii Coreea în România

iblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”
Neamţ, sub patronajul Consiliul Judeţean
Neamţ şi în parteneriat cu Ambasada Re-
publicii Coreea în România, a sărbătorit,
pe 8 iunie 2021, 31 de ani de relaţii bila-
terale România-Coreea.

Au susţinut alocuţiuni prof. Mihaela
Mereuţă, director-manager al Bibliotecii Jude-
ţene „G.T. Kirileanu” Neamţ, Ionel Arsene, pre-
şedintele Consiliului Judeţean Neamţ,
Excelenţa Sa Domnul Kim Yong
Ho, Ambasadorul Republicii Co-
reea în România, Excelenţa Sa
Domnul Valeriu Arteni, fost am-
basador al României în Coreea.

Evenimentul a prilejuit ver-
nisarea unei expoziţii de fotogra-
fii reprezentative pentru cei 31
de ani de relaţii bilaterale ale
celor două state, precum şi cere-
monia unei donaţii de carte din
partea Ambasadei Republicii
Coreea în România către biblio-
tecă. Astfel, în patrimoniul Bi-
bliotecii Judeţene „G.T.
Kirileanu” Neamţ au intrat 70 de
fotografii înrămate şi 71 de cărţi,
reviste şi DVD-uri.

Prof. drd. Adrian Stroici, de la Liceul de
Arte „Victor Brauner” din Piatra-Neamţ, a sus-
ţinut un moment muzical la pian, oferind oas-
peţilor o mare surpriză: Arirang, cel mai
cunoscut cântec coreean.

• Un pas important pentru dezvoltarea
unui parteneriat durabil cu Biblioteca Ju-
deţeană
„Suntem onoraţi să aniversăm astăzi la Pia-

tra-Neamţ, la Biblioteca Judeţeană «G.T. Kiri-
leanu» Neamţ, 31 de ani de relaţii bilaterale
România-Coreea şi să deschidem seria dialogu-
rilor culturale, prin prezenţa ES Domnul Am-
basador Kim Yong Ho şi a doamnei Ambasador
Kim Sung Hee, precum şi a Domnului LEE
Hyung Keun – cercetător politic şi a domnişoa-
rei YU Hyejeong – cercetător economic. De
asemenea, salutăm prezenţa E.S. Domnul Va-
leriu Arteni, Ambasador Extraordinar şi Pleni-
potenţiar al României în Vietnam, Republica
Coreea şi Pakistan, şi a Doamnei Ambasador
Maria Arteni, cărora le mulţumim în mod de-
osebit pentru organizarea acestui eveniment.

Cu acest prilej, în cadrul bibliotecii jude-
ţene este prezentă o expoziţie de fotografie ce
surprinde momente importante din istoria cola-
borării diplomatice dintre cele două state, pre-
cum şi aspecte turistice şi culturale relevante
pentru Republica Coreea. (...)

Suntem deosebit de impresionaţi de exis-
tenţa în cadrul Universităţii de limbi străine din
Hankuk a Facultăţii de limbă şi civilizaţie ro-
mână, şi de aceea ne propunem să iniţiem un
parteneriat durabil cu o bibliotecă din Repu-
blica Coreea, pentru susţinerea dialogului şi a

schimburilor culturale.
Suntem convinşi că, începutul acestei co-

laborări culturale cu Ambasada Republicii Co-
reea reprezintă un pas important pentru
dezvoltarea unui parteneriat durabil cu Biblio-
teca Judeţeană, iar această primă donaţie de
carte în limba coreeană deschide calea colabo-
rării pentru cunoaşterea şi promovarea valorilor
culturii şi civilizaţiei coreene şi la Piatra-
Neamţ”, a subliniat, în alocuţiune, prof. Mi-
haela Mereuţă, director-manager al Bibliotecii
Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ.

• Vă adresez mulţumiri întrucât contribuiţi
la îmbogăţirea patrimoniului colecţiilor de

carte străină”
„Suntem extrem de încântaţi de vizita de

lucru în judeţul nostru a Excelenţei Sale, Dom-
nul Kim Yong Ho, ambasador al Republicii Co-
reea. Cordiale salutări şi Excelenţei Sale,
domnul ambasador Valeriu Arteni, originar din
judeţul Neamţ, care mulţi ani a reprezentat înal -
ta diplomaţie a României în Coreea. (...)

În numele tuturor beneficiarilor serviciilor
Bibliotecii Judeţene, vă adresez mulţumiri în-
trucât contribuiţi la îmbogăţirea patrimoniului
colecţiilor de carte străină, punând la dispoziţia
cititorilor opere reprezentative din cultura co-
reeană. De asemenea, vă mulţumesc pentru
oportunitatea pe care ne-o oferiţi, aceea de a ne
bucura de o vizită virtuală în Coreea de Sud,
prin intermediul expoziţiei de fotografie.

Felicitări gazdelor noastre pentru organiza-
rea acestei întâlniri, mulţumesc tuturor partici-
panţilor care astăzi ne sunt alături şi vă rog să
acceptaţi, Domnule Ambasador, expresia înaltei
mele consideraţii!”, a spus, în alocuţiunea sa,
Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean
Neamţ.

• Sper ca toţi vizitatorii bibliotecii să fie
atraşi de Coreea în număr cât mai mare
„Sunt încântat să vizitez Biblioteca Jude-

ţeană «Gheorghe Teodorescu Kirileanu» astăzi.
În special, vă mulţumesc mult că ne oferiţi oca-
zia să ne reamintim relaţia de cooperare dintre
Republica Coreea şi România, dar şi să vă pre-
zentăm multe cărţi şi fotografii care arată di-
verse aspecte din Republica Coreea. Cu acest
prilej, aş vrea să transmit mulţumiri domnului
ambasador Arteni pentru sprijinul oferit în or-
ganizarea acestei expoziţii. (...)

În principal, fotografiile sunt împărţite în
două părţi, una arată momentele istorice din
punctul de vedere al relaţiei diplomatice ro-
mâno-coreene, iar cealaltă arată dinamismul şi
frumuseţea Coreei. În plus, sunt câteva poze fă-
cute de Ambasadă la diverse evenimente cultu-
rale împreună cu cetăţenii români. Mai departe,
sunt fotografii care sărbătoresc relaţia de înfră-
ţire dintre Cluj-Napoca şi oraşul Suwon din Co-
reea, sperând să se organizeze, în curând, o
relaţie de cooperare între judeţul Neamţ şi un
guvern local din Republica Coreea, asemănă-
toare cu înfrăţirea dintre celor două oraşe. Ade-
văratul parteneriat se realizează prin co mu nicare
şi schimburi la nivel de oameni; în acest sens,
sper ca această expoziţie să fie o bună ocazie
pentru o mai bună înţelegere a cetăţenilor ro-
mâni din judeţul Neamţ în ceea ce priveşte Re-
publica Coreea.

În acelaşi timp, Ambasada a pregătit mai
multe tipuri de cărţi, de la cultură, istorie, la fic-
ţiune, poezii, literatură pentru copii etc. Sper ca
toţi vizitatorii bibliotecii, indiferent de vârstă,
să fie atraşi de Coreea în număr cât mai mare.
Am convingerea că cetăţenii celor două ţări se
vor apropia mai mult prin intermediul cărţilor,
iar relaţiile bilaterale, de asemenea, se vor apro-
funda astfel.

În încheiere, mulţumesc încă o dată tuturor
celor care participă astăzi la acest eveniment de
donaţie de carte şi expoziţie de fotografie. Vă
mulţumesc!”, a spus Excelenţa Sa Domnul Kim
Yong Ho, Ambasadorul Republicii Coreea în
România.

• Mă mândresc cu realizarea parteneriatu-
lui strategic în timpul mandatului meu
„Este un privilegiu să îl avem astăzi aici pe

domnul ambasador al Republicii Coreea, sin-
gurul partener strategic al României în Asia-Pa-
cific, la invitaţia domnului preşedinte al
Consiliului Judeţean Neamţ, Ionel Arsene.

Mai întâi aş dori să punctez un lucru ex-
trem de important. Republica Coreea şi Româ-
nia au stabilit relaţii diplomatice în urmă cu 31
de ani. În ciuda cifrei mai puţin impresionante
comparativ cu aniversările care depăşesc cen-
tenarul, cu alte state, relaţia cu Republica Co-
reea este una calitativă şi specială. Republica
Coreea este un partener de nădejde al Româ-
niei, este prima ţară importantă care, după Re-
voluţia din 1989, a venit într-o Românie încă
neaşezată, încă expusă la numeroase riscuri, din
perspectiva investitorilor străini. A venit cu o
deschidere pe care nu o puteţi imagina. Noi, cei
care trăim în laboratoarele politicii externe, le
cunoaştem un pic mai bine.

O constantă a activităţii mele în Coreea a
fost promovarea judeţului Neamţ, pe lângă re-
laţiile diplomatice dintre cele două ţări – şi mă
mândresc cu realizarea parteneriatului strategic
în timpul mandatului meu. Nu am uitat nicio-
dată de unde am plecat şi lucrez în continuare
la alte numeroase proiecte de colaborare şi în-
frăţire”, a precizat Valeriu Arteni, fost ambasa-
dor al României în Republica Coreea.
(Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”
Neamţ)
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National Geographic despre „România Vrăjită”, acum 80 de ani (2)

onstanţa, cel mai mare port al ţării, păstra
încă urme ale ocupaţiei turce, mai ales în
hainele unora dintre muncitorii de acolo.
România este una dintre ţările cu cea mai
ridicată producţie de petrol din lume,
fiind întrecută în 1932 doar de SUA, Uni-
unea Sovietică şi Venezuela. Mii de barili

de petrol sunt încărcaţi şi trimişi spre export
din Constanţa, Galaţi şi Brăila, nota National
Geographic. Din păcate, în 1934. Principalele
pieţe de desfacere pentru petrol erau Turcia,
Egipt, porturile Mediteraneene dar şi din Eu-
ropa de Vest. Din Constanţa se livrau şi cantităţi
mari de grâne.

Înainte de cel de-al Doilea Război Mon-
dial, Balcic făcea parte, de asemenea, din Ro-
mânia. Acolo Regina Maria a construit un
superb palat de vară ale cărei grădini sunt mi-
nunea coastei de est. Ne-a plăcut şi Eforia, o
staţiune relativ primitivă, dar unde am putut
face baie în Marea Neagră, uitându-ne la infi-
nit la culorile în schimbare ale apei.

Transilvania interbelică: Odată ce am intrat
în câteva oraşe din Transilvania, diferenţele au
devenit clare, deoarece această provincie, când -
va parte din Ungaria, a decis să devină parte
din România după război. Se pot vedea costume
ungureşti şi saxone purtate de bărbaţi înalţi cu
trăsături maghiare. Deseori arhitectura este di-
ferită de restul României, casele având o alură
germanică. Peste tot, semnele sunt în trei limbi
– română, germană şi ungară.

Autorii articolului descriu, în cuvinte de
laudă, Braşovul şi a sa „Biserică Neagră” plină
de carpete turceşti rare, dar şi Sibiul (Hermann -
stadt) cu clădiri frumoase, muzee şi biblioteci
care atrag mulţi oameni de cultură şi Sighi-
şoara, adevarată bijuterie, fortăreaţă medievală
păstrată aproape intactă de-a lungul timpului.

Ar fi un păcat să mergi în România cu tre-
nul. Dacă mergi cu automobilul, deşi s-ar putea
să ai probleme cu drumurile şi indicatoarele, te
poţi bucura de privelişti minunate şi, de aseme-
nea, de ospitalitatea oamenilor. Deseori este

bine să mănânci feluri tradiţionale. Aceasta din
urmă este considerată mâncarea săracilor în
România.

În călătoria lor spre Moldova, echipa Natio-
nal Geographic a nimerit într-un cătun „de
patru-cinci case” unde se sărbătorea o nuntă.

Erau atât de curaţi, fericiţi, fără nicio grijă,
încât problemele financiare şi Marea Depre-
siune (terminată în 1933 – n.r.) pare să fie la mi-
lioane de mile distanţă. Erau arătoşi în hainele
lor de sărbătoare, cele mai frumoase pe care
le-am văzut în România.

Autorii remarcă şi croiala hainelor, a bro-
deriilor şi subliniază că „întreaga lume” cu-
noaşte măiestria românilor în cusătură, croială
sau pictură populară. În acea vreme, haine
croite în lungile ierni se vindeau la preţuri mari
peste tot în lume. Olăritul este la fel de primitiv,

dar şi minunat ca cel al nativilor indieni din
America.

Dar ce ştie lumea despre bogăţia bogăţiilor
arhitecturale şi artistice din România – mânăs-
tirile medievale, fortificate? De ce nu vin turiştii
aici să se bucure de frumuseţile monumentelor
bizantine, aşa cum se duc să vadă moscheile din
Istanbul, de exemplu? De ce atât de puţini oa-
meni au vizitat şi au povestit despre mânăstirile
ce înglobează atâta istorie şi legendă? Simt că
însuşi poporul român este puţin conştient de va-
lorile pe care le are în Moldova, de mânăstirile

ce sălăşluiesc acolo.
Autorii articolului au făcut atunci,

poate cea mai bună reclamă posibilă Ro-
mâniei descriind, în termeni aproape poe-
tici, senzaţiile trăite la vederea
minunăţiilor văzute în Bucovina şi Mol-
dova. Mânăstirile înălţate de Ştefan cel
Mare, unicul albastru de Voroneţ şi pic-
turile de o minuţiozitate remarcabilă sunt
considerate „remar cabile şi aproape de in-
credibil”. Mai mult, locul în care domni-
torii de altă dată le înălţau era liniştit,
departe de oraşe, astfel încât liniştea era ca
dintr-un templu. Legenda săgeţii lui Şte-
fan cel Mare şi a copacului unde s-a înăl-
ţat ulterior Putna este descrisă exact cum
o citeam când eram copii.

Din alte regiuni, autorii descriu în
aceiaşi termeni şi Mânăstirile Neamţu şi
Cozia, precum şi bibliile rare pe care le
găzduiau. Descrierea preotului care, cu
pioşenie, bătea în clopot (cred că toacă)
cu regularitate, impresionează.

Autorii încheie articolul, în cea mai
mare parte pozitiv, pe un ton elogiator
care, probabil, nu ar strica nici în prezent.

Şi astfel, în văile adânci pline de fagi
şi stejari şi pe crestele înalte ale Carpa-

ţilor, se află aceste rare comori de o frumuseţe
incomparabilă, învăluite într-o atmosferă de
romanţă legendar-medievală ce abia aşteaptă
să încânte pe cel ce are curiozitatea să le caute. 

(Red.)

(urmare din numărul trecut)
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tăpânul politic al trupului şi
a raporturilor lui de avere
poate fi ici un Habsburg,
colo un Romanov, dincolo
un Rachenberg sau un Obre-
novici; pe sufletul lui, pe
limba lui, pe inima lui e stă-

pân Dumnezeu şi el, şi nimenea
‘ncolo [...]

Cineva poate fi obligat prin
locul naşterii sale de-a servi în ar-
mata ungurească, adecă de a-şi da
puterile, trupul şi viaţa fizică pen-
tru statul ungur, dar limba ungu-
rească nu e nimenea dator de-a o
învăţa, nimeni dator, nici sie însuşi,
nici lui Dumnezeu, deşi în realitate
poporul maghiar n-a ajuns nicio-
dată la predominare în ţara lui pro-
prie, nici în trecut, nici azi. Îndată
după stingerea dinastiei lui Arpad,
s-a succes până în ziua de azi o
serie de dinastii străine recrutate de
departe şi de aproape, încât singura
dinastie naţională cu care se laudă
este familia arhiromânească a Ian-
cului, voievodul Ardealului, a Cor-
vinilor. Bonfiniu deducea familia

dintr-o gens de patricii de la Roma;
realitatea este însă că Corvinii erau
boieri români de neam, iar îndeo-
sebi tatăl voevodului Iancu ţinea în
căsătorie pe o fiică din familia Pa-
leologilor din Constantinopole. De
aproape înrudiţi cu Basarabii, ba
poate ei înşii Basarabi, aveau în
marca lor un Corb c-un inel în
gură. Acest corb cu inelul în gură
este însă identic cu corbul legendei
lui Radu Negru [...]. 

Dacă opinia Ung[ariei] despre
noi e atât de rea precum afectează
a avea, cu atât mai bine pentru noi.
Orice eroare asupra puterilor noas-

tre este în paguba adversarului.
Dacă nu sunt în eroare asupra
noastră, şi limbajul vehement al
foilor lor ascunde numai, c-o ma-
nieră lăudăroasă, frica şi slăbiciu-
nea care le stau ca un cui la inimă,
iar cu atât mai bine pentru noi, căci
atunci ştim că, oricât va striga, ţine
în taină seamă de noi. A ne întrece
însă în epitete înjurioase cu ei mai
avem poate talentul, dar n-avem
înclinarea. Un lucru li-l putem
mărturisi numai: Beuge machen
gilt mehr. Dacă lupta e necesară,
nu injuriile vor fi armele celui vic-
torios [...]

Nu ne mai trebuie epitrop în
nimic şi nicăiri. Nu trebuie nici un-
guri epitropi, nici germani, nici
ruşi. Încolo admitem orice formă
de convieţuire cu alte popoare, fie
aceea o convieţuire cu maghiarii
sub Coroana Sf. Ştefan, fie cu toate
celelalte popoare în Imperiul hab-
sburgic sub Coroana de Austria. Un
singur lucru putem pretinde de la
oricine: să respecte naţionalitatea
noastră cum o respectăm noi pe a
lor. Crede oare Austria să câştige
preponderanţă pe Dunăre permi-
ţând ungurilor infamiile câte se
comit? [...]

Noi îi asigurăm că românii, să
vrea numai, în trei zile [-ar putea
arăta] că de când e lumea şi pămân-
tul n-a existat picior de ungur în Ar-
deal. Dar nu vor, şi ştiu ei bine de
ce nu vor [...]

Ce mi-e rusul, ce mi-e ungu-
rul? Ia pe unul dă în altul, vorba
ceea. (Sursa – Certitudinea, nr 81,
9-23 febr. 2021)

Mihai EMINESCU
Manuscrisul 2257,

perioada 1866-1877
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MIHAI EMINESCU: Singura dinastie naţională cu care
se laudă ungurii este familia arhiromânească a Corvinilor

nul acesta, ziua de 5 iunie trebuie să aibă o rezonanţă specială în
conştiinţa naţională acum, la 150 de ani de la naşterea „specialis-
tului total”, cum îl numea George Călinescu pe Nicolae Iorga (5
iunie 1871-27 noiembrie 1940). Academician, profesor universitar,
istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist,
memorialist şi om politic român care, conform lui George Căli-
nescu, a jucat în cultura românească, în primele decenii ale seco-

lului XX, „rolul lui Voltaire (François-Marie Arouet)”.
„Savantul a cărui operă îmbrăţişează întreaga dezvoltare a omenirii,

a cărui gândire – complexă şi fecundă – se desfăşoară în mii şi mii de
titluri, pornind de la măruntul fapt al zilei, prin articolul de ziar şi ajun-
gând până la sinteze uluitoare, de-a dreptul îndrăzneţe, în care surprinde
şi disecă tot ce e uman şi universal, istoricul atât de prolific, fără pereche
între cărturarii lumii, aparţine neamului românesc şi poartă numele de
Nicolae Iorga”, scria istoricul literar Barbu Theodorescu.

Iorga a publicat 1.323 cărţi, 26.156 studii şi peste 25.000 articole de
presă. Cifrele sunt cu atât mai impresionante cu cât, dacă s-ar face un
calcul, ar reieşi că savantul n-a avut timp de odihnă mai mult de 3 ore pe
zi.

Dar cel mai interesant lucru, pe care l-au sesizat cercetătorii vieţii şi
operei sale complexe, este cel legat de construcţia epică a cărţilor sale
de literatură cu conţinut istoric. S-au găsit ediţii apărute în acelaşi an cu
structură relativ identică dar cu conţinuturi diferite.

Multă vreme nu s-a înţeles despre ce este vorba. Cărţile lui Iorga au
apărut în variante diferite pentru categorii diferite de public cititor. Va-

rianta savantă, varianta pentru
aşa-zişii cunoscători şi va-
rianta de popularizare.

Acest fel de a-şi gândi
ediţiile celor mai populare
cărţi a făcut ca Nicolae Iorga
să poată fi asimilat de către toţi
cunoscătorii limbii române. E
o idee superbă pe care ar tre-
bui să o reţină toţi cei care as-
piră să scrie şi „pour les
conneseurs” şi pentru marele
public.

Şi, mai ales, ar trebui reţi-
nut mesajul său istoric con-
semnat în „Lupta pentru limba
românească” (1906): „Mai
presus de interesele indivizi-
lor, mai presus de interesele
claselor, trebuie să se ridice
solidaritatea naţională, senti-
mentul de unitate trebuie să
îmbrăţişeze o societate de la un capăt la altul. Acest sentiment asigură
menţinerea unui popor, acest sentiment asigură afirmarea unui popor şi-i
dă biruinţa în toate împrejurările.” (Red.)

NICOLAE IORGA – 150 de ani de la naştere
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