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5 octombrie - ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI
ncepând cu 1994, în
fiecare an, la 5 octombrie,
este sărbatorită Ziua
Mondială a Educaţiei şi a
celor care activează în
acest domeniu.
Desemnată de UNESCO,
această zi este un prilej de

a omagia pe cei care în grădiniţe
şi şcoli, îşi dedică viaţa educării
a noi şi noi generaţii de copii şi
elevi.

Din păcate, nu întodeauna
este recunoscută pe deplin
importantă acestor oameni, fără
de care nu poate fi imaginată
educaţia, fără de care copiii şi
adolescenţii n-ar putea deveni
niciodată cetăţeni bine integraţi
în societate.

Şi în ţara noastră, şcoala şi
oamenii săi merită mai multă
atenţie şi respect din partea
decidenţilor conjucturali şi a în-
tregii societăţi. Cu toate acestea,
în condiţii de subfinanţare
cronică, şcoala românească îşi
face datoria şi asigură continui-
tatea în educaţie şi formarea

noilor generaţii.
Trebuie să ne îngrijoreze

însă faptul că, datorită condiţiilor
precare de muncă şi a salarizării
neatractive, tot mai puţini tineri,
absolvenţi de învăţământ univer-
sitar, vin către sistemul de

învăţământ şi deja şcoala
românească începe să fie
ameninţată de o criză de profe-
sori. Desigur, există soluţii ca
această ameninţare să nu se
adeverească. Aceste soluţii sunt
la îndemâna politicienilor şi
sperăm că ele vor fi adoptate
până nu este prea târziu. Şi, în
acest context, ne adresăm celor
care au puterea şi le cerem
răspicat: dacă sunteţi oameni re-
sponsabili şi conştienţi, daţi pen-
tru învăţământ atâţia bani cât
este nevoie, pentru că, fără

educaţie, un popor nu poate
dăinui cu demnitate şi în liber-
tate.

Dar este totuşi sărbătoare! 
Să le mulţumim aşadar, cu

respect, truditorilor din
învăţământ şi să ne păstrăm
speranţa că şcoala românească,
greu încercată de pandemie, va
beneficia de cele trebuincioase
pentru a asigura educaţia de cali -
tate pe care, cei mai mulţi dintre
noi, o dorim pentru copiii
României. 

Un gând special, de respect
şi recunoştinţă, îndreptăm către
colegii noştri care s-au retras de
curând din activitate, după ce o
viaţă de muncă şi-au împlinit
menirea de educatori, de multe
ori în condiţii dificile. 

Tuturor, le dorim viaţă
lungă şi liniştită, cu sănătate şi
multe bucurii!

Preşedintele Sindicatului
din Învăţământ Neamţ
Prof. Gabriel PLOSCĂ

Î

Să facem din Putna Ierusalim
al neamului românesc 

şi din mormântul lui Ştefan
altar al conştiinţei naţionale.

Mihai EMINESCU

Serbarea de la
Putna – 150.

Continuitatea
unui ideal

Serbarea de la Putna – 150. Continui-
tatea unui ideal” a fost genericul sub
care, între 14-17 august 2021, la Mă-
năstirea Putna, au fost organizate ma-
nifestări dedicate aniversării Primei
Serbări a Românilor de Pretutindeni
şi Primului Congres al Studenţilor

Români de Pretutindeni, care au avut loc
aici, în 15-16 August 1871.

Atunci, serbarea a fost prilejuită de îm-
plinirea a patru secole de la sfinţirea Mănăs-
tirii Putna, al cărei ctitor, Sfântul Voievod
Ştefan cel Mare, era considerat „simbolul cel
mai înalt al simţămintelor patriotice şi naţio-
nale” ale tuturor românilor şi a adunat mii de
români din toate provinciile noastre istorice,
organizatorii evenimentului fiind studenţi şi
tineri români, în frunte cu Mihai Eminescu,
Ioan Slavici şi Nicolae Teclu. (N. R. – Revista
Apostolul a relatat pe larg evenimentul în edi-
ţia precedentă – nr 241/iulie-august a. c.)

Astăzi, un comitet alcătuit din reprezen-
tanţi ai asociaţiilor tinerimii române din ţară
şi din diaspora a pus sub autoritatea cultu-
rală şi spirituală a Academiei Române şi a
Bisericii, „Serbarea de la Putna – 150”, ini-
ţiativă care şi-a propus să fie un moment de-
cisiv în afirmarea şi consolidarea unităţii
românilor de pretutindeni, în întărirea legă-
turilor noastre frăţeşti, a comuniunii de iu-
bire, spre binele comun al poporului român.

Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 9)

„

Zi de
sărbătoare

La mulţi ani, distinşi colegi, educatori,
învăţători, profesori!

iua Mondială a Educaţiei este Ziua Profesorului, veritabilă sărbătoare a şcolii şi pretext de evo-
care a dascălilor ingenioşi şi cu dar de suflet, a acelor oameni aleşi să aducă lumina, prin for-
marea riguroasă şi dorinţa de învăţare durabilă, cu rezultate bune şi foarte bune pentru toţi
elevii. Tuturor le mulţumim pentru profesionalism şi abnegaţie, pentru implicarea în educarea
şi creşterea atâtor generaţii!

În mod particular, manifestăm admiraţie şi recunoştinţă faţă de acei profesori care şi-au
încheiat cariera didactică de curând sau care sunt în pragul acestui moment semnificativ din
devenirea lor profesională şi personală. Eforturile dumnealor, contribuţia substanţială la creş-

terea şi educarea copiilor, la modelarea atâtor suflete, conştiinţe, mentalităţi, profesionalismul şi dis-
ponibilitatea afectivă imensă – toate acestea ne onorează şi generează un sentiment de profund respect.
Gratitudinea şi preţuirea noastră se îndreaptă spre domniile lor!

La mulţi ani, dragi colegi, educatori, învăţători, profesori, să rămâneţi sănătoşi, curajoşi, încrezători! 
La mulţi ani tuturor celor care înnobilează şcoala şi fac ca aceasta să se racordeze permanent la

Saeculum şi să dea dovadă de rezilienţă!
Prof. Mihai OBREJA, Inspector Şcolar General
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1/1891- 130 ani de la naştere, Teodor
NAUM, n. la Iaşi (d. 19. 03. 1980, Cluj-
Napoca), profesor. A absolvit Facultatea de
Litere din Iaşi. Carieră didactică: Semina-
rul Pedagogic al Universităţii din Iaşi,
Şcoala Normală „Gheorghe Asachi” din
Piatra-Neamţ (1920). Debut editorial cu
„Despre utilitatea studiilor clasice” (1911).

Titlul de doctor (1925). Versuri şi articole în:
„Unirea”, „Junimea literară”, „Drum drept”,
„Ramuri”, „Solia”, „Steagul”, „Apărarea naţio-
nală”. Cărţi: „Clasicismul şi cultura naţională”;
„Antisemitismul lui Vasile Conta”; „Geniul
latin”; „Sentimentul naturii în scrisorile lui Pliniu
cel Tânăr”; „Horaţiu”; „În amintirea lui Ioan
Paul”. 

■ 6/1861 – 160 ani de la naştere, Teodor

CRIVĂŢ, n. la Rediu, Neamţ (d. 1931, Bucu-
reşti), profesor, om politic, publicist. După cla-
sele primare în satul natal, a urmat cursurile
Gimnaziului Clasic din Piatra-Neamţ, apoi Fa-
cultatea de Ştiinţe, Bucureşti (matematică).

Cadru didactic la: Buzău (Gimnaziul), Galaţi
(Seminarul Teologic), Iaşi (Şcoala Normală „Va-
sile Lupu”), Bucureşti (Liceul „Sf. Sava”; Gim-
naziul „Dimitrie Cantemir”). Membru al P. N. L.,
deputat, senator în Parlamentul României. Cărţi:
„Bătălia de la Racova din Ianuar 1475”; „O
crimă”. 

■ 7/8?/1919 – n. Tereza GOGU-UNGU-
REANU, la Piatra-Neamţ (d. 2008, Piatra-
Neamţ), profesoară, artist plastic, absolventă a

Academiei de Arte Frumoase, Iaşi.
■ 7/1952 – Nicolae N. POPA, la Târpeşti,

Neamţ, profesor, publicist, traducător. A absolvit
Liceul „Stefan cel Mare” din Târgu-Neamţ, Fa-
cultatea de Istorie-Filosofie, Bucureşti (1978);
studii în Franţa şi Belgia.

■ 10/1951 – 70 ani de
la naştere, Gabriel
PLOSCĂ, inginer, profe-
sor, lider sindical, director
general al Revistei Aposto-
lul. Absolvent al Institutului
Politehnic „Traian Vuia”
din Timişoara, gradul didac-
tic I în învăţământ acordat
de Universitatea Politehnică
Bucureşti (1993). Profesor

la Colegiul Tehnic „Petru Poni” (1976-2008),
membru în comisia naţională de chimie industrială,
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Rememorări nemţene

n

septembrie 2021

Comunicat de presă, 6.08.2021

ezultatele Examenului Naţional de
Titularizare sunt eşecul clasei poli-
tice care a condus România în ulti-
mii 30 de ani! Cine vrea să arunce
vina doar pe profesori, nu face alt -
ceva decât să arunce praf în ochii
opiniei publice!

Federaţia Sindicatelor Libere din Învă-
ţământ, cea mai mare federaţie din educaţie,
care reprezintă interesele celor care lucrează
în cel mai umilit domeniu din sectorul bu-
getar, consideră că rezultatele Examenului
de Titularizare din acest an sunt slabe. Pe
noi nu ne surprind, pentru că am fost şi sun-
tem permanent conectaţi la realităţile siste-
mului de învăţământ.

Ne întrebăm de ce este surprins Preşe-
dintele României, domnul Klaus Johannis,
de aceste rezultate, în condiţiile în care dom-
nia sa provine din rândul cadrelor didactice
şi suntem convinşi că ştie sau ar trebui să
ştie, de ce s-a ajuns aici. 

Ne întrebăm ce explicaţie ar putea să
găsească ministrul Educaţiei actual pentru
justificarea acestor rezultate. Ceea ce vedem
acum este „produsul” complicităţii politicie-
nilor din partide diferite, care s-au succedat
la conducerea acestei ţări, fie ca parte a pu-
terii executive, fie ca parte a puterii legisla-
tive, care nu au mişcat un deget pentru
schimbarea în bine a învăţământului, ba din
contră au avut grijă să îl menţină într-o per-
manentă subfinanţare!

Toţi indicatorii referitori la educaţie, pu-
blicaţi în ultimii ani, au arătat că în România
învăţământul se confruntă cu probleme se-
rioase, însă aceste semnale de alarmă au fost
ignorate.

Federaţia noastră a semnalat, şi ea, tu-
turor guvernelor degradarea continuă a edu-
caţiei şi a înaintat propuneri de măsuri
concrete care pot duce la redresarea acestui

Federaţia
Sindicatelor Libere

din Învăţământ

R

Federaţia Sindicatelor Libere
din Învăţământ

13.09.2021

Mesajul Preşedintelui Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ
cu ocazia deschiderii noului an şcolar  2021-2022:

„După un an de pandemie,  am demonstrat împreună
că educaţia este un proces continuu, făcut cu sufletul,

deşi am avut şcoli închise şi multe  provocări în sistem!”
nul şcolar 2021-2022 debutează optimist, cu bucuria şi emoţia caracteristice primei zile de
şcoală, dar şi cu o oarecare incertitudine cauzată de prelungirea pandemiei.

În ciuda provocărilor impuse de contextul mondial al pandemiei, s-a demonstrat în anul
şcolar precedent că educaţia nu se opreşte nici măcar pentru o zi pentru că este un proces
continuu. Educatia se face cu sufletul, se face cu mintea deschisă, se face creativ si cu
mult curaj! Sunt valori pe care doar în şcoală le înveţi.

Deşi am avut şcoli închise, iar lecţiile online s-au desfăşurat în multe cazuri cu proble -
me, cadrele didactice şi-au făcut datoria: au căutat soluţii, au improvizat, la nevoie, au cerut

ajutor atunci când nu au mai putut, dar niciodată nu au renunţat la misiunea lor şi nici la ceea ce
contează cel mai mult: ca fiecare elev să primească rodul educaţiei!

Pentru noi, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, cadrele didactice sunt eroii din pe-
rioada de criză şi rămân modelatori ai viitorului!

Guvernanţii, în schimb, le-au întors spatele! Cadrele didactice le cer acestora să-şi onoreze
datoria de a aplica, de îndată, integral Legea salarizării! De asemenea, colegii noştri solicită Exe -
cutivului să facă tot posibilul ca în proiectul legii salarizării, care va fi elaborat anul viitor, să
găsească soluţia ca aceştia să fie mult mai sus poziţionaţi în grila de salarizare decât în prezent!
Se impune acest lucru pentru că o educaţie de calitate se face cu profesori bine pregătiţi şi motivaţi
pe măsură!

Încercări puternice au fost şi pentru elevi şi ştim prin ce emoţii au trecut! Mulţi dintre ei s-au
comportat exemplar în această perioadă, depăşind impasul unui nou tip de abordare a activităţii
didactice şi a învăţării propriu-zise. Platformele online au deschis noi drumuri în sistemul de
învăţământ din România,  iar cei care au avut primii curajul să testeze şcoala online, oferind în
unele cazuri suport cadrelor didactice, sunt copiii!

Suntem convinşi că fiecare elev a învăţat după această perioadă mult mai multe lucruri decât
stă scris în programele şcolare: au învăţat despre prietenie, empatie, curaj, curiozitate şi despre
faptul că a fi vulnerabil nu e un lucru rău dacă ştii cui să îi ceri să fie alături de tine.

Aproape toţi copiii se întorc în acest an în unităţile de învăţământ, unde pe coridoare vor
răsuna din nou râsetele şi soneria care ne amintesc că o şcoală goală nu are suflet, dar o şcoală
plină cu elevi şi cadre didactice are viaţă şi viitor! Mai sunt, din păcate, situaţii în care elevii nu
vor auzi clopoţelul în prima zi de şcoală, fie din cauza restricţiilor impuse ca urmare a pandemiei,
fie din lipsa de preocupare a autorităţilor locale care nu au finalizat lucrările la infrastructura
şcolară.

În acest an nou şcolar vă doresc, înainte de orice, să fiţi sănătoşi! Începem şcoala cu mai
multă încredere, cu forţe proaspete, dar şi cu speranţa că dacă am reuşit împreună acum, vom
reuşi de fiecare dată! Haideţi să dăm şcolii voce, o voce din ce în ce mai puternică, pentru că
astăzi este despre voi: cadre didactice, elevi şi părinţi!

Vă doresc mult succes şi realizări din plin!

Preşedinte FSLI, Simion HANCESCU

A
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pecialist în elaborarea de standarde ocupa-
ţionale, evaluator de manuale şi autor de
manuale şcolare. Participare la cursuri, se-
minarii şi programe de formare europene:
„Prohibition of Discrimination to Promo-
ting Equality” organizat de ILO-ITUC,
„Dialog social în România şi în Uniunea
Europeană. Locul şi rolul partenerilor so-

ciali”, organizat de Institutul de Formare Econo-
mică şi Socială etc. (1997-2010). Vicepreşedinte
al SLLICS Neamţ (1991-2008), apoi preşedinte,
din 2008 - prezent. Vicepreşedinte al FSLI, coor-
donează Departamentul pentru Învăţământ Profe-
sional şi Tehnic şi Departamentul Proiecte şi
Formare (2002 - prezent). Preşedinte al Uniunii
Judeţene a Sindicatelor Democratice Neamţ (2000
- prezent) etc. Manager de proiect POSDRU şi
manager de proiect Leonardo da Vinci (2011-
2014). 

■ 10/1846 – 175 ani de la naştere, Alexan-
dru LAMBRIOR, n. la Soci, Neamţ (d. 30.10.
1883, Iaşi). Şcoala Primară la Fălticeni, Târgu-
Neamţ şi Piatra-Neamţ, bursier la Gimnaziul
Central (Iaşi), Facultatea de Litere a Universităţii

ieşene. Din 1872, profesor de istorie la Şcoala
Militară din Iaşi, an în care intră la „Junimea”.
Din 1874, predă la Liceul National. Trimis cu o
bursă, la Paris (1875), se remarcă şi publică (din
1877) articole de lingvistică în Revista „Roma-
nia”; admis membru al Societăţii Franceze de
Lingvistică. Întors la Iaşi (1878), continuă la Li-
ceul Naţional şi începe (1879) cursul de filologie
română, la Universitate. Membru corespondent
al Academiei (1882). Se remarcă cu studiul

„Limba română veche şi nouă. Tălmăcirea româ-
nească a scrierilor lui Oxenstiern” (1873). Pu-
blică „Carte de citire, cuprinzând texte vechi
româneşti” (1882).

■ 11/1930 – n.
Eduard COVALI, la
Orhei, Basarabia (d. 2. 11.
2002, Piatra-Neamţ), tea-
trolog, scriitor. A fost Direc-
tor al Teatrului Tinere tului,
membru al U. S. din Româ-
nia, colaborator apropiat al
Revistei Apostolul.

■ 13/1953 – n. Copel
MOSCU, la Piatra-

Neamţ, regizor, scenarist de film, fotograf la ziarul
„Ceahlăul”. A absolvit I.A.T.C. „I. L. Caragiale”

Red.
(continuare în pag. 4)
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istem. În cele mai multe cazuri, interesele politice au fost mult mai
importante decât învăţământul României!

Reamintim opiniei publice şi politicienilor că aceste rezultate
slabe de la concursul de titularizare reprezintă, de fapt, evaluarea
activităţii politicienilor acestei ţări. Notele evaluează măsura în
care politicienii s-au implicat pentru dezvoltarea României!

NU POŢI FACE EDUCAŢIE PERFORMANTĂ FĂRĂ
OAMENI BINE PREGĂTIŢI, IMPLICAŢI ŞI DEVOTAŢI ACES-
TUI SISTEM, IAR ACEST LUCRU ÎNSEAMNĂ LUAREA UNOR
MĂSURI URGENTE! 

CELE MAI MARI GREŞELI FĂCUTE ÎN TOŢI ACEŞTI ANI
SUNT:

1. Salariile neatractive din educaţie care au îndepărtat de acest sistem
tinerii performanţi şi cu vocaţie pentru profesia de cadru didactic. În
acest moment, cadrele didactice au salarii mai mici decât şoferii primă-
riilor, paznicii instituţiilor publice sau secretarele din administraţia pu-
blică! Asta nu înseamnă că trebuie tăiate salariile acestora, ele sunt
normale ţinând cont de preţurile din România. O realitate îngrijorătoare
este aceea în care un profesor tânăr cu un salariu de doar 2.300 de lei pe
lună trebuie să trăiască şi să fie şi performant în activitate. Acestea sunt
anomalii grave, inexistente în ţările normale. Chiar şi în aceste condiţii
de umilire salarială, majorarea salarială care ar fi trebuit să se acorde în
anul 2020, a fost „sărită” şi anul acesta şi se pare că nu se află pe lista de
priorităţi a actualei guvernări, nici pentru anul 2022, an în care ar trebui
să se aplice integral Legea nr. 153/2017.

La începutul anilor 1990, au fost politicieni care au afirmat că an-
gajaţii din educaţie nu merită salarii mai mari, pentru că aceştia „nu pro-
duc nimic”! Asistăm şi în prezent la aceeaşi mentalitate bolnăvicioasă şi
perfidă a celor care ne conduc.

2. Neglijarea aproape totală de către învăţământul superior a formării
iniţiale a cadrelor didactice este una dintre marile probleme ale învăţă-
mântului preuniversitar. Şcolile au nevoie de profesori, nu doar de ab-
solvenţi de învăţământ superior. Viitorii profesori au nevoie de cu totul
altceva decât le furnizează în prezent facultăţile. Planurile cadru ale aces-
tora prezintă mari lacune, iar vina pentru ceea ce se întâmplă o poartă şi
Ministerul Educaţiei, care are pârghiile necesare pentru a impune reguli
legate de formarea iniţială. În mod real, viitoarele cadre didactice pleacă
din cadrul facultăţilor cu lipsuri mari şi îşi dau seama de pregătirea pre-
cară în momentul în care ajung în faţa elevilor! Discipline precum: Psi-
hologie şcolară, Pedagogie, Metodica predării disciplinei şi PRACTICA
PEDAGOGICĂ, studiate în facultate de cadrele didactice care au acum
tâmplele încărunţite, sunt absolut necesare pentru orice viitor profesor,
dar din păcate acum sunt istorie! Din nefericire, tinerii profesori nu au
nici şansa de a avea mentori, care să-i ajute în activitate, pentru a remedia
lacunele „dobândite” în facultate.

3. Formarea continuă a cadrelor didactice a fost aproape formală,

cele mai multe cursuri de formare fiind făcute pentru acumularea credi-
telor cerute de lege, în multe situaţii cadrele didactice suportând costu-
rile. O formare adevărată trebuie să aducă plus valoare dezvoltării
personale şi activităţii didactice şi nu risipă de timp şi de bani! 

4. Umilirea cadrelor didactice, în diferite forme, de la critică necons-
tructivă în spaţiul public, până la nepăsarea afişată de clasa politică faţă
de problemele reale şi grave ale acestora. Una dintre aceste probleme
este lipsa protecţiei cadrelor didactice în şcoli, acestea fiind adeseori vic-
timele agresiunilor săvârşite chiar şi de către elevi sau părinţi. Vă amin-
tim că iniţiativa legislativă privind protecţia cadrelor didactice care a
plecat de la FSLI, a fost respinsă chiar de parlamentarii partidelor care
susţin actualul arc guvernamental. 

5. Birocraţia excesivă a transformat cadrele didactice în scribi! Să
faci educaţie reprezintă un proces complex, care necesită timp, creativi-
tate şi inovaţie din partea profesorilor. În loc să fie lăsate să-şi îndepli-
nească misiunea pe care o au, cadrelor didactice li s-au dat sarcini care
nu au nicio tangenţă cu activitatea didactică, iar cei care au avut de suferit
au fost, în primul rând elevii, dar şi cadrele didactice însele. 

Ţinând cont de toate aceste aspecte, oare doar cadrele didactice care
au luat note mici sunt vinovate pentru rezultate? Ar fi un neadevăr să
credem asta! Iar nerepararea greşelilor prezentate, nu va conduce la alt -
ceva decât la o probabilă repetare sau chiar înrăutăţire a situaţiei de anul
acesta în ceea ce priveşte prestaţia cadrelor didactice la concursul de ti-
tularizare. Nu au cum să apară minuni! Ţinând cont de modul cum sunt
tratate cadrele didactice, dar mai ales de condiţiile în care îşi desfăşoară
activitatea, am putea spune că majoritatea fac performanţă! Clasa politică
din România trebuie să facă efortul să-şi corecteze „miopia” gravă de
care suferă, pentru a putea vedea realităţile din sistemul educaţional ro-
mânesc. De asemenea, trebuie să conştientizeze că la o educaţie de cali-
tate, care ar conduce România la prosperitate, se ajunge numai atunci
când va fi o luptă acerbă între tinerii performaţi pentru a ajunge profesori.
Asta se va întâmpla când, în primul rând, vor fi salarii motivante în în-
văţământ! Cei cu putere de decizie care afirmă că aşteaptă performanţă
pentru a da salarii corespunzătoare, gândesc retrograd! Aşa ceva nu s-a
întâmplat nicăieri! Oferiţi şi apoi se vor vedea şi rezultatele! Iar cei care
nu vor corespunde profesional nu au cum să mai fie regăsiţi în sistemul
educaţional! 

Cei care ne conduc sunt buni doar la discursuri populiste şi ştiu
exact cum să manipuleze opinia publică, aruncând vina şi responsa-
bilitatea pentru orice formă de eşec al sistemului de învăţământ în
ograda celor care chiar muncesc – angajaţii acestui sistem! E uşor să
arăţi cu degetul de la pupitrul instituţiei pe care o conduci, e uşor să
găseşti ţap ispăşitor, mai greu e să îţi asumi că prin funcţia pe care o
ai, fie că eşti ministru, parlamentar sau şef al statului, nu ai făcut
nimic sau nu cât trebuie pentru redresarea şcolii româneşti! Este evi-
dent că situaţia actuală a învăţământului nu este cea dorită şi acest
lucru trebuie să ne pună pe fiecare dintre noi pe gânduri – sindicate,
Guvern, cadre didactice, elevi şi părinţi. Trebuie făcut front comun
pentru a schimba în bine învăţământul din România, iar mentalitatea
faţă de acesta: «Lasă că merge şi aşa!», trebuie să dispară!, a declarat
Simion Hancescu, preşedinte FSLI.

s

Comunicat de presă, 6.08.2021
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1978), angajat la Studioul de Film „Ale-
xandru Sahia”, Bucureşti (director 1990-
1992), a devenit unul dintre autorii
marcanţi ai Noului Val în documentarul ro-
mânesc al anilor ’80. A creat peste 50 de
filme de scurt şi lungmetraj (regia şi sce-
nariul), peste 25 de premii naţionale şi in-
ternaţionale: „Şcoala serală”, „Pe malul

Ozanei”, „Şcoala mea iubită”, „Epoca de bronz”,
„Va veni o zi”, „Am ales libertatea”. În anul
2010, a oferit publicului românesc primul festi-
val de film experimental din România.

■ 15/1916 – 105 ani de la naştere, Constan-
tin-Virgil GHEORGHIU, n. la Războieni,
Neamţ (d. 22. 06. 1992, Paris), poet, prozator, re-
porter. A absolvit Facultatea de Litere şi Filozo-
fie, Bucureşti (1940). Debut cu versuri în „Bilete
de papagal” şi editorial, cu „Viaţa de toate zilele”

(1937). În 1963, este hirotonit ca preot al Biseri-
cii Ortodoxe Române din Paris. Cărţi în ţară:
„Ard malurile Nistrului”; „Cu submarinul la ase-
diul Sevastopolului”; „Ceasul de rugăciune”;
„Am luptat în Crimeea”, „Ultima oră”; peste ho-

tare (traduse în limba ro-
mână): „La Vingt-
cinqui ème heure”; „La
Cravache”; „La Maison
de Petrodava”; „Perahim”
şi multe altele. 

■ 17/1978 – n. la Pia-
tra-Neamţ, Cristina PE-
TRARIU. Masterat în
Arte decorative la U.N.A.

„George Enescu”, Iaşi. Membru al UAP. Fonda-
tor (2010) şi preşedinte al Asociaţiei Culturale
„Arte.Ro” din Piatra-Neamţ, Premiul Revistei
„Apostolul” (2016).

■ 18/1960 Ada POPOVICI (18. 09.1960,
Iaşi – 11. 09. 2017, Piatra-Neamţ), a fost profe-
soară, eseistă, publicistă. Studii de filologie, regie
de teatru, film şi tv., jurnalistică. Doctor magna
cum laude în ştiinţe filologice al U.A.I.C. Iaşi
(2007). Colaborator al Revistei „Apostolul”.

■ 19/1953 – n. Viorel NICOLAU, inginer,
editor, anticar, filatelist, publicist. A absolvit Fa-
cultatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini,
Braşov. Colaborator al Revistei „Apostolul”.

■ 19/1966 – 55 ani de la naştere, Mihael
BALINT, n. la Săbăoani, Neamţ, ziarist, eseist,
a absolvit Facultatea de Mecanică a Institutul Po-
litehnic din Iaşi (1993), director al Căminului
Cultural din Săbăoani, tehnoredactor la „Maart’s
Co”, tehnoredactor şi lector de carte, secretar
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Stimată Doamnă Ministru,

ederaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindi-
catelor din Educaţie „SPIRU HARET” – federaţii sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuni-
versitar – supun atenţiei dumneavoastră următoarele:

Personalul nedidactic din învăţământul preuniversitar este în
continuare, contrar tuturor promisiunilor, într-o situaţie dezas -
truoasă din punct de vedere al volumului de muncă şi al salarizării

şi se confruntă cu:
- prestarea, în mod constant, de activităţi peste norma de muncă

legală şi/sau neprevăzute în fişa postului, nefiind recompensat în niciun
fel pentru acestea (situaţie interzisă nu doar de legislaţia din România,
ci şi de normele europene);

- aplatizarea grilei de salarizare (astfel încât, practic, nu mai există
diferenţe între personalul nedidactic cu vechime mică şi cel cu vechime
mai mare în învăţământ);

- neacordarea sporurilor specifice pentru condiţii de muncă.
Situaţia acestei categorii de personal s-a agravat în mod constant, în

condiţiile în care criteriile de normare nu au mai fost actualizate din anul
1999, deşi am solicitat de mai multe ori Ministerului Educaţiei acest
lucru, astfel încât acestea să reflecte în mod echitabil volumul de muncă
şi timpul necesare pentru efectuarea activităţilor specifice din unităţile
de învăţământ, iar în baza acestora să poată fi determinat şi numărul real
de salariaţi necesar desfăşurării adecvate a procesului de învăţământ.

Pentru a veni în sprijinul acestei categorii de personal, solicităm Gu-
vernului ca, în regim de urgenţă, să decidă:

1. instituirea unor dispoziţii derogatorii astfel încât personalul nedi-
dactic din învăţământ să poată beneficia de sporul pentru munca
prestată peste durata normală a timpului de lucru şi în zilele de
repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în con-
formitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schim-
bului normal de lucru;

2. modificarea grilei de salarizare pentru personalul nedidactic,
astfel încât sporul de vechime să nu mai fie inclus în salariul de în-
cadrare (pentru a se elimina aplatizarea grilei şi a exista o diferenţă între
personalul nedidactic cu vechime mică şi cel cu vechime mai mare în
învăţământ – s-a ajuns în prezent în situaţia aberantă în care o îngrijitoare
cu 15-20 de ani vechime are acelaşi salariu cu o îngrijitoare debutantă,

acesta fiind salariul minim brut pe ţară garantat în plată);
3. modificarea corespunzătoare a Regulamentului-cadru privind sta-

bilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete
a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare
a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare
„Învăţământ”, aprobat prin H.G. nr. 34/2018, astfel încât acesta să
permită acordarea unor astfel de drepturi salariale şi personalului nedi-
dactic (inclusiv: un spor de 12 % pentru personalul care lucrează în
locuri de muncă aflate sub acţiunea câmpurilor electromagnetice de
radiofrecvenţă produse de emiţători de radiodifuziune, televiziune,
emiţători pentru comunicaţii, staţie de radiolocaţie, instalaţii de curenţi
de înaltă frecvenţă, staţiile de radio de US şi UUS, radioreleele în unde
metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometrele şi staţiile de bruiaj,
pentru personalul nedidactic din unităţile de învăţământ special şi din
învăţământul de masă care şcolarizează copii cu cerinţe educaţionale
speciale; un spor de 10% pentru personalul care lucrează la curăţire
canale, grupuri sanitare, personalul care desfăşoară activitate în
spălătorie-călcătorie etc.). Menţionăm că, deşi potrivit art. 8 alin. (2) din
regulamentul menţionat personalului nedidactic din învăţământul pre-
universitar ar trebui să i se aplice prevederile H.G. nr. 569/2017 pentru
aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a cate -
goriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de
muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia
ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia
publică locală, în fapt aceştia nu beneficiază de drepturi salariale supli-
mentare, care să compenseze riscurile specifice condiţiilor în care îşi
desfăşoară munca.

4. acordarea unor drepturi specifice (salariale sau de altă natură).

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, vă adresăm respectuoasa so-
licitare de a stabili o întâlnire, în vederea discutării şi identificării celor
mai bune soluţii pentru problemele cu care se confruntă personalul ne-
didactic din învăţământul preuniversitar.

În speranţa că veţi da curs prezentei, vă mulţumim şi vă asigurăm
de întreaga noastră stimă.

PREŞEDINTE F.S.L.I., PREŞEDINTE
Simion HANCESCU F.S.E. „SPIRU HARET”,

Marius Ovidiu NISTOR

Federaţia Sindicatelor Libere
din Învăţământ

Federaţia Sindicatelor din Educaţie
„SPIRU HARET”

Nr. 649/26.08.2021 Nr. 509/26.08.2021

Către

MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

DOAMNEI MINISTRU
RALUCA TURCAN

F



eneral de redacţie la „Monitorul de
Neamţ”, corespondent la „România liberă”,
redactor la „Adevărul de seară”. Concomi-
tent, a fost şi realizator al emisiunii „Ora
lui Balint”, la Tele’M & Prima TV Piatra-
Neamţ. A debutat publicistic în Anuarul
Ins titutului Politehnic Iaşi 1988, cu eseul
„Constantin Noica şi Şcoala de la Păltiniş”.

Cărţi: „Eseu despre legenda lui Buddha” de Émile
Senart (trad. din lb. fr.);
„Contraforturi de-o zi”. 

■ 20/1953 – n. Ioan
AMIRONOAIE, la Ti-
mişoara, profesor, com-
pozitor, ziarist, absolvent
al Conservatorului
„Gheor ghe Dima” Cluj.
Colaborator al Revistei
„Apostolul”.

■ 21/1916 – 105 ani de la naştere, Dumitru
D. IRIMESCU, n. la Coşula, Botoşani (d. 16.
09. 1992, Piatra-Neamţ), pictor, absolvent al
Academiei de Arte Frumoase din Iaşi. A pictat
bisericile: „Precista”, Piatra-Neamţ (cu fraţii

Hârtopeanu), „Vârfurile” din Judeţul Arad,
Bicaz, Dobreni, Ivaneşi, Podoleni, Poiana Teiu-
lui, în judeţul Neamţ. Restaurări la biserici din
Bacău, Câmpia Turzii, Buhuşi. 

■ 21/1931 – 90 ani de la naştere, Dumitru
VĂCARIU, n. la Boboieşti, Pipirig, Neamţ, pro-
fesor, prozator, autor dramatic, absolvent al Şco-
lii Normale din Piatra-Neamţ şi al Facultăţii de
Filologie-Istorie, Iaşi. Profesor, director la Casa
Raională de Cultură din Vaslui. În 1958, arestat

pentru „delict împotriva ordinii sociale”. Şef de
secţie la Muzeul Literaturii Române, Iaşi (1969-
1992). Debut editorial în „Viaţa studenţească”
(1979) cu „Dincolo de poveste”, proză scurtă.
Alte cărţi: „Ochii viperei”, „Praznicul orbilor”,
„Porumbeii albaştri”, „Bărzăunul şi restul lumii”;
„Vornicul Ţării de Sus”;
„Poteci fără întoarcere”;
„Comoara”; „Aventură
dincolo de timp”; „Cro-
nica regatului blestemat”;
„Planeta lui Orim”; „Casa
cu iederă”.

■ 22/1974 – n. Mihai
FLOROAIA, licenţiat al
Universităţii „Al. I. Cuza”,
Iaşi (1997). Doctorat în
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Către

MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

DOAMNEI MINISTRU
RALUCA TURCAN

Stimată doamnă Ministru,

ederaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” şi Federaţia Naţională Sindicală
„Alma Mater”, în numele celor peste 300.000 de salariaţi din învăţământ ale căror drepturi şi interese le reprezintă, vă adresează rugămintea
de a stabili, într-un termen cât mai scurt, o întâlnire în cadrul căreia să discutam problema acută a salarizării personalului din învăţă-
mânt.

Vă reamintim că, încă de la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu mo-
dificările şi completările ulterioare, salarizarea personalului din învăţământ a fost inechitabilă, coeficienţii de salarizare situându-se în pătrimea

inferioară a raportului salarial, ceea ce nu reflectă importanţa socială a muncii desfăşurate în unităţile şi instituţiile de învăţământ din România.
Tratamentul inechitabil a continuat: în timp ce alte categorii de salariaţi au beneficiat de acordarea salariilor maxime încă din anul 2018 (o parte

din salariaţii din cadrul familiei ocupaţionale de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială”) sau de stabilirea salariilor de bază conform unor criterii
diferite, care au asigurat o salarizare superioară (funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din
aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora,
personalul care ocupă funcţii de demnitate publică), personalul din învăţământ nu a atins nici până în prezent maximul salarial prevăzut de Legea-
cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022.

Prin dispoziţiile art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, s-a reglementat acordarea, într-un termen re-
zonabil, a majorărilor salariale cuvenite conform Legii-cadru nr. 153/ 2017, astfel încât personalul didactic urma să primească salariile corespunzătoare
anului 2022 de la data de 01.09.2020. Ulterior, această minimă măsură de accelerare a creşterii nivelului salarial a fost amânată pentru data de 01.09.2021,
prin prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte
normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, apoi eliminată sine die prin dispoziţiile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind
unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Şi personalul nedidactic din învăţământul preuniversitar este afectat de scăderea accentuată a nivelului de trai, în condiţiile în care acesta primeşte
cele mai mici salarii reglementate de Legea-cadru nr. 153/ 2017, însă prestează, în mod constant, activităţi peste norma de muncă legală şi/ sau nepre-
văzute în fişa postului, nefiind recompensat în niciun fel pentru acestea.

Doamnă ministru,
Educaţia de calitate poate fi oferită numai de un sistem de învăţământ în cadrul căruia salariaţii – personal didactic de predare, personal

didactic auxiliar şi personal nedidactic – sunt remuneraţi corespunzător, raportat la responsabilitatea, complexitatea şi riscurile activităţii pe
care o desfăşoară.

În speranţa că veţi da curs propunerii noastre şi că, pe calea dialogului, se vor găsi soluţii adecvate la toate problemele expuse, vă asigurăm de
întreaga noastră disponibilitate şi implicare.

Cu deosebită consideraţie,

PREŞEDINTE F.S.L.I., PREŞEDINTE F.S.E. „SPIRU HARET”, PREŞEDINTE F.N.S. „Alma Mater”,
Simion HANCESCU Marius Ovidiu NISTOR Anton HADĂR

Federaţia Sindicatelor Libere
din Învăţământ

Federaţia Sindicatelor din Educaţie
„SPIRU HARET”

Federaţia Naţională Sindicală
„Alma Mater”

Nr. 652/01.09.2021 Nr. 517/01.09.2021 Nr. 40/01.09.2021

F



eologie (2010), cu distincţia magna cum
laude, la Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca. Colaborator al Revistei
Apostolul din nov. 2004 şi, din oct. 2010,
redactor în Consiliul de redacţie al aces-
teia. 

■ 22/1926 – 95 ani de la naştere, Be-
nedict DABIJA, la Pia-
tra-Neamţ (d. 29. 05.
1962, Bucureşti), actor,
absolvent al Liceului
„Petru Rareş” şi al Insti-
tutului de Teatru din Bu-
cureşti (1952). Actor la
Teatrul Municipal, Bucu-
reşti. Filme: „Moara cu
Noroc”, „Ciulinii Bărăga-
nului”, „Erupţia”, „A -

proa pe de soare”, „Setea”, „Celebrul 702”,
„Porto-Franco”, „Tudor”. A fost remarcabil şi în
teatrul radiofonic.

■ 24/1916 – 105 ani de la naştere, Aurel GI-
ROVEANU, n. la Girov, Neamţ (d. 2. 04. 2001,

Bucureşti), pianist, dirijor
şi compozitor. Studii la
Conservatorul „Egizio
Massini”, Bucureşti
(1933-1937). S-a perfec-
ţionat cu Tudor Ciortea
(forme muzicale) şi cu Ion
Dumitrescu (compoziţie)
la cursurile U. C. M.
(1954-1955). A fost re-

dactor la Radiodifuziunea Română (1949-1950),
pianist şi dirijor al Orchestrei „Aurel Giroveanu”,
Bucureşti (1949-1954). A compus muzică
uşoară, de film, corală. Premiul Juriului la Festi-
valul de Muzică Uşoară de la Mamaia (1966).
Ordinul Muncii cl. a III-a, Ordinul Meritul Cul-
tural cl. a III-a, Premiul U. C. M. (1972). Cola-
borări: „Contemporanul”, „Informaţia Bucu -
reştiului”, „România liberă”.

■ 25/1901 – 120 ani de la naştere, Victor
ŢĂRANU, n. la Ortoaia, Dorna Arini, Suceava
(d. 1953, Bucureşti), profesor, prozator, publicist,
absolvent al Facultăţii de Litere şi Istorie, Bucu-
reşti; profesor la Vatra Dornei, Câmpulung Mol-
dovenesc şi la Şcoala Normală „Gheorghe
Asachi”, Piatra-Neamţ. A cules folclor de pe
Valea Bistriţei. A lucrat la Biblioteca Academiei
Române. A publicat studii în: „Anuarul” Liceului
„Petru Rareş”, „Buletinul Societăţii Regale de
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Federaţia
Sindicatelor Libere

din Învăţământ
Federaţia Sindicatelor Libere

din Învăţământ
Federaţia Sindicatelor din Educaţie

„SPIRU HARET”INFORMARE
n data de 8 septembrie a avut loc şedinţa Colegiului Naţional al
Liderilor FSLI în cadrul căreia s-au analizat cele mai importante
probleme cu care se confruntă salariaţii din învăţământ, dar şi pro-
bleme ale acestui sistem. Concluzia desprinsă este aceea că toţi
angajaţii din sistemul de învăţământ sunt afectaţi de criza pe care
o traversăm, scăderea nivelului de trai fiind îngrijorătoare, din
cauza creşterii preţurilor şi a inflaţiei cei mai afectaţi fiind salariaţii

de la nedidactic dar şi personalul didactic tânăr.

În aceste condiţii, Colegiul National al Liderilor FSLI şi-a fixat ur-
mătoarele obiective:

1. Întreprinderea tuturor demersurilor necesare, astfel încât să se
atingă nivelul maxim al salariilor pentru personalul didactic prevăzute
în Legea nr. 153/2017 cât mai repede posibil. Este exclus de a fi acceptată
varianta ca acest lucru să se întâmple după data de 1 ianuarie 2022;

2. Identificarea unor soluţii pentru creşterea veniturilor personalului
nedidactic şi susţinerea acestora în faţa factorilor decizionali, una dintre
acestea fiind aplicarea regulamentelor specifice sectorului de activitate
învăţământ privind condiţiile de muncă pentru personalul didactic şi ne-
didactic, aşa cum este stipulat în HG nr.34/2018 coroborat cu HG nr.
569/2017;

3. Implicarea activă în elaborarea noii legi a salarizării, obiectivul
fiind acela al poziţionării tuturor angajaţilor din învăţământ pe o treaptă
superioară celei actuale, cerinţă justificată având în vedere importanţa
acestui domeniu de activitate;

4. Implicarea FSLI în elaborarea noului pachet legislativ care vi-
zează sistemul educaţional. De asemenea s-a solicitat ca să se legifereze
distinct Legea privind statutul personalului din învăţământ;

5. Elaborarea unei iniţiative legislative prin care să se solicite apli-
carea corectă de la intrarea în vigoare a Legii nr. 153/2017, a drepturilor
salariale cuvenite a se acorda personalului didactic prejudiciat în mod
ilegal de acest drept, fapt recunoscut prin Deciziile 64/2020; 7 şi 8 din
2021 ale Î.C.C.J. Această iniţiativă legislativă urmează a fi înaintată Par-
lamentului României în perioada imediat următoare;

6. În situaţia în care toate aceste cerinţe justificate vor fi ignorate de
factorii decizionali, urmează să se stabilească un calendar al acţiunilor
de protest.

Preşedinte, Simion HANCESCU

PREŞEDINTE
F.S.L.I.,

Simion HANCESCU

PREŞEDINTE F.S.E.
„SPIRU HARET”,

Marius Ovidiu NISTOR

COMUNICAT DE PRESĂ, 16.09.2021

Testarea obligatorie a salariaţilor din
învăţământ pe banii lor este ilegală!

Vom da statul în judecată, dacă guvernanţii ne obligă să plătim
pentru eşecul lor!

ederaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia
Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” – federaţii
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
învăţământ preuniversitar – avertizează Guvernul României că
va ataca în justiţie orice act prin care angajaţii din învăţământ
vor fi obligaţi să se testeze pe banii lor pentru depistarea
COVID -19!

Înainte să aplice o astfel de măsură, prin care să oblige angajaţii
din învăţământ care nu s-au vaccinat împotriva COVID 19 să-şi
plătească testele, domnul prim-ministru ar trebui să lectureze Codul
Muncii, care, la art. 175 alin (4) prevede că: „Măsurile privind se-
curitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine, în niciun caz,
obligaţii financiare pentru salariaţi”. Ţinând cont de acest articol,
şi nu numai, orice sumă pentru asigurarea sănătăţii angajatului
la locul de muncă trebuie asigurată de angajator. În plus, Guver-
nul şi-a asumat, încă din martie 2021, să vaccineze 70% din
populaţie, cifră care conducea la imunizarea de masă. „Obiectivul
nostru este ca până la finalul lui septembrie să vaccinăm 10,4 mili -
oane de români, asta înseamnă 70% din populaţia activă, ceea ce
înseamnă că trecem în partea cealaltă a pandemiei”, declara pe 16
martie a. c. premierul Florin Câţu. Dacă Guvernul îşi respecta obiec-
tivul şi, prin campaniile publice, determina 70% din populaţia
României să se vaccineze, ajungeam la imunizarea de masă iar astăzi
nu mai eram sub ameninţarea acestui val 4. Eşecul guvernanţilor nu
trebuie decontat de angajaţii din învăţământ.

Având în vedere cele prezentate mai sus şi ţinând cont că peste
60% (193.430 de persoane) dintre angajaţii din învăţământ s-au vac-
cinat deja, considerăm că orice act normativ prin care se vrea intro-
ducerea testării cu plată este atât ilegal, cât şi imoral.

~
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eografie” (Bucureşti), „Curentul”, „Ion
Creangă”, „Apostolul”. Distins cu „Co-
roana României în Grad de Cavaler”
(1939). Scrieri: „Mama”, „Teofil”, „Geto-
dacii. Viaţa culturală a românilor din Tran-
silvania”, „Bibliografie economică română”,
„Preocupări didactice”, studiu de pedagogie,

„Lecţiuni de istorie literară” ş. a. 
■ 26/2000 – d. Cătălin-Florin STUPCANU,

la Ceahlău, profesor, zia-
rist, scriitor (n. 2. 04.
1938, Filioara, Agapia).

■ 27/1937 – n. Nico-
lae FLORIAN, la Vână-
tori-Neamţ, învăţător,
animator cultural, publi-
cist, absolvent al Şcolii
Pedagogice din Piatra-
Neamţ (1956, şef de pro-

moţie). A predat la şcolile din: Păstrăveni, Boiş-
tea, Petricani, Lunca (director), Vânători-Neamţ.
A fost director al Căminului Cultural (1968-
1978); primar (1990-1992) şi consilier comunal
până în 2008. Cetăţean de onoare al comunei na-

tale (2007). Colaborări: Revista „Apostolul”. Este
autor al „Monografiei Comunei Vânători-Neamţ”
(2006), lucrare importantă pentru informaţiile
despre locuri şi instituţii din preajma localităţii
Vânători (Mănăstirea Neamţ, Cetatea-Neamţ,
Mănăstirile Secu şi Sihăstria ş. a.) şi despre mulţi
intelectuali care au trăit pe aceste locuri.

■ 27/1948 – n. Constantin ARDELEANU,
la Tazlău (d.16.09.2021), scriitor, Facultatea de
Studii Economice din Iaşi. Colaborator al multor
reviste, în care au fost inserate peste 1.000 de ar-

ticole şi cronici. Mai multe premii literare pentru
proză. Membru al Societăţii Scriitorilor Militari,
al U. Z. P. şi al Societăţii Scriitorilor din Judeţul
Neamţ. Cetăţean de onoare al Comunei Tazlău. 

■ 29/1974 – n. Adrian G. ROMILA, la Pia-
tra-Neamţ, publicist, pro-
zator, eseist. A absolvit
Facultatea de Litere a
Universităţii din Iaşi
(1998); doctor în folclor
şi antropologie culturală
(2005), profesor la Liceul
de Artă din Piatra-Neamţ.
Colaborator al Revistei
„Apostolul”. (Prelucrare
după Personalităţi ale
culturii din judeţul Neamţ, un calendar alcătuit
de Constantin Tomşa, Editura Crigarux&Cetatea
Doamnei, Piatra-Neamţ, 2014). Red.
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Rememorări nemţene

G

septembrie 2021

CALENDAR
septembrie 2021

4. ARTAUD, Antonin (4 sept. 1896
– 4 martie 1948) – 125 de ani de la
naşterea dramaturgului francez;

04. BACOVIA, George (4 sept.
1881 – 22 mai 1957) – 140 de ani de
la naşterea poetului;

08. BIANU, Ioan (8 sept. 1856
– 13 februarie 1935) – 165 de ani de la naş-
terea filologului;

09. MILLO, Matei (25 noiembrie
1814 – 9 sept. 1896) – 125 de ani de la
moartea actorului;

14. ALIGHIERI, Dante (29 mai 1265
– 14 sept. 1321) – 700 de ani de la moartea
poetului italian;

14. COOPER, James F. (15 sept.
1789 – 14 sept. 1851) – 170 de ani de la
moartea scriitorului american;

18. CÂRLOVA, Vasile (4 februarie
1809 – 18 sept. 1831) – 190 de ani de la
moartea poetului;

19. STURDZA-BULANDRA, Lucia
(25 august 1873 – 19 sept. 1961) – 60 de
ani de la moartea actriţei;

20. COŞBUC, George (20 sept. 1866
– 9 mai 1918) – 155 de ani de la naşterea
poetului;

22. COBĂLCESCU, Grigore (22
sept. 1831 – 21 mai 1892) – 190 de ani de
la naşterea geologului;

24. FITZGERALD, F. Scott (24 sept.
1896 – 21 decembrie 1940) – 125 de ani de
la naşterea scriitorului american;

25. CERNA, Panait (25 sept. 1881 –
26 martie 1913) – 140 de ani de la naşterea
poetului;

25. ŞOSTAKOVICI, Dmitri (25 sept.
1906- 9 august 1975) – 115 ani de la naşte-
rea compozitorului rus;

28. NEGRI, Costache (14 mai 1812 –
28 sept. 1876) – 145 de ani de la moartea
scriitorului şi omului politic;

29. NAUM, Gellu (1 august 1915 – 29
sept. 2001) – 20 ani de la moartea poetului. 

Red.
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Doi nemţeni au câştigat premiul UCIN
• Tudor Vladimir Panduru, Imagine;

Gianina Cărbunariu, Scenaiu

e 20 septmbrie a.c., la Opera Naţională din
Bucureşti s-a desfăşurat a 49-a ediţie a pre-
miilor decernate de Uniunea Cineaştilor din
România (UCIN), eveniment ce reprezintă
recunoaşterea celor mai importante produc-
ţii autohtone pentru anul 2020.

Tudor Vladimir Panduru a câştigat,
Premiul pentru imaginea filmului Mal-

mkrog, în regia lui Cristi Puiu. Tudor Vladimir
Panduru este un director de imagine reprezentativ
pentru generaţia sa, co-semnatar al unor momente
de vârf ale actualei filmografii româneşti. S-a năs-
cut la Piatra-Neamţ, la 10 septembrie 1989 şi este
absolvent al UNATC, secţia imagine de film, pro-
moţia 2011. Imaginea unor filme de succes, pre-
cum Bacalaureat, Hawaii, Familia mea fericită,
Malmkrog, documentarul Cinema, mon amour
sau, mai nou, lungmetrajele Tata mută munţii şi
Întregalde, care au avut recent premiera şi la Pia-
tra-Neamţ, poartă semnătura sa. Filmul Malmkrog,
în regia lui Cristi Puiu, a primit Marele Premiu şi
Trofeul UCIN.

În cadrul Galei UCIN, Gianina Cărbunariu,
actualul manager general al Teatrului Tineretului

din Piatra-Neamţ, a câşti-
gat Premiul pentru Sce-
nariu, împreună cu Radu
Jude, pentru filmul Tipo-
grafic Majuscul. 

Gianina Cărbunariu
este regizor dramaturg,
născută în 1977 la Piatra

Neamţ. Este absolventă a Liceului Teoretic „Petru
Rareş” din Piatra Neamţ (1996), urmează cursurile
Facultăţii de Litere din Bucureşti (1996 – 2000) şi
este absolventă a Facultăţii de Teatru, secţia Regie
de Teatru (2004) şi a Masterului de scriere drama-
tică la UNATC I.L. Caragiale Bucureşti (2006). Îşi
susţine teza de doctorat în 2011, la UNATC I.L.
Caragiale, cu lucrarea „Regizorul dramaturg”
(Magna Cum Laude). Desi gur, premiul obţinut de
dramaturgul Gianina Cărbunariu atestă încă o dată
talentul concitadinei noastre. Noi ne-am fi dorit
însă s-o aplaudăm pentru un premiu care să recom-
penseze un succes al instituţiei nemţene. Mai aş-
teptăm. Ars longa...

Juriul, prezidat de academicianul Răzvan
Theodorescu, a fost alcătuit din actriţa Tora Vasi-
lescu, criticul de film Mihai Fulger, directorul de
imagine Gabriel Kosuth şi regizorul Doru Niţescu.

Mircea ZAHARIA

P

Cărţile profesorilor noştri la Târgul de carte „Libris”
uminică, 26 septembrie, Editura „Nona” a Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”
Neamţ, a prezentat publicului zece dintre cele mai recente apariţii editoriale, la Târgul de carte
„Libris”.

Cititorii s-au putut întâlni cu trei dintre cele mai apreciate cadre didactice ale şcolilor nem-
ţene – Cătălina Mihaela Tărcăoanu (Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” din Piatra-
Neamţ), Oana Maria Antal (Liceul Teologic Ortodox „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
din Piatra-Neamţ) şi Marina Sima (Şcoala Gimnazială „Episcop Melchisedec Ştefănescu”,

din Gârcina) –, care au vorbit despre publicaţiile cu caracter didactic.
Criticul literar Cristian Livescu, invitatul de onoare al Centrului la acest

eveniment, a adus în prim-plan volumele editate la „Nona” în cadrul seriei Bi-
blioteca Ion Creangă, Prozatori români contemporani laureaţi ai Premiului
naţional Ion Creangă, Opera omnia: „Ivan Turbincă şi Iapa Troiană” (Dumi-
tru Radu Popescu), „Amintirile celui ce parcă am fost” (Nicolae Breban),
„Viaţa altora” (Eugen Uricaru) şi „Scara ruptă” (Dan Stanca).

Publicul a putut afla şi despre apariţia lucrării monografice „«FLORI-
CICĂ DE LA MUNTE» – 50 de ani de joc şi cântec strămoşesc”, apărută

la „Nona” cu ocazia împlinirii unei jumătăţi de veac de la înfiinţarea ansamblului folcloric al Cen-
trului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”.

Valentin ANDREI

D
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O viaţă închinată muzicii
• Interviu cu doamna

Anastasia BURUIAN – conf. univ. dr.
la Academia „Gheorghe Dima”,

Extensia Piatra‐ Neamţ

Deloc întâmplător, îmi doresc să începem
interviul nostru prin evocarea meleaguri-
lor natale şi a câtorva amintiri din copilă-
rie.

– Sunt fiică de pădurar din Codrii
Moldovei de peste Prut, unde Dumnezeu
mi-a oferit o copilărie minunată şi nişte pă-
rinţi cu un suflet cald şi iubitor, dar şi des-

tul de riguroşi în respectarea valorilor familiei şi
neamului. 

Natura a fost regatul meu, unde m-am simţit
liberă să fac ceea ce simt, noi locuind chiar la
marginea pădurii. Mă văd şi acum plimbându-mă
de pe la vârsta de cinci anişori pe cărările din pă-
dure, cu căţeluşa după mine, cântând şi adunând
floricele. Mă căuta mama, dar nu era prea spe-
riată că nu mă găseşte imediat, pentru că ştia de
pasiunea mea de a hoinări cu căţeluşa după mine,
şi eu apăream, câteodată pe neaşteptate, cu poala
plină de ciuperci (ştiam locurile tot de la ea).

Când a venit vremea să merg la şcoală,
ne-am stabilit definitiv în satul Drăguşenii-Noi
din raionul Hânceşti, Republica Moldova, unde
am avut mulţi prieteni şi colegi de şcoală minu-
naţi, cărora le duc dorul şi acum.

– Cum a apărut muzica în viaţa dvs., când
şi cum aţi hotărât că va deveni profesia de cre-
dinţă?

– Cu muzica am avut legătură încă din copi-
lărie, glasul moştenindu-l de la părinţii mei: tata
era posesorul unei voci de bariton bine timbrată
şi era oricând bucuros să fie ascultat, iar mama
avea o voce de soprană, cu care ne încânta când
ţesea la război, prin duioşia şi căldura ce se re-
vărsau din sufletul ei. Apoi, la şcoală am partici-
pat la tot felul de concerte şi festivaluri ca solistă,
dar nu m-am gândit niciodată că va deveni pro-
fesia mea de credinţă; probabil că mediul simplu
de la ţară, din care proveneam, mă făcea să cred
că aceste meserii trebuie să rămână un vis şi atât.
Dar Dumnezeu a dispus altfel şi m-am trezit stu-
diind tainele muzicii vocale clasice, care mă fas-
cinau tot mai mult pe măsură ce le descopeream.
Datorită profesorilor pe care i-am avut la Liceul
de Muzică din oraşul Bălţi şi Conservatorul G.
Muzicescu din Chişinău, apoi minunaţilor cântă-
reţi-actori de pe vremea aceea de la Operă (şi de
la spectacolele cărora eram nelipsită), m-am în-
drăgostit pentru totdeauna de muzica de operă.

– Specialităţile obţinute în urma studiilor
universitare de la Chişinău sunt interpret de con-
cert şi pedagog. Îmi veţi spune probabil că este
greu de răspuns, ca atunci când trebuie să de -
semnezi copilul preferat; şi totuşi, care este fa-
vorita şi de ce? 

– Da, într-adevăr, pare greu să discerni între
cele două specialităţi, dar eu am avut noroc. Să
fiu pedagog m-a atras dintotdeauna, asta urma să
fac şi dacă nu ajungeam în domeniul muzicii
(eram bună la matematică, de exemplu). Norocul
a fost că am avut posibilitatea să fiu mai întâi in-
terpret pe scenele multor teatre de operă şi a să-
lilor de concerte din ţară şi străinătate. Asta m-a
ajutat să-mi adun un bagaj de cunoştinţe, experi-
mentate şi verificate personal în domeniul cân-
tului. Astfel, aceste două specialităţi, la un
moment dat au început să se îmbine armonios, şi
asta pentru că m-am străduit să le fac cu drag şi

tragere de inimă. Aşa că, nu aş putea să spun care
este favorita.

– Aţi început cariera ca soprană la Filarmo-
nica din Chişinău şi la Teatrul de Operă şi Balet
din acelaşi oraş. Vă mai amintiţi care a fost pri-
mul rol după absolvire? V-a făcut să simţiţi că
apariţia pe scenă merită atâta studiu, atâta
muncă?

– La Filarmonică am lucrat numai un an, în
paralel cu anul cinci de Conservator, apoi, prin
concurs, am ajuns solistă a Teatrului de Operă şi
Balet din Chişinău.

Să nu vă imaginaţi că „rolul principal” a
venit imediat. Trupa de solişti vocali a Operei era
foarte puternică pe atunci, numai soprane erau
optsprezece la număr (şi eu eram soprană!), aşa
că am început cu roluri de animăluţe în specta-
colele pentru copii, roluri secundare în cele de
bază şi apoi au
venit şi cele
principale. Ex-
perienţa a fost
benefică, deoa-
rece aşa am în-
văţat multe
lucruri impor-
tante şi am de-
venit mult mai
sigură de sine
la prestaţiile
scenice.

Primul rol
important a fost
Catrin din Mar-
chitana, de I.
Cortes, după o
piesă de Bertolt
Brecht, care mi-a dat multe bătăi de cap; era mu-
zică modernă, iar personajul pe care îl interpre-
tam nu se exprima în cuvinte, era mut. Toată
interpretarea consta numai din vocalize, deci era
nevoie şi de un joc de scenă foarte expresiv. Am
îndrăgit-o foarte mult şi în final am reuşit să o in-
terpretez aşa cum se cuvine, zic eu.

A urmat apoi rolul meu de suflet, Tatiana,
din Evghenii Oneghin, de P. I. Ceaikovski, care
m-a fascinat mult timp cu sinceritatea, curajul şi
sufletul ei curat. Am cântat mai multe roluri din
operele lui Ceaikovski, toate au fost minunate,
însă şi romanţele sale au în sufletul meu un loc
aparte. Mai târziu preferatele mele au fost rolurile
Mimi din Boema şi Cio-Cio-San din Madama
Buterfly de Giacomo Puccini, pe care le-am cân-
tat cu atâta satisfacţie şi nesaţ în acelaşi timp. 

Gândindu-mă la muzica lui Puccini, dar nu
numai, vă pot răspunde cu certitudine la între-
bare: merită toată munca şi studiul depus pentru
a cunoaşte şi a da viaţă capodoperelor muzicale
pe care, cu atâta măiestrie, ni le-au pus la dispo-
ziţie munca şi talentul acestor minunaţi compo-
zitori.

– Ce v-a determinat să faceţi pasul spre Ro-
mânia?

– Se poate spune că a fost soarta sau, şi mai
frumos, tot muzica. Aceastea au contribuit la în-
tâlnirea cu soţul meu, care era şi este timpanist
în orchestra Operei Naţionale din Cluj-Napoca,
eu fiind invitată de ei ca solistă pentru un turneu
în Olanda şi Belgia, cu rolul Mimi, din Boema
lui G. Puccini. Ce pot să mai spun... viaţa mea s-a
întors cu 180 de grade şi iată-mă clujeancă cu
acte în regulă.

– De un număr serios de ani colaboraţi, în
calitate de conferenţiar universitar doctor, cu Fa-

cultatea de Muzică din Piatra-Neamţ. Există un
artizan al acestei colaborări? 

– Începutul colaborării mele cu Facultatea
de Muzică din Piatra-Neamţ a fost chiar de la în-
fiinţarea acesteia în 1998, iar artizanul nu este alt -
cineva decât regretatul domn Cristian Misievici,
care a pus bazele acestei instituţii şi a vegheat tot
timpul la bunul mers al lucrurilor. A avut mare
încredere în mine şi în colegii mei, ne-a fost ca
un părinte spiritual şi pentru aceasta îi sunt şi îi
voi fi veşnic recunoscătoare.

– Activitatea dvs. profesională la Academia
de Muzică „Gh. Dima”, Extensia Piatra-Neamţ
este foarte vastă. Vă rog să ne expuneţi în ce con-
stă de fapt.

– Mă bucur dacă o consideraţi aşa, dar să
ştiţi că Fişa postului cere destule lucruri de făcut
dacă eşti conştiincios. Concret, predau la disci-
plinele Canto clasic, Lied-Oratoriu, Didactica
specialităţii şi Practica pedagogică. Eu întot-
deauna mi-am propus să fac mai multe pentru a-i
stimula pe studenţi şi pentru a fi un exemplu viu
în cunoaşterea tainelor meseriei pe care şi-au
ales-o. M-am străduit, printre altele să-mi cultiv
zi de zi cunoştinţele în domeniu, să-mi menajez
permanent vocea pentru a avea o prestaţie de ca-
litate pe scenă, să-mi implic învăţăceii în eveni-
mente culturale, recitaluri, concursuri.

– V-am admirat de multe ori pe scene din
Piatra-Neamţ, în special la manifestări culturale
alături de studenţii dvs. Ce reprezintă pentru dvs.
un student nou la Academia de Muzică?

– Un student nou pentru mine înseamnă încă
un copil în familie (chiar dacă este matur); tre-
buie să ştiu totul despre el, şi rele şi bune, pentru
a-l înţelege şi a-l ajuta. De multe ori, pentru a-l
face să meargă pe drumul bun, e nevoie să mă
cobor la nivelul lui, să-i recâştig încrederea, şi de
acolo să pornim împreună spre realizarea obiec-
tivelor propuse.

– Pentru teza de doctorat aţi ales liedurile
în creaţia compozitorului Gheorghe Dima. La ce
concluzie v-a condus cercetarea acestei teme?

– Această cercetare din cadrul doctoratului
meu mi-a cristalizat ideea că pedagogia cântului
trebuie să fie preocupată de formarea artistului
liric complet şi complex, pregătit pentru interpre-
tarea unei cât mai ample palete de genuri şi stiluri
muzicale, capabil să se adapteze şi să ţină pasul
cu înnoirile de limbaj, prin supleţea gândirii şi
sensibilităţii sale.

– Ce vă nemulţumeşte cel mai mult la siste-
mul universitar muzical de învăţământ din Ro-
mânia?

– Birocraţia şi modul de a raporta la cerere
aspecte superficiale, care ne înstrăinează tot mai
mult de factorul uman şi valorile lui. Goana
după „vizibilitate internaţională”, care a devenit
leitmotivul instituţiilor de învăţământ din ţară şi
care e importantă într-un fel (fără asta bugetul
de la stat vine foarte mic sau insuficient). După
părerea mea, acestea ne îndepărtează de la lu-
crurile esenţiale ce trebuie să fie axate pe stu-
dent şi nevoile lui, pentru a ajunge specialişti
adevăraţi în domeniul ales. Dar, acestea sunt
vremurile...

– Ce îşi doreşte Anastasia Buruian pentru
viitorul apropiat?

– Doresc, în primul rând, sănătate tuturor, să
fim toleranţi unii cu alţii, să avem minţile lumi-
nate, să fie pace şi linişte în ţară şi în lume; mie
îmi doresc putere de muncă şi de judecată.

A consemnat Gianina BURUIANĂ

–
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Serbarea de la Putna – 150. Continuitatea unui ideal

rogramul manifestării a oferit în fiecare clipă un moment de me-
ditaţie şi de puternică încărcătură spirituală: vizitarea expoziţiei
„Serbarea de la Putna. Continuitatea unui ideal”, acordarea de dis-
tincţii şi premierea câştigătorilor concursurilor Serbării 2021, sus-
ţinerea discursului câştigător la Concursul de discursuri
studenţeşti, Simpozionul „Eminescu şi Putna”, Congresul studen-
ţesc aniversar: Dialog despre identitate şi idealuri cu studenţii al

acad. Ioan Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române, semnarea De-
claraţiei finale a Congresului studenţesc.

A fost prezentat un Mesaj al Patriarhiei Române şi au avut loc Sfin-
ţirea Candelei dăruite de studenţi şi depunerea ei pe mormântul Sfântului
Ştefan cel Mare, Slujba Privegherii, Sfânta Liturghie Arhierească, Slujba
Parastasului pentru ctitorii Mănăstirii Putna, a organizatorilor şi partici-
panţilor la Serbarea de Putna 1871, marcarea momentului aniversar, prin

figurarea cu
torţe a numă-
rului 150 pe
Dealul Cru-
cii.

Iar Ioan-
Aurel   Pop
 şi-a încheiat
discursul de
la Serbarea
Putna 150 cu
un mesaj vi-
brant: „As-

tăzi, la 150 de ani de atunci,
se cuvine să ne înclinăm în
faţa memoriei acelor făurari de
ţară. Ar trebui să ne înălţăm şi
să le urmăm exemplul. Într-o
societate secularizată, dezo-
rientată, cum e societatea eu-
ropeană de azi, în care toate
marile valori ale omenirii sunt
puse sub semnul întrebării, noi
ar trebui să ne vedem cu sme-
renie de rânduiala noastră. Să
luăm exemplul marilor cărtu-
rari de la Putna, de la Vasile
Alecsandri la Mihai Eminescu.

Pentru mulţi români de
astăzi, ca şi pentru cei de la
1871, Patria este limba ro-
mână. Dar pentru noi, în ge-
neral, ca oameni, patria
noastră trebuie să fie credinţa
noastră. Credinţa aceasta în
care ne-am născut şi fără de care n-am fi. Şi astăzi, mai mult ca oricând,
Biserica este egală cu lumea. Iar Biserica noastră este egală cu naţiunea
română. Haideţi să luăm tradiţiile şi istoria, ca să ne fie un imbold pentru
prezent şi viitor. Să ne închinăm cu smerenie, aşa cum au făcut şi cei
care au construit această ţară, să ne preţuim limba şi să ne păstrăm cu
demnitate locul în Europa. Aşa să ne ajute Dumnezeu!” 

Declaraţia Congresului Studenţesc Aniversar
16 august 2021, Mănăstirea Putna

Noi, tinerii români de pretutindeni, din
ţară şi din afara graniţelor ţării, ne-am în-
tâlnit în 15 şi 16 august 2021, în locul
sfânt al Mănăstirii Putna, să aducem cins -
tire celor ale căror mâini şi suflete au plă-
mădit în 1871 Prima Serbare a Românilor
de Pretutindeni şi Primul Congres al Stu-

denţilor Români de Pretutindeni, spre afirmarea
idealului unităţii poporului român.

În pregătirea manifestărilor din 1871, Co-
mitetul provizoriu pentru Serbarea de la Mănăs-
tirea Putna scria în apelul său către românime
că „deşi desfăcuţi unii de alţii în privinţa poli-
tică, ne uneşte totuşi aceeaşi limbă, aceleaşi
obiceiuri şi datine, aceeaşi religiune şi credinţă
politică şi socială, de la Tisa pân’la Marea Nea -
gră, de la Nistru şi pân’la Balcani.”

Acelaşi ideal din 1871 l-au reamintit în is-
torie generaţiile de la 1904, 1926, 1957, 1966,
1992, 2004, 2007, 2011, prin serbări naţionale
desfăşurate la mormântul Sfântului Voievod
Ştefan cel Mare.

În anul 2021, a venit rândul nostru să înţe-
legem importanţa idealului unităţii şi să îl
ducem mai departe, conştienţi că, aşa cum
scriau Nicolae Teclu şi Mihai Eminescu, „nici
o piedică nu ne mai stă în calea scopului nostru
decât doar propria noastră neglijenţă şi ne-
voinţă”.

Astfel, după 150 de ani, noi, în numeroase
ateliere de lucru care s-au desfăşurat online îna -
inte de aceste zile aniversare, am reflectat la is-
torie, am analizat prezentul şi am gândit cum
poate fi construit viitorul.

Secţiunile au fost: Istorie şi Identitate na-
ţională; Libertate, justiţie şi sistem politic; Ro-
mânii de pretutindeni; Educaţie, artă şi cultură;

Economie, fiscalitate, antreprenoriat, energie,
agricultură şi mediu; Familie, muncă, politici
sociale; Sănătate; Credinţă şi teologie.

Fiecare grup de lucru a realizat zeci de pa-
gini de concluzii în domeniul său de analiză,
însă, în această Declaraţie, considerăm potrivit
să exprimăm principiile esenţiale pe care le-am
desprins din analize şi care considerăm că fac
parte din fundamentele prin care fiecare gene-
raţie îşi aduce contribuţia sa la continuarea
idealului unităţii românilor de pretutindeni.

Ele consună cu principiul unităţii culturale
ca bază a unităţii naţionale care a fost expus în
1871.

Principii pentru continuitatea idealului
unităţii românilor de pretutindeni

Istorie
Cea mai profundă temelie a unităţii noastre

ca popor este cea pusă de Dumnezeu. Suntem
fii ai maicii România pentru că Tatăl Ceresc ne-a
sădit în acest popor.

Istoria noastră reprezintă stâlpii pe care
este zidit edificiul civilizaţiei româneşti. Cu
puncte luminoase sau mai puţin luminoase, ea

ne arată devenirea noastră. Istoria noastră este
singura pe care o avem şi, mai ales, singura pe
care putem construi. Preocuparea de a ne înţe-
lege identitatea trebuie să fie necontenită, căci
doar cunoscând trecutul putem păşi conştient
spre viitor.

Identitate
Suntem un trup creat din ţărâna pământului

românesc şi însufleţit de credinţa unui rost pe
care îl avem. Suntem o casă zidită de generaţiile
anterioare, în care fiecare nouă generaţie este
chemată să fie conştientă că trăieşte în casa pa-
triei sale. Această conştientizare dă naştere res-
pectului, recunoştinţei şi dragostei faţă de
înaintaşi, unindu-ne în cuget şi-n simţire cu ei.

Responsabilitate
Unitatea românilor din viitor se sprijină pe

conştiinţa unităţii românilor din trecut, iar ge-
neraţia prezentă este liantul.

Să nu uităm îndemnul marelui patriot bu-
covinean Doxaki Hurmuzachi, care a scris
copiilor lui şi tuturor românilor în testamen-
tul său din 1857: să nu uitaţi că aveţi de îm-
plinit trei datorii mari şi sfinte, pentru care veţi
răspunde în faţa lui Dumnezeu, înaintea oame-
nilor şi a urmaşilor noştri. Aceste trei datorii
sunt: patria, limba şi biserica.

Educaţie
Prin oameni educaţi, cu dragoste de ţară şi

curajoşi s-a realizat România, ca stat. Şi doar
prin oameni educaţi, cu dragoste de ţară şi cu-
rajoşi, îşi va continua existenţa ca stat. De
aceea, avem responsabilitatea să educăm, în
primul rând, în România şi pentru România. Iar

„

Declaraţia finală

(continuare în pag. 10)

(urmare din pag. 1)
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ducaţia să transmită spiritul românesc, în-
temeiat pe repere clare şi capabil de sin-
teze istorice majore.

Libertate
Reflexia asupra libertăţii include ca-

drul juridic, dar îl depăşeşte, fiind o pro-
blemă de viaţă pentru fiecare om care vrea să
trăiască demn.

Libertatea este un dar de la Dumnezeu, în-
scris în firea umană. Ea îşi are sensul în reali-
zarea unităţii armonioase între om şi întreaga
existenţă. De aceea, ea se pierde prin corupţia

spirituală, care precede alte forme de corupţie,
şi prin folosirea ei împotriva sinelui şi a aproa-
pelui. Libertatea creşte în omul onest şi creşte
prin folosirea ei conform scopului său.

Românii de pretutindeni
Ca un părinte care este dator să poarte de

grijă copilului, tot astfel România, ca Patrie-
mamă, are o datorie absolută faţă de regiunile
istorice de lângă graniţe şi faţă de diaspora.

România are responsabilitatea menţinerii
legăturii lingvistice şi culturale cu românii de
pretutindeni.

România trebuie să valorifice toate posibi-
lităţile şi şansele prin care putem face un pas
înainte în a-i aduce pe copiii săi acasă şi a reîn-
tregi familia naţională.

Economia în sprijinul omului
Capacitatea de a crea bunuri şi servicii este

forma cea mai simplă prin care intrăm în legă-
tură unii cu alţii. Prin ea se poate exprima con-
cret sprijinirea semenilor. Ca urmare, suntem
datori să facem autostrăzi ale iubirii exprimate
prin fapte concrete care nu doar să treacă Mun-
ţii Carpaţi, ci să şi unească prin responsabilitate,
muncă şi efort sufletele românilor, oriunde tră-
iesc. Prin bunuri şi servicii se construiesc nu
doar economia şi societatea prezentului, ci şi un
liant patrimonial văzut între românii care au
fost, care sunt şi care vor fi.

Sănătatea
Ocrotirea vieţii trebuie să fie permanent

prezentă în preocupările noastre, căci fiecare
om are o valoare supremă, un sens şi o misiune
în familia sa, în ţara sa, în lumea întreagă. Uni-
tate în această privinţă înseamnă şi un sistem
naţional de sănătate funcţional, dar şi preocu-
parea onestă a fiecăruia faţă de binele celui de

lângă noi, de la concepţie până la moartea na-
turală.

Să tratăm suferinţa altuia cu empatie și dra-
goste, să respectăm demnitatea condiţiei umane
şi să îi privim pe cei bolnavi ca persoane inte-
grale, nu prin prisma afecţiunii lor.

Este benefic să ne însuşim cuceririle medi-
cinei, este necesar să o facem păstrând dragos-
tea faţă de semeni şi respectând libertatea de
conştiinţă a personalului medical şi a pacienţi-
lor.

Egali şi complementari
Egalitatea şi unitatea dintre oameni decurg

din faptul că suntem creaţia lui Dumnezeu.
Unitatea noastră se clă-

deşte şi prin complementari-
tatea vocaţiilor noastre: să nu
opunem domenii diverse, ci
să cultivăm darul personal al
fiecăruia ca mijlocul prin
care putem lucra binele în co-
munitate, un bine de care în-
treaga comunitate are nevoie.
Agricultura şi cercetarea şti-
inţifică, credinţa şi arta, spor-
tul şi politica şi toate celelalte
domenii de preocupări şi ac-
tivitate nu sunt menite să ne
divizeze prin diferenţierea
dintre ele, ci să ne unească
prin roadele practicării lor cu

onestitate faţă de specificul domeniului şi faţă
de semeni.

Familie, familia românilor, familia între-
gii omeniri

A.D. Xenopol, în Discursul festiv din 1871,
a arătat cum, prin faptele sale, Sfântul Ştefan
cel Mare a depăşit graniţele Moldovei şi este un
binefăcător al tuturor românilor şi al întregii
omeniri. „Ştefan cel Mare încetează de a fi
eroul unei părţi a ţărilor locuite de români şi de-
vine un centru pentru toţi de acelaşi neam. [...]
Oamenii cei mari ai unui popor nu sunt ai cer-
cului în care ei fură siliţi să-şi mărginească lu-
crarea; ei sunt ai neamului întreg, pe cât răsună
aceeaşi limbă, pe cât se întâlnesc
aceleaşi obiceiuri, pe cât se întinde
legătura mai strânsă pusă de fire
între sufletele omeneşti. Ba ei trec
chiar peste cercul poporului lor şi
devin binele întregii omeniri”.

Toată experienţa umanităţii a -
rată importanţa familiei, a
poporu lui în care trăieşte cineva
şi a relaţiei strânse cu întreaga
omenire a fiecărui om şi fiecărui
popor.

Capacitatea de a face bine po-
porului şi de a face bine marii fa-
milii a omenirii se făureşte în
familie, în dragostea unică a unui
bărbat şi a unei femei, egali în
demnitate şi complementari în vocaţii, care se
jertfesc unul pentru altul şi împreună pentru
copii. După cum s-a format aici, omul păşeşte
în societatea ţării sale şi de aici îşi poate aduce
contribuţia la binele tuturor.

Studenţi români de pretutindeni,
Români de pretutindeni,

În 1904, Nicolae Iorga scria despre candela
de la mormântul Sfântului Ştefan cel Mare şi
despre lumina Marelui Domn aceste cuvinte:
„candela aprinsă deasupra mormântului său s-a
stins uneori, în zile rele. Dar amintirea lui a lu-
minat totdeauna în marea biserică a conştiinţei
neamului. Uneori mai tare, alteori mai slab, dar
nici un vânt năprasnic n-a putut-o stinge. Şi as-
tăzi ea se înalţă puternică, în marea flacără de
mândrie şi recunoştinţă ce porneşte din toate
inimile noastre.”

Am depus o candelă pe mormântul „apără-
torului existenţei române”. Continuitatea idea-
lului unităţii naţionale şi binele pe care unitatea
îl revarsă sunt simbolizate de această candelă.
Este o candelă văzută – martor al candelei rugă-
torilor neamului românesc în Împărăţia lui Dum-
nezeu, este o candelă care cuprinde în
ea Urna din 1871, este o candelă în care uleiul
dorinţelor noastre de bine va arde şi va lumina
mereu, şi mai puternic în momentele de grea în-
cercare, întru împlinirea unităţii de neam, din ge-
neraţie în generaţie. Aceasta este semnificaţia ei.

Am realizat Congresul Studenţesc Aniver-
sar nu doar pentru noi, ci şi pentru generaţiile
viitoare. Fie ca idealul unităţii, exprimat în 1871,
idealul Marii Uniri, idealul libertăţii şi ade -
vărului care a continuat chiar şi în timpul repre-
siunii identităţii istorice şi religioase din timpul
regimului comunist să rămână datoria tutu ror
generaţiilor care vor urma!

Motto-ul Serbării din 1871, „Uniţi în cuget,
uniţi în Dumnezeu”, rămâne un ideal continuu,
care se împlineşte prin credinţa în el şi prin
fapta jertfelnică în clădirea lui perpetuă.

Având conştiinţa că „acolo unde este inima
tinerilor, acolo este viitorul”, adresăm o che-
mare către tinerii din generaţia noastră: Să fim
naţionali, cu faţa spre universal! Să fim verti-
cali, păstrând acelaşi ideal!

Să fim uniţi ca români şi aşa ne vom îm-
plini menirea!

Aşa să ne ajute Dumnezeu.
(N. R. – Declaraţia Congresului Studen-

ţesc Aniversar organizat pe 16 august 2021 la

Mănăstirea Putna a fost semnată de reprezen-
tanţii studenţilor români din ţară şi diaspora în
patru exemplare: unul se va păstra la Mănăs-
tirea Putna, altul la Patriarhia Română, al trei-
lea la Academia Română, iar ultimul va
rămâne la reprezentantul studenţilor partici-
panţi la seria de manifestări „Serbarea de la
Putna – 2021. Continuitatea unui ideal”.)

e

(urmare din pag. 9)

Declaraţia Congresului Studenţesc Aniversar

Retragerea cu torţe
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… Dumnezeu prima oară
Când a plâns printre astre,

El a plâns peste ţară
Cu lacrima limbii noastre.

Grigore VIERU – Pentru ea

a 27 august 1989 avea loc, la Chişinău,
cea mai grandioasă adunare publică din
fostul lagăr sovietic, şi, am spune, chiar
din toată Europa de Est – numărul parti-
cipanţilor fiind estimat între 750.000 şi un
milion de persoane, cam o şesime din în-
treaga populaţie a fostei R.S.S. Moldove-
nească – la care liderii auto asumaţi ai

mişcării de emancipare naţională, cu Grigore
Vieru, Nicolae Dabija ş. a., în frunte, au cerut
făţiş declararea limbii române ca limbă de stat
şi trecerea la grafia latină. Câteva zile mai târziu,
la 31 august, deputaţii pro-românofoni au votat,
în Sovietul Suprem al Moldovei, nu fără vio-
lente împotriviri, cea mai mare parte a legislaţiei
privind limba de stat şi drapelul tricolor.

Un an mai târziu, în 1990, într-un cu totul
alt context politic, ziua de 31 August a fost de-
clarată Sărbătoare Naţională în noua Republică
Moldova, ieşită din componenţa fostei U.R.S.S.,
sub numele de Limba Noastră cea Română
(uneori şi Ziua Limbii Române), denumire ce s-a
păstrat până în 1994, când guvernul agrarian, de
inspiraţie pro-rusă, a comasat sărbătoarea, rede-
numită Limba Noastră (din care a fost extras de-
liberat elementul dominant, românesc), cu aşa
zisa Ziua Independenţei, denumiri ce nu s-au
impus, revenindu-se curând, odată cu venirea la
putere a liberalilor, la vechiul nume şi semnifi-
caţie. Se împlinea, astfel, visul lui Grigore Vieru
şi al generaţiei sale de cărturari patrioţi, care
scria cu sânge într-o Cântare scrisului nostru:
Sunt om al nemâniei / Lumii astea nestrăin / Vin
din munţii latinei / Deci şi scrisul mi-i latin.

Tradiţional, Ziua Limbii Române este săr-
bătorită la Chişinău prin depuneri de flori la Mo-
numentul lui Ştefan cel Mare şi prin concerte
publice, culminând cu acelea organizate în Piaţa
Marii Adunări Naţionale. La fel, anual, Aleea
Clasicilor din Grădina Publică „Ştefan cel
Mare” este îmbogăţită cu noi busturi ale scriito-
rilor reprezentativi, cele mai recente fiind ale lui
Grigore Vieru şi Adrian Păunescu.

Din 2011, la iniţiativa a 166 de parlamentari
din toate grupurile politice, Ziua Limbii Ro-
mâne a fost adoptată şi la Bucureşti, o lege în

acest sens fiind promulgată, la 13 martie 2013,
de fostul preşedinte T. Băsescu. Tot începând cu
2011, mai multe organizaţii şi asociaţii culturale
româneşti din Ungaria, Ucraina, Serbia şi Bul-
garia au decis ca ziua de 31 August să devină şi
sărbătoare a comunităţilor româneşti, făcând un
apel către toate organizaţiile similare din lume
pentru a se alătura acestei iniţiative. Gândul ge-
neros al românilor regăsiţi sub ocrotirea limbii
rezona astfel cu versurile baladei Săracă ţară
bogată, a lui Nicolae Dabija: Ţara mea de oa-

meni trişti, / Mult mă mir că mai exişti, / Cio-
pârţită în bucăţi / Că te mai găsesc pe hărţi.

Începută, aşadar, la Chişinău, ca o manifes-
tare a identităţii româneşti, Ziua Limbii Române
a devenit un simbol al românităţii, un prilej de
a-i îndemna pe toţi cei 27 de milioane de vorbi-
tori oficiali de română, din lume, de a-şi asuma
această identitate. Învăţată în familie, în şcoală,
sau transmisă oficial de la tribuna U.E., adesea
ignorată sau pur şi simplu poluată, ori batjoco-
rită, limba română rămâne totuşi elementul care
ne leagă, ne uneşte şi ne defineşte ca neam, „Te-
zaurul cel mai preţios pe care îl primesc copiii
de la părinţi”, cum spunea Vasile Alecsandri,
sau, metaforic vorbind, „Floarea sufletului etnic
al românimii”, cum o numea Mihai Eminescu.

Pentru noi, românii, limba naţională are şi
o semnificaţie specială, ce ne îndeamnă s-o păs-
trăm intactă. Vechiul Testament ne spune că
Dumnezeu i-a făcut pe toţi oamenii la fel şi i-a
învăţat aceeaşi limbă. Cutezători şi necugetaţi,
oamenii au înfruntat Împărăţia Cerurilor, con-
struind un Turn, ale cărui ruine, unii spun că ar
exista şi azi, asta pentru că Bunul Dumnezeu,
deşi supărat, a vrut să le amintească acestora de

trufia lor. I-a pedepsit, totuşi, încurcându-le lim-
bile, şi, nemaiînţelegându-se, oamenii s-au risi-
pit în întreaga lume, tot războindu-se până în
zilele noastre. Mai târziu, spre a-i mântui, Dum-
nezeu şi-a trimis Fiul printre oameni, ca să le
arate Calea, Adevărul şi Viaţa. Se spune chiar
că Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt pe pământ,
sub forma unor limbi de foc, ca să-i lumineze pe
Apostoli şi să-i ajute să descifreze
Vechiul şi Noul Testament, care, până atunci,
erau interpretate „de fiecare pre limba lui”. Acest

gest divin, adeverit de
mărturii istorice, a per-
mis celor 72 de înţe-
lepţi, câte 6 din fiecare
seminţie israelită, să
stabilească textul ini-
ţial al Bibliei şi să-l
traducă din ebraică,
mai întâi în greacă,
apoi în latină (Vul-
gata). Nu întâmplător,
primele traduceri în
limba română au fost
din Sfânta Scriptură,
semn că şi cărturarii de
la Academiile Greceşti
din Iaşi şi Bucureşti,

şi-au scăldat mintea în acelaşi izvor divin. În ce-
lebra sa carte, Rostirea filosofică românească,
Constantin Noica încearcă, mergând pe urmele
predecesorilor, să dea veşmânt lingvistic nou
primului verset din Evanghelia după Ioan: La
început era cuvântul / En arche en ho
logos. Bun cunoscător al textelor vechi, româ-
neşti, filosoful a înlocuit pe logos cu rostire şi
pe en arche/la început, cu întru obârşie, soco-
tind că versetul dintâi al Evangheliei ar putea
suna astfel: Întru obârşie era rostirea.

Ce este, aşadar, mai înălţător decât să
recons tituim, de fiecare dată, cuvântul original
(logosul) în care Dumnezeu s-a adresat oame-
nilor şi care se păstrează, miraculos, între faldu-
rile limbii noastre de obârşie. Chiar merită să ne
întrebăm, pe urmele marelui filosof Alexandru
Surdu, oare în ce limbă vorbea Dumnezeu? Răs-
punsul, pentru noi, românii, este unul sin gur:
Dumnezeu a vorbit limba străbunilor noştri!
(Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România,
Posted 27 aug. 2021)

Marian NENCESCU

În ce limbă vorbeşte Dumnezeu?

L

27 august 1989, Chişinău
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Academia de Ştiinţe a Moldovei a sărbătorit limba sfântă
cu puteri făuritoare – Limba Română şi a găzduit deschiderea

celei de‐a X‐a ediţii a Congresului Eminescologilor
Academia de Ştiinţe a Mol-
dovei a marcat şi în acest an,
pandemic, Ziua Limbii Ro-
mâne, tradiţional, printr-o se-
siune festivă, dar şi prin
susţinerea unei prelegeri pu-
blice, dedicată Limbii Ro-
mâne, de o personalitate cu

autoritate ştiinţifică şi culturală –
prof. Gheorghe Popa.

Evenimentul s-a desfăşurat în
format mixt, cu prezenţa în sală a

acad. Mihai Cimpoi, iniţiatorul şi
preşedintele Congresului Mondial
al Eminescologilor, a academicie-
nilor Eugen Doga, Gheorghe Mus-
tea, Nicolae Andronati (...) a
domnului Valeriu Matei, director al
Institutului Cultural Român Mihai
Eminescu, Chişinău, a doamnei
Marcela Adam, secretar al Comi-
siei parlamentare cultură, educaţie,
cercetare, tineret, sport şi mass-
media, a unor oameni de cultură,

eminescologi de pe ambele maluri
ale Prutului. (...) 

Evenimentul a fost inaugurat
de preşedintele AŞM, acad. Ion
Tighineanu: ... De-a lungul anilor,
în incinta Academiei au fost rostite
zeci de discursuri, prelegeri pu-
blice ale oamenilor de ştiinţă din
ţară şi din străinătate, organizate
congrese şi conferinţe ştiinţifice,
repunând limba română la locul ei
de cinste şi aducându-i toate ono-

rurile binemeritate. Pandemia nu a
avut cum să stăvilească frumoasa
noastră tradiţie, astfel că azi, 31
august, păstrând distanţa fizică şi
toate măsurile epidemiologice ne-
cesare, ne-am convocat să spunem:
Bun regăsit Limba Română! Am
ajuns în cel de-al 32-lea an de când
vorbim limba română la noi acasă,

...

Eugenia TOFAN,
serviciul de presă al AŞM

(continuare în pag. 12)
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Academia de Ştiinţe a Moldovei a sărbătorit limba sfântă
cu puteri făuritoare – Limba Română şi a găzduit deschiderea

celei de‐a X‐a ediţii a Congresului Eminescologilor
criem în grafie latină şi suntem mândri de
faptul că vorbim, scriem şi gândim româ-
neşte.

Un mesaj de salut online a
adresat preşedintele Academiei Române,
acad. Ioan-Aurel Pop: Nichita Stănescu
spunea că pentru el Patria este limba ro-

mână. Toţi marii scriitori au definit limba noas-
tră în felul lor, dar mie îmi place definiţia unui
mare istoric, intelectual şi om politic român, fost
prim-ministru şi ministru de externe Mihail Ko-
gălniceanu, cu obârşia pe Kogâlnic, care a spus,
în 1843, la deschiderea cursurilor de istorie na-
ţională de la Academia Mihăileană din Iaşi un
adevăr extraordinar: „pentru mine Patria este
toată acea întindere de loc pe care se vorbeşte
româneşte”. Haideţi să-i urmăm exemplul, să
continuăm să avem Patria în suflete prin limba
română şi să-i dăm mereu conţinut de acum în-
colo pentru propăşirea acestui spaţiu, pentru
propăşirea acestor locuri şi pentru frumuseţea
limbii noastre. Ambele Academii sărbătoresc
limba română astăzi, ceea ce este un lucru ex-
traordinar. La mulţi ani, Limba Română! (...)

Şedinţa festivă a continuat cu prezentarea
prelegerii publice cu genericul „Limba română
şi posteritatea lui Eugeniu Coşeriu”, susţinută de
dr. hab., prof. univ. Gheorghe Popa, renumit
promotor al operei coşeriene de la Universitatea
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Profesorul a
ţinut să sublinieze doar una din afirmaţiile coşe-
riene referitoare la aşa-zisa limbă moldove-

nească: „A promova sub orice formă o limbă
moldovenească deosebită de limba română este
din punct de vedere strict lingvistic, ori o gre-
şeală naivă, ori o fraudă ştiinţifică; din punct de
vedere istoric şi practic, e o absurditate şi o uto-
pie; şi, din punct de vedere politic, e o anulare a
identităţii etnice şi culturale a unui popor şi,
deci, un act de genocid etnico-cultural”. Spre
marele nostru regret, această afirmaţie formu-
lată tranşant, univoc, convingător şi devenită, cu
timpul, un adevăr axiomatic nu e acceptată la
modul serios nu numai de unii oameni puţin ini-
ţiaţi în probleme de limbă, dar, oricât ar părea
de straniu, chiar şi de unii colegi de breaslă,
aceş tia din urmă continuând să ne servească im-
pardonabil aceleaşi gogoşi mucegăite.(…)

În cadrul evenimentului festiv a avut loc ina -

ugurarea lucrărilor
Congresului Mon-
dial al Eminescolo-
gilor, ajuns la cea
de-a X-a ediţie şi
care anul acesta a
avut drept generic
„Eminescu şi lumea
valorilor”, fondator şi
organizator fiind
acad. Mihai Cimpoi,
eminescolog consa-
crat, istoric şi critic
literar. Domnia sa a
salutat prezenţa în
sală a distinşilor invi-
taţi, dar şi celor care

s-au conectat online la Congresul Mondial al
Eminescologilor, făcând o succintă trecere în re-
vistă a programului şi condiţiilor de desfăşurare
a celei de-a X-a ediţii a Congresului şi dând star-
tul şedinţei plenare şi a comunicărilor preconi-
zate în acest context: 

Dl profesor Alexandru Burlacu a susţinut
comunicarea „Mihai Eminescu, centru iradiant
al canonului literar românesc”; dna prof. Lucia
Cifor a venit cu o comunicare profund simbolică
intitulată „Credinţa lui Eminescu (şi) din pers -
pectiva reflexelor teologiei apofatice identificate
în opera poetică”; prof. Adrian Dinu Rachieru
a prezentat comunicarea „Canonul şi scara valo-
rilor” şi în încheiere, prof. Dumitru Copilu-Co-
pillin a susţinut comunicarea „Eminescu,
profetul”. (N. R. – Text prescurtat)

(urmare din pag. 11)

s

cademia Română a organizat pe 31 august a. c. dezbaterea cu tema
„Statutul actual al limbii române”, dedicată celebrării Zilei Limbii Ro-
mâne. 

Au luat cuvântul acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei
Române, acad. Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Ro-
mâne, acad. Eugen Simion, preşedintele Secţiei de filologie şi literatură,
şi trei dintre cei mai mari lingvişti români: acad. Grigore Brâncuş, prof.

univ. Gabriela Pană Dindelegan, membru corespondent al Academiei Ro-
mâne, şi prof. univ. Rodica Zafiu, de la Facultatea de Litere, Universitatea
din Bucureşti.

Instituită prin Legea 53/2013, Ziua Limbii Române este sărbătorită în
mod consecvent de către Academia Română, răspunzând, astfel, primei

misiuni a forului academic, aceea de normare,
cultivare şi promovare a limbii naţionale ca
principal factor identitar. În cei peste 150 de
ani de la înfiinţare, Academia Română a dat
ţării, prin specialiştii săi, zeci de dicţionare,
atlase lingvistice, gramatici normative, sute de
antologii de texte, studii şi cercetări de înaltă
ţinută ştiinţifică, unele cu largă circulaţie in-
ternaţională. Alături de acestea străluceşte ce-
lebrul „Dicţionar Tezaur”, elaborat de generaţii de lingvişti, pe parcursul a
mai bine de un secol, cel mai bogat dicţionar al limbii române, cu peste
175.000 de cuvinte, în 19 volume, comparabil prin dimensiuni şi perspec-
tiva abordării cu lucrări similare din lexicografia europeană, precum „Dic-
tionnaire de l’Académie Française” sau „Oxford English Dictionary”.

Dezbaterea organizată de Academia Română în data de 31 august 2021
a dorit să readucă în atenţie rolul specialiştilor în studiul temeinic, cu instru -
mente ştiinţifice, al limbii române. Punct de vedere susţinut şi argumentat
şi de acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române: 

Nu este bine să ne «aruncăm» în «studiul» limbii fără o pregătire
lingvistică de bază şi, mai ales, nu se poate să emitem judecăţi de valoare
normativă despre limba română dacă nu suntem specialişti. Un amator nu
are voie să emită sentinţe despre limba română, să spună nonşalant că ar
fi tracică, dacică sau cumană, că ar coborî până în preistorie sau că ar fi
existat înainte de a fi pe lume poporul român. Toate acestea (…) plasează
în derizoriu secole de cercetări şi îi dezorientează pe membrii publicului
larg, care nu au instrumentarul necesar pentru a discerne între o teorie şi
o ipoteză, între adevăr demonstrat şi fals adevăr, între certitudine şi proba-
bilitate. Prin urmare, teoriile despre limba noastră trebuie să fie preluate
de la profesionişti, de la aceia care s-au pregătit sistematic în meseria de
lingvist. (Biroul de comunicare al Academiei Române)

Red.

Statutul actual al limbii române

A
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n perioada 23-24 august a. c. profesorii din raionul Orhei s-au întrunit
în cadrul unui eveniment, organizat în premieră într-un format inte-
ractiv. Pe parcursul a două zile consecutive, aici s-a desfăşurat Fes-
tivalul Educaţiei sub genericul „Managementul şi Educaţia în secolul
XXI – Pilonii Psihologiei Pozitive”.

Activităţile au fost găzduite de Teatrul de vară şi Tabăra Mioriţa
din comuna Ivancea, participanţii – cadre didactice şi manageri ai

instituţiilor de învăţământ şcolar şi preşcolar din raza raionului Orhei – dis-
cutând aspecte ale managementului modern în condiţiile situaţiei şi pro-
vocărilor din această perioadă. 

La ceremonia de deschidere a festivalului au transmis mesaje de bun
augur, prilejuite şi de deschiderea anului şcolar, Dinu Ţurcanu, Preşedintele
Raionului Orhei, Pavel Verejanu, Primarul Municipiului, Irina Bogaciuc,
vicepreşedintele raionului - responsabilă de domeniul Educaţie şi Silvia
Mustovici, şefa Direcţiei Generale Educaţie. S-a subliniat faptul că în ul-
timul an Consiliul Raional Orhei a alocat sume considerabile pentru edu-
caţie, fapt care ar trebui să se regăsească în indicatorii de performanţă, atât
în privinţa reuşitelor elevilor, cât şi în cea a gestionării procesului educa-
ţional de care sunt responsabili cadrele didactice şi managerii instituţiilor

de învăţământ.
Agenda eveni-

mentului a inclus se-
siuni de lucru în
ateliere, sesiuni de
master-class, sesiu-
nea plenară şi de
feed back în urma că-
reia atât participanţii
cât şi organizatorii
şi-au împărtăşit im-
presiile acumulate pe
parcursul desfăşură-
rii EDFEST- ului,
ediţia 2021. Astfel,
la Sesiunea I – Lu-
crul în ateliere – au fost susţinute comunicările: Managementul schimbării,
Dezvoltarea psihoemoţională - factor important al unei educaţii de calitate,
Eficienţa managementului educaţional - premiză a educaţiei pozitive, Ati-
tudinea optimistă şi echilibrul emoţional în cariera didactică. Sesiunea a
II-a a avut ca teme ale master-class: Schimbarea de paradigmă - reinven-
tarea şcolii, Promovarea imaginii şcolii prin realizarea de parteneriate,
Învăţarea experenţială – o provocare a secolului XXI, Inovaţii pedagogice
în era digitală ş. a.

Participanţii la eveniment au identificat problemele cu care se con-
fruntă managerii instituţiilor de învăţământ în prag de nou an şcolar şi even-
tualele soluţii de rezolvare a lor. 

Totodată, dezbaterile au reiterat ideea necesităţii reabilitării psiholo-
gice a tuturor cadrelor didactice, care au depăşit încă un an şcolar pande-
mic, deloc uşor. Schimbul de bune practici, implicarea şi voia bună, au
constituit un moment de respiro pentru actorii educaţionali din Orhei.

Angelina BEGU

Managementul şi Educaţia în secolul XXI – Pilonii Psihologiei Pozitive
Î

Centenar: Teatrul Naţional Chişinău
eatrul Naţional din Chişinău este opera de
cultură realizată în urma actului Unirii de
la 1918. În virtutea unor circumstanţe is-
torice cunoscute (înfrângerea Germaniei,
prăbuşirea Imperiului Austro-Ungar, să-
vârşirea revoluţiei bolşevice din Rusia),
Chişinăul a avut şansa de a fi re-conectat

la un spaţiu românesc, în plină efervescenţă, al
mişcărilor cultural-artistice animate de ideea
coeziunii naţionale şi a sincronizării cu tendinţele
europene de modernizare. La iniţiativa unui grup
de intelectuali şi oameni politici ai timpului (N.
Alexandri, Z. Arbore, S. Niţă, I. Inculeţ, Pan Ha-
lippa, Şt. Ciobanu), susţinuţi de elanul şi acţiu-
nile unor actori, regizori, pictori şi scriitori
notorii (C. Mărculescu, Gh. Dimitriu-Mitu, O.
Goga, V. Eftimiu), în Basarabia, la 1921, s-a în-
fiinţat primul Teatru Na-
ţional românesc, care,
mai bine de un deceniu,
s-a edificat într-o institu-
ţie de cultură cu o prezen -
ţă scenică remarca bilă.
(...)

Arhivele Naţionale
ale României păstrează
dovezile documentare ca -
re consemnează momen-
tele de referinţă ale
e xis tenţei Teatrului Na-
ţional românesc la Chişi-
nău: inaugurarea insti-
    tuţiei, la 6 octombrie
1921, cu o festivitate oficială în cadrul căreia a
fost dezvelit bustul lui Bogdan Petriceicu Haş-
deu, realizat de unul dintre cei mai mari sculptori
români, Dimitrie Paciurea, şi cu prezentarea
spectacolului Răzvan şi Vidra; o serie de acte ce

confirmă subvenţiile alocate anual de Guvernul
României pentru activitatea acestuia şi controa-
lele efectuate; mai multe decizii de demisie şi de
numire în funcţie a directorilor, inclusiv un de-
cret regal de numire în postul de director prin
care se recunoaşte, şi la nivel de insti-
tuţie regală, statutul de Teatru Naţio-
nal, crearea structurilor administrativ-
statutare de Societate Dramatică după
modelul Comediei Franceze. (...)

Deşi începutul Naţionalului din
Chişinău a fost unul anevoios, iar pro-
cesul de consolidare într-o instituţie
de cultură, care să se bucure de pres-
tigiu, a fost lung şi a trecut prin mai
multe formule de organizare şi admi-
nistrare, cert este că, prin spectacolele
prezentate în mod constant şi prin ela-
nul creator al unor artişti şi regizori ta-
lentaţi şi dedicaţi scenei, teatrul a reuşit să
cucerească un auditoriu, să modeleze gustul
publi cului, să formeze o cultură a vizionării spec-
tacolelor în sens european şi să instituie o tradiţie
teatrală românească. (...)

1928 este anul în care Chişinăul se trans-
formă dintr-o provincie culturală într-un adevărat
laborator de creaţie, într-un centru al căutărilor
şi experimentelor artistice catalizate de spiritul
revoluţionar şi inventiv al regizorului Aurel Ion
Maican. Datorită lui Maican şi directorului Cor-
neliu Sachelarescu, a fost modernizat spaţiul de
joc: scena a fost lărgită prin renunţarea la rampă
şi prin dotarea cu un proscenium, a fost utilată
cu o nouă orgă de lumini şi cu noi mecanisme
pentru manevrarea decorului. Aurel Ion Maican
a venit cu un program de instruire şi profesiona-
lizare a actorilor şi de modernizare a repertoriu-
lui. Ferm convins că experienţa teatrelor

europene poate deschide noi orizonturi de creaţie
şi inspiraţie, neobositul regizor a plecat cu un
grup de 14 actori într-o călătorie de studiu la tea-
trele din Berlin, Köln, Frankfurt, Ostende, Dover,
Londra, Paris, Salzburg şi Viena. Spectacolele

realizate în acel an i-au adus Teatrului Naţional
din Chişinău prestigiul recunoaşterii artistice din
partea celor mai exigenţi critici.

De scena teatrului din Chişinău din perioada
interbelică e legată activitatea rodnică a unor per-
sonalităţi devenite legendare pentru istoria tea-
trului românesc: Costache Antoniu, Aurel Ion
Maican, Ion Livescu, Constantin Mărculescu,
Ovid Brădescu, Gh. Dumitriu-Mitu (actori, regi-
zori) şi Au. Baillayre, Boris Nesvedov, Theodor
Kiriacoff (pictori scenografi).

(N. R. – Preluare din prefaţa volumului „O
cronică a Teatrului Naţional Mihai Eminescu din
Chişinău 1918-1930. Text prescurtat.)

Petru HADÂRCĂ, 
actor şi regizor, directorul Teatrului Naţional

Mihai Eminescu din Chişinău

T

Petru HADÂRCĂ
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Nu se va întoarce nimeni şi niciodată – aici vă vor putrezi oasele (3)
Al treilea val de deportări.

Operaţiunea „Sever”
(„Nord”), 1951

(urmare din numărul trecut)

Martorii lui Iehova” au devenit ţinta meca-
nismului sovietic de represiune din mai multe
motive. Membrii acestei organizaţii au negat
puterea statului: au refuzat serviciul militar şi
participarea la alegeri. Regimul a perceput vi-
ziunea lor asupra lumii ca fiind anti-sovietică
şi potenţial periculoasă pentru securitatea na-
ţională.

Acest al treilea val de deportări rămâne cel mai
puţin studiat. În majoritatea cărţilor de istorie, acestei
perioade i se dedică doar câteva pagini. Şi dacă e
uşor de găsit amintirile celor care au supravieţuit de-
portărilor din 1941 şi 1949, în bibliotecile din Chi-
şinău, în cazul „Martorilor lui Iehova” nu au fost
publicate deloc asemenea colecţii. Primele represiuni
ale Martorilor lui Iehova au început încă în 1949. În
timpul operaţiei „Sud”, 354 membri activi ai comu-
nităţii religioase au fost expulzaţi în Kazahstan. 

Tot în 1949, în RSSM au fost arestaţi patru li-
deri ai Adventiştilor de Ziua a Şaptea. Au-
torităţile au argumentat arestul lor astfel:
„membrii grupărilor lichidate în raionul Târ-
nova, judeţul Soroca şi raionul Lipcani, ju-
deţul Bălţi, practicau sistematic propaganda
anti-sovietică.”

În 1950, conducerea URSS a decis să
ia măsuri suplimentare, mai stricte contra
„martorilor”. La 19 februarie 1950, atotpu-
ternicul ministru al securităţii naţionale al
URSS, Viktor Abakumov, a emis un ordin
„Cu privire la deportarea a 1.670 de per-
soane din RSSM”. Era vorba de aproxima-
tiv 670 de familii, enoriaşi ai cultului
religios „Martorii lui Iehova”. Coordonarea
operaţiunii i-a fost însărcinată primului se-
cretar al Partidului Comunist din Moldova,
Leonid Brejnev. Operaţiunea avea numele de cod
„Sever” („Nord”) şi, la sugestia lui Stalin, a avut loc
în perioada martie-aprilie 1951.

Există două versiuni privind originea numelui
operaţiunii. Cele mai multe surse spun că operaţiu-
nea a fost numită astfel din cauza punctelor finale
de sosire ale deportaţilor – Irkutsk şi Tomsk. Dar
există o altă versiune: nordul în interpretarea Mar-
torilor lui Iehova este iadul, aşa că numele operaţiunii
a fost unul de batjocură la adresa adepţilor cultului.

La 25 martie 1951, Ministrul Securităţii Naţio-
nale al RSSM, generalul-maior Misurov, a aprobat
listele de „martori” pentru deportare. Au fost incluşi
„martori” din 14 regiuni ale ţării, mai ales din nord.
Din cele 2.684 de persoane propuse pentru depor-
tare, 790 erau copii. Conform ordinelor emise, Mar-
torii lui Iehova urmau să fie deportaţi în vagoane
potrivite transportului de persoane. De asemenea, ei
trebuiau să dea suficient timp pentru colectarea lu-
crurilor personale. În realitate, totul a fost exact in-
vers. Soldaţii veneau pe neaşteptate, noaptea,
prezentau ordinele de deportare şi dădeau câteva ore
pentru pregătiri.

Operaţiunea „Sever” a început pe teritoriul
RSSM pe 1 aprilie 1951 la patru dimineaţa şi a durat
până la opt seara. Un total de 2.724 de persoane au
fost deportate, inclusiv 846 de copii.

În Siberia, Martorii lui Iehova au continuat să
adere la principiile lor. Ei au refuzat să semneze do-
cumente pentru primirea salariilor şi uniformelor de
lucru. Astfel, apare decretul Prezidiului Sovietului
Suprem al URSS din octombrie 1951, stipulând că
„martorii” deportaţi vor rămâne în teritoriile nordice

„permanent”. Au fost obligaţi să se prezinte periodic
la miliţie şi li s-a interzis să părăsească raioanele.

Deportări în regiuni

Unul dintre miturile persistente despre repre-
siunea sovietică în conştiinţa publică şi chiar în is-
toriografia rusă este că represiunile aveau un
caracter etnic şi nu unul de clasă. Cel mai clar con-
traargument al acestei opinii este istoria regiunilor
Basarabiei unde diverse popoare au convieţuit com-
pact în ultimul secol. La nivel ştiinţific, nimeni nu
a identificat compoziţia etnică a populaţiilor supuse
represiunii sovietice pe teritoriul Moldovei, deşi
mulţi cercetători operează cu cifre aproximative şi
estimative.

În Transnistria, care din 1924 până în 1940
făcea parte din MASSR, doar o treime din populaţie
erau moldoveni (conform recensământului din
1926). Restul locuitorilor republicii autonome se
identificau ca ucraineni, ruşi, evrei şi alte popoare.
Transnistria era de mai mult timp în componenţa
URSS decât teritoriul Basarabiei şi, prin urmare, a
suferit într-o măsură mai mare de pe urma celor mai
îngrozitoare valuri ale represiunii sovietice. De câ-
teva ori regiunea a cunoscut foametea organizată ar-
tificial – în 1921-1922, 1924-1926 şi 1932-1933.

Foametea din anii 1932-1933, conform estimărilor
cercetătorilor, a curmat vieţile a aproximativ 38.000
de persoane. Totodată, mii de persoane au fost îm-
puşcate sau arestate în timp ce încercau să fugă în
România peste Nistru.

În perioada 1937-1938 pe teritoriul Transnis-
triei s-a dezlănţuit Marea Teroare: funcţionarii şi nu
numai au fost adesea acuzaţi de cooperare cu Ro-
mânia. Potrivit datelor dezvăluite în 1991 de Minis-
terul Securităţii Statului al Republicii Moldova, în
anii puterii sovietice, pe teritoriul Moldovei au fost
împuşcate 5.485 de persoane. Aproximativ 4.000
dintre ele au fost împuşcate la Tiraspol în 1937-
1938.

Şi deportările au afectat Transnistria: în 1928-
1929 odată cu colectivizarea forţată, mii de „culaci”
au fost deportaţi în regiunea Arkhangelsk, Siberia,
pe insulele Solovki. În anii 1930, restul „culacilor”
au fost strămutaţi în regiunile Karelia, Kirov, Permi
şi Gorki. Locuitorii din regiune s-au găsit şi pe lis-
tele celor supuşi deportărilor din 1941 şi în 1949,
când Transnistria era deja parte a RSSM. În 1945,
germanii, polonezii şi bulgarii au fost deportaţi din
regiune ca reprezentanţi ai popoarelor care au cola-
borat cu Germania hitleristă.

Persecuţia politică şi foametea din 1946-1947

Perioada de deportări staliniste în RSSM nu
poate fi studiată separat de alte fenomene tragice ale
acestei perioade: foamete şi persecuţii din motive
politice.

Una din cele mai renumite organizaţii ale

RSSM, ale cărei membri au fost arestaţi sau împuş-
caţi pentru „activităţi antisovietice”, este „Majada-
honda” din Orhei. „Majadahonda” reunea tineretul
cu studii din oraş şi fusese numită după oraşul spa-
niol cu acelaşi nume, unde în 1937 persoane origi-
nare din Orhei au luptat contra regimului.

Organizaţia a existat un an: tinerii au aplicat
inscripţii antisovietice pe pereţii clădirilor, au emis
pliante cu chemarea la luptă contra „ocupaţiei so-
vietice”. În 1941, în noaptea de Crăciun, membrii
organizaţiei au rupt steagul URSS şi l-au înlocuit cu
cel al României. Ulterior, unul dintre susţinători a
spus că fotograful „Majadahonda” le transmitea au-
torităţilor române imagini ale aeroportului Orhei,
unde erau staţionate avioane sovietice.

Primarul de Orhei, Vasile Mahu, care a devenit
inspiratorul ideologic al „Majadahondei” şi a con-
dus Partidul Ţărănesc în perioada 1918-1925, a fost
declarat inamic al poporului în 1940 şi deportat la
Krasnoyarsk, unde a şi murit. Una din străzile cen-
trale din Orhei poartă numele lui Mahu.

Lupta împotriva „naţionaliştilor” nu a ocolit
nici reprezentanţii minorităţilor etnice ale RSSM.
Astfel, în martie 1951, Ministerul Securităţii Naţio-
nale al RSSM i-a comunicat primului-secretar al
Partidului Comunist din Moldova, Leonid Brejnev,
despre „eliminarea operativă a grupării teroriste
anti-sovietice” din regiunile Baimaclia şi Congaz.
Era vorba de aşa-numita „Uniune a bulgarilor din
sudul Basarabiei şi Rusiei”. În acest caz, inculpaţii
au fost condamnaţi la închisoare pentru organizarea
„anumitor acte teroriste împotriva activiştilor parti-
dului sovietic”.

O pagină specială din istoria RSSM a acestei
perioade a fost foametea din 1946-1947. Până la
sfârşitul anilor 1980, ruina de după război şi o secetă
de doi ani erau enumerate ca motive principale ale
acestei calamităţi. Cu toate acestea, studii mai re-
cente au demonstrat că situaţia a fost agravată de
acţiunile autorităţilor centrale şi locale care nu au
ţinut seama nici de scăderea randamentului de 2,5
ori faţă de anul 1945, nici de scăderea catastrofală a
numărului de bovine cu 80,9%, a ovinelor cu 43,8%
şi a porcinelor cu 34,2%. Dimpotrivă, politica fis-
cală a devenit mai dură: în 1946, taxele au fost ma-
jorate cu 48,6%. În caz de eschivă se prevedeau
amenzi mari. Valoarea câştigurilor neimpozitate a
fost redusă de la 1.000 la 600 de ruble. Planul la ce-
reale, care trebuiau acordate statului, a fost majorat
de la 200 la 260 de tone. Comerţul cu pâine a fost
oficial interzis.

Autorităţile sovietice, colectau grâul cu o mână
şi îl dădeau cu o altă mână ca ajutor de stat . În can-
tinele deschise special, oamenilor li se dădea mân-
care pe gratis. Şi totuşi această măsură nu a
îmbunătăţit situaţia din cauza volumului neglijabil
al ajutorului şi a practicii de furt răspândite în teren.
Adesea produsele dispăreau, neajungând la locul de
distribuţie.

Din februarie până în martie 1947, doar numă-
rul oficial al persoanelor cu distrofie depăşea
200.000. Din decembrie 1946 până în august 1947,
425 de oameni mureau de foame, în medie, pe zi.
La 31 iulie 1946, în satul Mileşti, raionul Nisporeni
a fost înregistrat primul caz de canibalism. În total,
în iarna teribilă din 1947, au fost înregistrate 39 de
asemenea cazuri: oamenii îşi mâncau proprii copii
şi părinţi. (După materialele proiectului publicat pe
site-ul: https://newsmaker.md/ro/nu-se-va-intoarce-
nimeni-si-niciodataaici-va-vor-putrezi-oasele-cum-
au-fost-deportati-locuitorii-moldovei-sovietice/ În
acest proiect special sunt colectate mărturii şi date
despre crimele regimului stalinist. Cercetătorii con-
tinuă să studieze aceste evenimente de la mijlocul
secolului XX, descoperind noi pagini terifiante ale
istoriei recente.)

Angelina BEGU

„
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Recurs la patrimoniu (VII)
1916, Tristan Tzara

se numără printre promotorii
dadaismului

are admirator al operei Wagneriene Tristan şi Isolda, tânărul moldo-
vean Samuel Rosenstock şi-a alcătuit un pseudonim literar cu o so-
noritate aparte, memorabilă: Tristan Tzara, varianta „trist în ţară”
fiind puerilă. De altfel, se număra printre admiratorii poeziei lui Ma-
cedonski. Pe când era încă elev la Liceul Sf. Sava, a publicat îm-
preună cu Marcel Iancu şi Ion Vinea revista Simbolul, din care au
apărut patru numere. La absolvirea liceului, deşi dorise să intre la
Politehnică, părinţii l-au înscris la Facultatea de Litere şi Filozofie a

Universităţii din Bucureşti. A produs o ruptură definitivă între el şi tatăl
său când s-a hotărât, brusc, să plece la Zürich. Acolo l-a reîntâlnit pe Marcel
Iancu şi, împreună cu Hugo Ball, a deschis Cabaretul Voltaire, publicând
şi o revistă cu acest nume. În iulie şi în decembrie 1916 grupul dezlănţuie
revoluţia estetică intitulată Dada. La începutul anului 1920 va ajunge la
Paris pentru a-l cuceri în favoarea Dada. Aici s-a angajat în activităţi tu-
multuoase cu André Breton, Philippe Soupault şi Louis Aragon pentru a
şoca publicul şi a dezintegra structurile limbii. Va căuta o sincronizare teo-
retică cu bolşevismul. Treptat, mişcarea se va stinge. Tzara se va apropia

de suprarealism, dar se va distanţa
când suprarealiştii au atacat Dada. Prin
1936 va ajunge în Spania şi cântă vic-
toria potenţială a republicanilor. Reîn-
tors în Franţa va fi militant comunist,
însă va părăsi partidul roşu când ar-
mata sovietică va invada Ungaria.

Lucrările sale de maturitate încep
cu L’Homme approximatif (1931;
Omul aproximativ) şi continuă cu Par-
ler seul (1950; Vorbind singur) şi La
Face intérieure (1953; Faţa interioară).
Ca formă de exprimare artistică se va
întoarce la ceea ce condamnase.

Pentru a face o poezie dadaistă
Luaţi un ziar. Luaţi o pereche de

foarfeci. Alegeţi din ziar un articol
care să aibă lungimea pe care vreţi să
o daţi poeziei voastre. Decupaţi artico-
lul. Tăiaţi cu grijă toate cuvintele care
formează respectivul articol şi puneţi
toate aceste articole într-un săculeţ.
Agitaţi-l încetişor. Scoateţi cuvintele
unul după altul, dispunându-le în ordi-
nea în care le veţi extrage. Copiaţi-le

cuviincios. Poezia vă va semăna. Şi iată-vă un scriitor infinit de original
şi înzestrat, cu o sensibilitate încântătoare, deşi, se înţelege, neînţeleasă
de oamenii vulgari.

Din Manifest despre amorul slab şi amorul amar, 1920
Tristan Tzara

1924, Victor Brauner
a avut prima expoziţie de pictură

Întrucât familia Brauner se mutase temporar la Viena, viitorul pictor
va urma cursurile şcolii primare în capitala Imperiului Habsburgic, apoi,
revenit cu familia în ţară, în preajma declanşării primului Război Mondial,
îşi va continua studiile la Şcoala Evanghelică din Brăila. Obţinând baca-
laureatul, s-a înscris la Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti, pe care a
absolvit-o în anul 1921, urmând şi cursurile Şcolii particulare de pictură a
lui Horia Igiroşanu. La început a fost atras de Cezanne, pictând un număr
de peisaje în această manieră la Balcic. Curând va încerca şi alte stiluri,
mai cu seamă cele la modă, rezultatul concretizându-se în prima expoziţie
personală, vernisată în 26 septembrie 1924 la Galeriile Mozart.

Întâlnirea cu Ilarie Voronca va conduce la apariţia interesantei reviste
75 HP, în care va publica manifestul Pictopoezia. Între 1928-1931 va cola -
bora cu desene la revista bucureşteană Unu, deşi, în 1930 se stabilise în
Paris. Acolo va adera la mişcarea suprarealistă. Îl întâlneşte pe Brâncuşi,
care-l iniţiază în arta fotografică.

Tot în această perioadă se împrieteneşte cu poetul evreu Benjamin

Fondane şi îl întâlneşte pe Yves Tanguy, care-l va introduce mai târziu în
cercul suprarealiştilor.

Locuieşte pe strada Moulin
Vert, în acelaşi imobil cu Giaco-
metti şi Tanguy.

Pictează Autoportretul cu
ochiul scos, temă premonitorie.
Revenit în Bucureşti prin 1935 va
intra şi în rândurile PCR, la modă
printre intelectualii evrei, însă mi-
litantismul îl va lăsa rece, el pre-
ferând libertatea de creaţie şi de
exprimare. Se va întoarce în
Franţa, lucrând în diferite oraşe şi
la Paris, unde îşi va pierde ochiul
stâng într-o încăierare. Va lucra şi
în Italia. Foarte apreciat de fran-
cezi, va fi ales să reprezinte
Franţa la Bienala de la Veneţia din
1966.

Fiecare tablou pe care îl fac
este proiectat de izvoarele cele
mai adânci ale angoaselor mele.

Victor BRAUNER

1926, în 21 februarie, Jean Yonnel
debutează cu rolul Don Rodrigue din Cidul
de Pierre Corneille, la Comedia Franceză

În anul 1934, un film făcea săli pline la Paris, un Paris care, deşi mereu
progresist şi avangardist, socotea subiectul prea curajos, prea „împotriva
curentului”. Filmul se numea „Amok” de Fédor Ozep şi era jucat de doi
actori de primă mărime ai scenei franceze: diva absolută Marcelle Chantal
şi Jean Yonel.

Tineri şi frumoşi, cei doi actori stârneau comentarii şi şuşoteli printre
romanticii, visătorii şi aventurierii spectatori care se îmbulzeau în săli
să-i vadă. Nu lipseau nici zvonurile despre o idilă ce s-ar fi născut în timpul
filmărilor între cei doi protagonişti.
Chiar în franceză pseudonimul artistic
are rezonanţă românească.

Născut la Bucureşti, pe numele
său adevărat Jean-Esteve Scha-
chmann, după ce jucase la Teatrul
Odeon, pleacă la Paris foarte tânăr şi
devine unul dintre cei patru actori ro-
mâni membri ai Comediei Franceze,
alături de Eduard Max, Maria Ventura
şi Elizabeth Nizan. A fost angajat abia
în 1926 şi s-a evidenţiat mai ales în ro-
luri de tânăr tragic şi romantic, dar de-
vine societar după numai trei ani. A
avut o carieră fulminantă, jucând pe
multe scene ale lumii alături de Sarah
Bernard şi Mounet Sully, iar Henry de
Montherlant îl preferă pentru rolul re-
gelui Ferrante din La Reine Morte.
Critica îl socoteşte „un actor exigent,
onest, riguros şi scrupulos”. Între anii
1913 - 1966 a jucat în peste 30 de filme
regizate de Abel Gance, Maurice Tour-
neur, Jean Delannoy sau Julien Duvi-
vier etc. alături de Pierre Renoir, Suzanne Desprès, Jean-Louis Barrault,
Bourvil, Jean Marais. Din 1947 a fost profesor la Conservatorul Naţional de
Artă Dramatică iar în 1954 este ales decan. Generaţiile de studenţi şi con-
temporanii lui îşi amintesc de el ca de un mare actor de tradiţie clasică.

M-am întors şi m-am trezit nas în nas cu Jean Yonnel. În timp ce Julien
Bertheau, un june prim a cărui gentileţe era proverbială nu m-a prea în-
grijorat, Jean Yonnel, cu înălţimea lui, cu prestanţa lui, cu prestigiul şi
vocea lui de dincolo de mormânt care l-a ridicat la rangul de mare trage-
dian, m-a impresionat profund. (august 1944 – Paris sur scene) (Christian
Grenier)

Red.

M

Tristan Tzara (16 aprilie 1896,
Moineşti – 25 decembrie 1963,

Paris)

Victor Brauner (15 iunie 1903, Piatra‐
Neamţ – 12 martie 1966, Paris)

Jean Yonnel (21 iulie 1891,
Bucureşti – 17 august 1968,

Paris)



Arte şi meserii

Pag. 16 APOSTOLUL septembrie 2021

• Interviu cu
prof. dr. Gheorghe BRÂNZEI

– Ce a însemnat pentru dumneavoastră ca-
riera de dascăl?
– Însăşi viaţa mea. 
Cariera de dascăl se compune, la o repede

privire, dintr-o succesiune de etape şi trepte pe
care persoana vizată le străbate de-a lungul în-
tregii sale vieţi. Aceste trepte sunt, de fapt, nişte
trăsături pe care, la atingerea sau la depăşirea lor,
cadrul didactic le dobândeşte. Enumerăm câteva
dintre ele, într-o ordine aleatorie tocmai în ideea
de a răspunde la întrebare. Aşadar, omului de la
catedră îi sunt caracteristice: dragostea faţă de
profesie, dragostea faţă de copii, capacitatea de
a fi optimist şi o doză mare de tact pedagogic,
care să conducă la atingerea măiestriei pedago-
gice. Iată, în opinia noastră, ce înseamnă omul
de la catedră, cel pe care îl numim cu un titlu ge-
neric „dascăl”. Dovada acestor calităţi o aduce
fiecare în activitatea şcolară pe care o desfă-
şoară. 

Mă regăsesc – în continuare – în cumulul de
trăsături ale unui dascăl devotat profesiei. Încă
mai cred în puterea pe care o primeşte cel care
citeşte şi voi duce cu mine, mai departe, convin-
gerea că instituţia şcolii este esenţială în viaţa
oricărui individ. Sunt recunoscător că am reuşit
să-mi urmez visul şi să-mi împlinesc, astfel, mi-
siunea. Am avut o carieră plină şi palpitantă în
învăţământ şi managementul procesului de for-
mare-educare, cu împliniri şi reuşite.

– Ce v-a determinat să alegeţi şcoala? Tra-
diţie, vocaţie sau întâmplare?
– Am ales şcoala fără să respect o tradiţie;

dar, în acelaşi timp, nu a fost o întâmplare ale-
gerea şcolii. Am ales şcoala pentru că am simţit
un impuls lăuntric pentru ceea ce se petrecea în
spaţiul binecuvântat al acestei instituţii. Mi-a
fost dragă şcoala încă de la primul contact. În
lumea satului natal, şcoala era cea mai frumoasă
clădire: albă, curată, cu o curte plină de copii.
Cred că acestea sunt imaginile, din prima copi-
lărie, care justifică faptul că am ales şcoala nu
din întâmplare, ci pentru că m-a ispitit cu imagi-
nea ei. Mai târziu, aveam să aflu că şcoala era
chiar inima satului natal. 

Copil fiind, mă simţeam bine la şcoală. Şi
aşa, în timp, s-a configurat dragul de ea. Mai târ-
ziu, aceste prime impresii aveau să se constituie
în temelia alegerii profesionale, iar decizia de a
mă înscrie la liceul pedagogic am luat-o singur.
Părinţii m-au încurajat cum s-au priceput mai
bine, dar hotărârea de a deveni dascăl s-a născut
în sufletul meu, urmare firească a parcursului
meu de învăţăcel, de până atunci. 

– Vă rugăm să evocaţi câţiva profesori
dragi dvs. În ce relaţii aţi fost cu modelul
dvs. de dascăl?
– Vedeţi dumneavoastră, nevoia de modele

este specifică şcolii şi, mai ales, oamenilor şco-
lii. Fiecare dintre noi, fie că recunoaştem, fie că
nu o rostim cu voce tare, păstrăm în colţul sufle-
tului o amintire, un chip, un zâmbet... Aşa s-a
configurat imaginea primului model; şi a urmat
un alt model, şi un altul. 

Bineînţeles, primele modele au fost părinţii
mei; apoi învăţătoarea, apoi profesoara de limba
şi literatura română. Şi asta nu numai în şcoala
primară şi cea gimnazială, ci şi la liceu şi la fa-
cultate. Uneori, elev la liceul pedagogic fiind,

pentru orele de practică pedagogică, găseam so-
luţii didactice apelând la situaţiile concrete din
ora de limba şi literatura română, din ora de ma-
tematică şi nu numai. Aşa mă întăream în dragul
de şcoală, aşa fortificam propria devenire profe-
sională, prin raportare la modele, la modelele din
viaţă de zi cu zi, la modelele cu care intram în
contact mereu. Mă gândesc cu drag la profesoara

de limba şi literatura română din liceu, la dra-
gostea pentru citit pe care ne-a transmis-o, la cu-
vintele pe care le ascultam aproape vrăjit atunci
când vorbea despre Eminescu, despre Creangă,
despre Sadoveanu ori despre Nichita. Uneori,
parcă aş fi vrut ca ora să dureze până a doua zi. 

Fiecare dintre profesorii mei au fost modele
pentru mine! Şi pentru asta le mulţumesc!

– Cum arăta universul adolescentului când
eraţi profesor?
– În momentul în care decizia de a lucra

într-o şcoală a devenit realitate, am putut privi
cu alţi ochi spaţiul şcolii. Atunci, în curtea liceu-
lui, l-am găsit pe adolescentul care devenisem
între timp. Nu se deosebea structural de adoles-
centul zilelor noastre. Aceeaşi alură zveltă, ace-
laşi ochi iscoditor, aceeaşi libertate a privirii.
Doar că adolescentul de azi nu mai ţine în mână
o carte, ci o tabletă sau un telefon. 

Am crescut alături de elevii mei şi am retrăit
cu fiecare generaţie emoţiile specifice vârstei;
uneori şi noi, adulţii, ne copilărim, intrăm în
jocul copiilor şi al adolescenţilor şi ne place atât

de mult acest joc, încât uităm să reluăm rosturile
vieţii cotidiene. Chiar şi în perioada de învăţare
online, am putut să observ crâmpeie de univers
adolescentin, oarecum diferit de cel în care am
trăit şi eu. Scânteia se găseşte – invariabil –
acolo.

– Ce v-a deranjat cel mai mult, de-a lungul
carierei, în sistemul nostru de învăţământ?
– Chiar şi după o carieră de 40 de ani în în-

văţământ, încă simt că – în unele cazuri – timpul
nu ne-a fost complice în a sprijini talentele. Timpul
sau – generic vorbind – „sistemul”. Au rămas re-
surse de talent ne-explorate sau ne-valori fica -
te suficient. Elevii încă au dorinţa de învăţare,
iar noi suntem datori să le creăm cadrul propice
învăţării. Pentru unii dintre ei, este nevoie de mai
mult decât ce se face la clasă pentru a-i ajuta să
exceleze.

– Aţi predat şi înainte de 1989 şi după 1989.
Ce-am avut şi ce-am pierdut?
– La tot ce am trăit ca experienţă profesio-

nală înainte de 1989 am adăugat ceea ce am acu-
mulat după acest moment de răscruce şi am
compus tabloul unei lumi, lumea şcolii româ-
neşti; fiecare minitablou are tuşele lui, mai
groase sau mai subţiri, care s-au înfuiorat în
această compoziţie. 

Esenţa acestui tablou este iubirea: iubirea
de oameni, iubirea de carte, precum şi iubirea de
adevăr, de frumos şi de viaţă.

– Dacă ar fi să faceţi vreo schimbare în în-
văţământul românesc, care ar fi aceea?
– Din punct de vedere personal, în învăţă-

mântul românesc, sunt – bineînţeles – destul de
multe de schimbat. În primul rând, aş menţiona
reconsiderarea relaţiei şcoală-familie-comuni-
tate. Cred că acest aspect poate fi concretizat
printr-un efort colectiv al actanţilor cu rol în edu-
caţie; intenţionat, am adăugat „comunitatea” ca
factor-cheie în acest trinom educaţional, deoa-
rece comunităţii îi revine un rol integrator în ros-
tuirea activităţii şcolii. 

O altă direcţie ar fi aceea a formării resursei
umane adulte; unii vorbesc despre „facultăţi de
profesori”, alţii despre introducerea unor noi
specializări etc. Eu aş zice că implementarea
masteratului didactic poate deveni, în scurtă
vreme, o realitate benefică. Şi nici nu cred că
este prea greu. 

De asemenea, promovarea mai evidentă a
competiţiei pe „paliere de competenţă”. Şi lista
poate continua. Consider că toate acestea ar avea
partea lor de contribuţie la realizarea scopului
general al educaţiei.

– Lumea şi-a cam schimbat scara valorilor.
Mai rămâne astăzi învăţatul o bucurie per-
petuă?
– De-a lungul întregii cariere am fost dascăl

la şcoli despre care se vorbeşte numai de bine.
Aici am cunoscut generaţii de elevi pentru care
învăţatul a mai constituit „o bucurie perpetuă”
(ca să vă citez exact pe dumneavoastră). Şcolilor
în care mi-am desfăşurat activitatea li s-a adău-
gat, pentru o bună bucată de vreme, Inspectora-
tul Şcolar Judeţean Neamţ. În perioada în care
am fost inspector şcolar pentru limba şi literatura
română, am cunoscut mult mai bine realităţile
învăţământului nemţean şi românesc şi cred că
modelul omului cu cartea în mână poate fi rea-
dus în contemporaneitate. Aşadar, experienţe
profesionale de tot felul, care m-au ajutat să în-
ţeleg rostul învăţatului ca bucurie.

Întreaga mea carieră didactică a fost cel mai frumos moment
pe care l-am trăit din plin!

FIŞA PERSONALĂ

FORMARE (selectiv) Doctor în Filolo-
gie Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava

Master în Comunicare şi Relaţii Pu   -
bli ce, Master în Literatură Română
Postbelică

Universitatea Ştefan cel Mare din
Suceava, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării

Licenţiat în Filologie, specializarea
Limba şi literatura română – Limba şi lite -
ratura franceză, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi,
Facultatea de Filologie

Absolvent de liceu
Liceul Pedagogic Gheorghe Asachi Pia-

tra-Neamţ
LOCURI DE MUNCĂ (selectiv):

Colegiul Naţional Calistrat Hogaş Piatra-
Neamţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ,
Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamţ,
Şcoala Gimnazială nr. 5 Piatra-Neamţ
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a, cred că aveţi dreptate,
scara valorilor şi-a cam
schimbat „înclinaţia”, lumea
de azi se raportează şi la alte
valori, dar, oricum, dragul de
carte (aşa cum îl ştim noi, ge-
neraţiile mai vârstnice) nu se
va risipi prea repede.

– Vrând-nevrând, catedra pre-
supune o anume rutină. Care e
secretul învingerii ei?
– Menţionam mai înainte mo-

delul omului cu cartea în mână; rea-
duc în discuţie acest aspect pentru
că mi se pare important în acest
context; aşadar, relaţia cu cartea îţi
dă puterea de a depăşi rutina zilnică
a vieţii de la catedră. Această rela-

ţie, însă, nu trebuie să caracterizeze
doar pe omul de la catedră, ci, în
egală măsură, şi pe omul din sala de
clasă (elevul); aşadar, profesorul,
învingându-şi rutina zilnică, îl
aduce pe elev în situaţia de priete-
nie cu cartea! Poate fi acesta secre-
tul despre care aminteaţi în
întrebare.

Pentru că – nu-i aşa? – dragul
de carte al profesorului nu poate ră-
mâne ascuns pentru multă vreme
elevului; de aici, nevoia elevului
(copil sau adolescent) pentru mo-
dele.

– Ce credeţi că vă va lipsi cel
mai mult din perioada când
eraţi la catedră?

– Elevii, sinceritatea şi candoa-
rea lor.

Viaţa de cancelarie şi poveştile
de suflet pe care le depănam cu alţi
dascăli în acest spaţiu comun.

Provocările cărora trebuia să le
răspund – de cele mai multe ori,
spontan, precum şi spiritul unei
competiţii benefice dezvoltării pro-
fesionale.

– Care a fost cel mai frumos
moment din cariera dumnea-
voastră? 
– Multe au fost momentele fru-

moase pe care le-am trăit în cariera
didactică, încât aş impieta noianul
de amintiri dacă aş selecta numai
câteva dintre ele. Aşadar, fără să

credeţi că exagerez sau că mă es-
chivez de la un răspuns direct, aş
zice că întreaga mea carieră didac-
tică a fost cel mai frumos moment
pe care l-am trăit din plin!

–  Aţi vrea să adăugaţi o între-
bare la care aţi fi dorit să răs-
pundeţi?
– Înţeleg că doriţi să ne „sal-

vaţi” de nostalgii, dar asta nu în-
seamnă că acestea nu există.
Oricum, parcursul meu profesional
a fost atât de plin, încât nici nu aş
putea să mă rezum la a indica doar
una.

– Vă mulţumesc!

A consemnat Mircea ZAHARIA

D

Întreaga mea carieră didactică a fost cel mai frumos moment
pe care l-am trăit din plin!

Petru Diaconu, un hidalgo
al imaginaţiei

etru Diaconu, catalogat inspirat drept „un exeget al graţiei plastice,
un oniric care vede frumos, colorat şi rotund ”, a fost recent gazda
noastră la vernisajul expoziţiei sale din 17 septembrie, la Galeriile de
Artă „Lascăr Vorel”. Publicul foarte numeros – căci cine nu-l cu-
noaşte pe Petru Diaconu!? – a fost întâmpinat de o atmosferă de
magie şi mister, pe care pictorul a creat-o printr-o cromatică vie, ex-
plozivă, şi printr-un exces de fantezie.

Expoziţia a fost prezentată de scriitorul şi criticul de artă Emil
Nicolae care a observat că: „Există şi acum în lucrările lui Petru Diaconu
fluturi, flori, constelaţii, bufniţe, copaci, cerul lunatic, păsări hibride, pâl-
curi de case, anotimpuri. Adică universul aparent „optimist”pe care ni-l
propune artistul şi, tot aparent, accesibil înţelegerii noastre. Totuşi, dacă
raportăm aglomeraţia de forme şi culori – şi mai ales coerenţa ei – la un
background spiritual, cum ar fi panteismul, de pildă, vom descoperi şi câ-
teva note grave, în detalii presărate ici şi colo. Dar ceea ce contează în
toată povestea e profesionalismul nedezminţit al lui Petru Diaconu, care
vrea să confirme o manieră, un limbaj şi un statut pe care le-a dobândit
de-a lungul vremii prin muncă intensă şi frământări discrete.” 

Vrând-nevrând, la vernisaj, am rememorat interviul pe care Petru Dia-
conu mi l-a acordat în ianuarie 2019, pentru revista noastră. I-am cerut

atunci o definiţie a artei şi am primit un răspuns
care pentru mine a fost cel puţin surprinzător: O
definiţie a artei nu există şi nu va exista nicio-
dată. Pentru mine arta se aseamănă cu linia ori-
zontului. Când eram copil şi priveam în zare
vedeam cum cerul se uneşte cu pământul în de-
părtare. Şi atunci porneam de la Dobreni până
la Bodeşti pentru a atinge această linie iar când
ajungeam la Bodeşti observam că nu era acolo,
era tot aşa de departe. Cred că este o comparaţie
potrivită pentru că asta este arta pentru mine,
mereu, mereu în schimbare. Vor apare în perma-
nenţă forme noi de exprimare, din ce în ce mai
moderne, mai abstracte, pe care trebuie măcar

să năzuim că le putem atinge.
Să amintim că Petru Diaconu şi-a găsit loc şi în binecunoscuta lucrare

„Un secol de arte frumoase în Moldova”, în care remarcabilul om de cultură
Valentin Ciucă afirmă: „Petru Diaconu are în mod evident un gust rafinat
al decorativului şi atrage uneori atenţia mai mult decât unii clasici în viaţă.
Ciclul Bufniţelor, de pildă, este eclatant, fără ostentaţie, şi, cine are răbdare,
poate observa că autorul chiar vrea să ne comunice ceva în plan simbolic.
Starea de veghe, inteligenţa şi înţelepciunea contrazic un folclor potrivnic
şi, de aceea, imaginile consacrate acestor păsări de noapte devin inevitabil
simpatice.”

Gianina BURUIANĂ

P

Filmul „Întregalde”, proiecţie de gală la Piatra-Neamţ
Pelicula a fost inclusă în selecţia oficială a New York Film Festival (NYFF)

âmbătă, 14 august, Întregalde s-a bucurat de
o proiecţie specială şi la Piatra-Neamţ, la Ci-
nema Mon Amour, având ca invitaţi speciali
regizorul Radu Muntean şi directorul de
imagine Tudor Vladimir Panduru.

Filmul a avut premiera mondială anul
acesta la Cannes în cadrul Quinzaine des
Réalisateurs şi a fost recent selecţionat şi la

Festivalul de Film International de la Toronto. Pre-
miera naţională a avut loc în cadrul TIFF, iar filmul
a fost prezentat în august şi la Festivalul Anonimul
de la Sfântu Gheorghe 

Trei prieteni se află într-o excursie umanitară
de sfârşit de an. Călătorind într-un jeep pe drumu-
rile de munte neasfaltate ale satului Întregalde, în-
tâlnesc un bătrân singur pe care încearcă să-l ajute
să ajungă la gaterul unde pretinde că lucrează. Când
maşina lor rămâne blocată într-un şanţ în pădure,
gaterul se dovedeşte a fi abandonat şi sunt nevoiţi
să petreacă noaptea împreună cu bătrânul senil,
ideile lor despre empatie şi generozitate încep să fie
puse la îndoială.

Este un film în care altruismul personajelor

principale, cu care acestea pornesc la pachet la în-
ceputul poveştii, e pus la încercare atunci când se
pune problema propriei lor supravieţuiri. Natura,
cu pădurea întunecată, noroiul, gaterul abandonat,
văile către nimic, este aproape un personaj în film,
afirmă Radu Muntean.

Spectatorii i-au putut revedea pe marele ecran
pe Maria Popistaşu (Marţi, după Crăciun,
Heidi, Otto Barbarul), Ilona Brezoianu (Sierane-
vada, Urma) şi Alex Bogdan (Ana, mon
amour, Babardeală cu bucluc sau porno balamuc),
alături de Luca Sabin, Toma Cuzin (Aferim!, Co-
moara), Carmen Lopăzan şi Gabor Bondi.

Cred că este un film în care personajele şi na-
tura au partituri egale şi foarte frumos armonizate.
O să fie foarte plăcut să îl urmăriţi pe Luca Sabin,
un actor amator care se descurcă minunat în rolul
lui Kente, bătrânul tăietor de lemne, spune Maria
Popistaşu.

Întregalde este cel de-al şaptelea lungmetraj
semnat de Radu Muntean, cunoscut în ţară dar şi
peste hotare pentru Furia (2002), Hârtia va fi al-
bastră (2006), Boogie (2008), Marţi, după Cră-

ciun (2010), Un etaj mai jos (2015) sau Alice
T. (2018).

„Întregalde”, de Radu Muntean, şi „Babar -
deală cu bucluc sau porno balamuc”, de Radu Jude,
fac parte din selecţia oficială a New York Film Fes-
tival (NYFF), care va avea loc între 24 septembrie
– 10 octombrie 2021.

Selecţia principală a festivalului include pro-
ducţii din 31 de ţări, atât de la cineaşti selectaţi la
ediţiile anterioare cât şi debuturi regizorale la
NYFF. Alături de Radu Jude şi Radu Muntean, au
fost selectate filme de la regizori precum Julia
Ducournau, Ryûsuke Hamaguchi, sau Gaspar
Noé.

Filmul este produs de Multi Media Est cu spri-
jinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi co-
produs de The East Company Productions.
Sce nariul este semnat de Radu Muntean, Alexandru
Baciu şi Răzvan Rădulescu. Imaginea aparţine pie-
treanului Tudor Vladimir Panduru. (N. R. – Prelu-
crare şi actualizare după Comunicat Cinema Mon
Amour).

Red.

S
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Doar în echipă putem face o schimbare în bine
• Interviu cu doamna Livia Marinela

NICOLAE – director al Colegiului
Tehnic „Gheorghe Cartianu”

În perioada 2000-2020, înainte de a de-
veni director, aţi fost responsabilul ariei
curriculare educaţie fizică la Colegiul
Tehnic „Gheorghe Cartianu”. Cum aţi
caracteriza, de-a lungul a 20 de ani, ati-
tudinea elevilor faţă de această disci-
plină?

– În toţi aceşti ani, evident că am observat
evoluţia sistemului românesc de învăţământ în
ansamblul lui, schimbările de percepţie ale ele-
vilor faţă de şcoală, modificările de mentalitate
şi tot ce s-a întâmplat practic, incluzând şi ati-
tudinea faţă de disciplina pe care o predau.
Încet dar sigur, tânăra generaţie a devenit puţin
mai sedentară, mai dependentă de tehnologie,
mai comodă. Nu aş da vina doar pe copii, sunt
o mulţime de factori care au determinat aceste
schimbări. Asta nu înseamnă că toţi sunt aşa.
Există în continuare un număr mare de elevi
care practică sporturi de plăcere; diferenţa este
că aceştia doresc să practice doar sporturile pe
care le îndrăgesc, şi nu prea mai vor să treacă
prin tot ceea ce înseamnă educaţia fizică.

– La nivel de reformă educaţională, ce s-a
produs notabil în cadrul acestei discipline?

– Sincer, notabil nu s-a produs nimic bun.
Din contra, s-a diminuat numărul de ore în cele
mai importante cicluri biologice de creştere ale
copiilor şi adolescenţilor, fapt care are implica-
ţii negative pe termen lung asupra sănătăţii fi-
zice şi nu numai. 

Deocamdată nu s-a schimbat programa, se
merge după programa veche, depăşită, nerea-
listă în raport cu actualele generaţii, cu nevoile
lor şi capacităţile lor fizice. Personal, anul acesta
am participat la concursul de selecţie al Minis-
terului Educaţiei pentru a accede la grupul de
lucru pentru curriculum, exact în ideea în care
vreau să contribui la schimbarea în bine. Sper
să şi reuşesc acest lucru. 

– Pandemia ne-a obligat să facem şi edu-
caţie fizică online. Cum s-au potrivit lucrurile?

– Multă lume se întreba la început cum
facem noi ore online. Ei bine, am constatat că
pentru educaţia fizică, predarea online este mult
mai facilă decât pentru alte materii. Există o
bază enormă de selecţie în mediul online cu

exerciţii care se pot lucra în orice condiţii, şi pe
care copiii le pot efectua fără probleme. Să nu
uităm că înainte cu mult de orele online existau
foarte multe emisiuni TV care difuzau gimnas-
tică, exerciţii fel de fel, deci, numai cine nu a
dorit nu a reuşit să facă mişcare în această pe-
rioadă. Evident că
această situaţie nu
se compară cu orele
face to face, dar
contactul cu mişca-
rea nu a fost împie-
dicat de predarea
online.

– Din anul 2015
şi până în prezent
sunteţi director al
Academiei Olimpice
Române – Filiala
Neamţ. Ce urmă-
reşte această institu-
ţie şi ce activitate are la nivelul judeţului
Neamţ?

– Acest for, care este oarecum patronat de
Comitetul Olimpic Român, are ca scop princi-
pal implementarea la nivel de populaţie şcolară,
indiferent de vârstă sau mediu, a spiritului de
fair-play, a valorilor şi simbolurilor olimpice,
precum şi educarea copiilor dar şi a adulţilor în
acest sens. De-a lungul anilor au fost desfăşu-
rate activităţi notabile în judeţ şi în întreaga
ţară. Dau ca exemplu Ziua Olimpică, celebrată
prin participarea la Crosul Olimpic, începând
cu copii de 3-4 ani şi până la iubitori ai mişcării
trecuţi de 80 de ani. 

Există şi două concursuri internaţionale ini-
ţiate de către Academie. În primul rând vorbim
despre „Jocurile Olimpice în imaginaţia copii-
lor”, concurs de desene cu tematică din olim-
pism, unde ani la rând, elevi ai Liceului de Arte
„Victor Brauner”, îndrumaţi de domnul profe-
sor Ştefan Potop au câştigat premiul întâi.

Al doilea este concursul de creaţie literară
numit „Un condei numit fair-play,” unde de
asemenea judeţul Neamţ s-a aflat printre câşti-
gători. Au mai avut loc simpozioane, lansări de
carte, dar din păcate, în ultimii ani activitatea
s-a blocat puţin. Sperăm să depăşim vremurile
acestea dificile şi să se intre în normalitate. 

– Sunteţi şi preşedinta Comisiei Judeţene
de Tenis de Masă. Ce şanse de creştere acordaţi
acestui sport?

– Această ramură
are destul de mulţi
adepţi în rândul elevi-
lor, doar că, în zona
noastră nu au şanse să
facă performanţă. Să
nu uităm că este un
sport individual, destul
de costisitor, deci mi-e
greu să cred că în ur-
mătorii ani se va dez-
volta foarte mult, dar
nici nu va dispărea. Ar
fi nevoie de cluburi pu-
ternice, cu finanţare se-
rioasă, ceea există în
oraşele mari. La nivel

naţional tenisul de masă a cunoscut o creştere
valorică foarte importanta în ultimii ani. Avem
jucători în elita mondială, care fac cinste ţării. 

– Ca membru în consiliul judeţean al
SLLICS şi lider sindical la Colegiul Tehnic
„Gheorghe Cartianu”, care au fost direcţiile
principale pentru care aţi luptat?

– O... mereu am luptat pentru drepturile co-
legilor (şi nu spun vorbe mari): dreptul la un loc
de muncă decent, condiţii normale, locuri de
muncă mai sigure şi corect plătite. Am luptat –
şi vreau să cred că o fac în continuare – pentru
dreptate, orice ar însemna ea. Nu îmi place să
văd că există persoane nedreptăţite, că ţine de
tine să îndrepţi lucrurile şi nu o faci din como-
ditate. Eu ştiu că sunt un om cam vocal, spun
de obicei ce nu mi se pare în regulă, şi nu îmi
poate pune nimeni pumnul în gură. 

– După o evoluţie firească marcată de
multe responsabilităţi de management aţi deve-
nit director al Colegiului Tehnic „Gheorghe
Cartianu”. Ce schimbări intenţionaţi să faceţi?

– Deja cred că am făcut câteva schimbări,
desigur mai urmează multe, dar în primul rând
vreau să schimb percepţia şi mentalitatea pri-
vind rolul unui director. În viziunea mea, direc-
torul nu este şeful care dă cu pumnul în masă
pentru a se impune, care decide singur, nici nu
este stăpânul care îşi poate permite orice. Di-
rectorul este acel om care organizează, coordo-
nează, ia deciziile cele mai corecte pentru a
ajuta şcoala prin toate căile legale. Nimeni nu
poate lucra de unul singur, oricât de genial ar
fi, aşa că eu îmi doresc să fac cu adevărat o
mare echipă, cu absolut toţi colegii mei. Fiecare
angajat al şcolii are un rol important, de aceea
îmi doresc ca toţi să mergem în aceeaşi direcţie.
Doar în echipă putem face o schimbare în bine.

– În ce mod v-au ajutat proiectele educa-
ţionale europene la care aţi participat, să de-
veniţi ceea ce sunteţi?

– M-au ajutat să văd şi alte sisteme, să-mi
îmbogăţesc cunoştinţele, să cunosc alte culturi
organizaţionale, alte forme de organizare. Am
reuşit astfel să fac o paralelă între noi şi alţii, să
realizez că suntem şi noi buni, şi nu tot ceea ce
este în afara ţării este nemaipomenit. Mi-am
consolidat cunoştinţele de limba engleză, am
sudat prietenii. În concluzie, aceste proiecte au
un rol pozitiv în dezvoltarea oricărui profesor.

– Masterul de „Management şi marketing
în sport” încununează cariera dvs. educaţio-
nală. Pe partea de management excelaţi. Ce in-
tenţionaţi în domeniul marketingului? 

– Ma flataţi, nu ştiu dacă excelez în mana-
gement, mai am mult până acolo, dar mă stră-
duiesc. În privinţa marketingului, îmi doresc o
promovare superioară a şcolii şi doresc ca ima -
ginea colegiului să fie net îmbunătăţită şi cu-
noscută corect. Cred totuşi că pentru aceste
planuri trebuie să mai lucrez la partea de ma-
nagement.

– Vă rog să formulaţi câteva gânduri adre-
sate cadrelor didactice din judeţul Neamţ la în-
ceput de an şcolar.

– Adresez numai gânduri de bine pentru
toţi lucrătorii din învăţământul nemţean! Le do-
resc un an şcolar în deplină siguranţă, sănătate,
împliniri, să aibă răbdare şi înţelepciune şi să
fie fericiţi alături de familiile domniilor lor. 

A consemnat Gianina BURUIANĂ

–
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Cine a fost „şcoala” dumneavoastră în
operatoria de cinema?

– Un rol important, în traiectoria mea
artistică, l-a avut profesoara de arte plas-
tice Cristina Petrariu. Eram elev în clasa a
IX-a, la Colegiul Naţional Calistrat
Hogaş, profilul ştiinţele naturii, şi doamna
profesoară, care era intrată de curând în în-

văţământ, mi-a schimbat în mod fericit perspec-
tiva vieţii. Eu, fiind pasionat de fotografie, nu
ştiam că hobby-ul meu poate avea valoare. La
prima oră, ne-a vorbit despre arta fotografică şi
ne-a prezentat o revistă franceză – Foto Maga-
zin –, în care am văzut nişte instantanee macro.
Şi următorul pas a fost că am adus nişte fotografii
şi peste două săptămâni am avut expoziţie la Bi-
blioteca Judeţeană G. T. Kirileanu Neamţ. M-a
tulburat, sigur, într-un mod fericit, această situa-
ţie. Dintre filmele pe care Cristina Petrariu mi le-a
recomandat, m-am ataşat foarte tare de Andrei
Rubliov al lui Andrei Tarkovski, şi aşa a început
şi pasiunea pentru cinema. Întâlnirea cu Oleg
Mutu, un apreciat operator din lumea cinemato-
grafiei, pe care l-am cunoscut înainte de a merge
la facultate, a fost, de asemenea, de bun augur. A
fost primul care mi-a pus o cameră în mână şi
mi-a dat credit, încredere. Intrarea la UNATC şi
întâlnirea cu profesorul universitar Florin Mihăi-
lescu au reprezentat borne esenţiale în formarea
mea. Maestrul Florin Mihăilescu m-a responsa-
bilizat foarte tare. Mă consider norocos că am
avut şansa de a lucra cu domnia sa. Florin Mi-
hăilescu ne-a învăţat pe toţi ce înseamnă să fii
operator de film. Voiam iniţial să mă fac medic,
credeam că voi deveni stomatolog dacă nu alt -
ceva, eram cumva influenţat de tatăl meu, el
dorea să devin medic şi mama voia să ajung eco-
nomist, ca ea. La început, erau neîncrezători, fo-
tografia li se părea doar o pasiune trecătoare şi
nici eu nu m-am gândit niciun moment că o să
ajung operator de film. Mi-au folosit foarte mult
cunoştinţele căpătate la ora de fizică de la
doamna profesoară Rodica Anca Savin. Era se-
veră cu noi, dar am învăţat foarte multe de la ea.
De asemenea, îi păstrez o frumoasă amintire
doamnei Marieta Dandu, învăţătoarea mea de la
Şcoala Gimnazială nr. 3. N-am mai văzut-o de
multă vreme, însă e mereu prezentă în inima
mea. Îmi plăcea să merg la Teatrul Tineretului,
chiar am avut acolo o expoziţie pe care a curato-
riat-o criticul de artă Lucian Strochi.

– În timpul adolescenţei, ce vă plăcea să fo-
tografiaţi în mod deosebit?

– Eram foarte atras de tot ce înseamnă peisaj
industrial. Chiuleam de la ore şi mergeam la Re-
construcţia. Săream gardul şi tot universul acela,
cumva postapocaliptic, care povestea un trecut,
părea foarte interesant pentru mine, era o ches -
tiune nouă, pe care nu o cunoşteam. Pereţi dărâ-
maţi, tot felul de texturi, obiecte... În tot ce
fotografiam, căutam un soi de spectaculos. Nu
aveam o temă anume. Spre exemplu, eram foarte
atras de reflexiile din apă, întrucât natura ne oferă
cele mai frumoase peisaje. Lângă Reconstrucţia,
spre Văleni, există un baraj şi acel loc mă atrage
şi astăzi. Are ceva care pentru mine exercită o
atracţie aparte, mai ales noaptea.

– Ce reprezintă oraşul Piatra-Neamţ pentru
Tudor Vladimir Panduru?

– E un oraş foarte drag sufletului meu, care
îmi provoacă şi bucurie şi tristeţe în acelaşi timp.
Cel mai mult îmi place că la Piatra-Neamţ simt

natura aproape. Natura mi-a lipsit când am plecat
la facultate. De asemenea, îmi place să revăd oa-
menii din cinematograf de care mă leagă fru-
moase amintiri. Vin cât de des pot şi încerc să
rememorez tot ce am trăit aici, dar, în acelaşi
timp, mă întristează faptul când văd că oraşul
este gol. Merg seara pe stradă şi nu văd ţipenie
de om şi mă întreb unde au plecat toţi.

– Urmează o cale bună filmul românesc?
– Bazele cinematografiei româneşti au fost

puse de regizori importanţi şi e foarte complicat
să fie menţinut acelaşi ritm. Până la urmă, de-
pinde din ce perspectivă încercăm să privim acest
subiect. Acum, din punctul de vedere al autorilor,
lucrurile sunt spuse sincer. Sunt foarte multe

filme care au fost premiate la festivaluri interna-
ţionale de marcă, dar cumva fără scop, pentru că
atunci când sunt difuzate în România adună doar
5.000 de spectatori. Dacă ne punem în poziţia
unui regizor care munceşte 3-4 ani sau mai mult
la un film, doi ani ca să scrie scenariul şi mai de-
pune eforturi încă doi să caute finanţare, apoi stă
după un concurs la Centrul Naţional al Cinema-
tografiei pe care nu se ştie dacă o să-l câştige şi
nici dacă-i va asigura banii de care are nevoie,
pentru că, de obicei, sumele nu acoperă întreaga
producţie, e un întreg mecanism pe care publicul
nu ştiu dacă poate să-l înţeleagă. Poţi să faci un
film cu 300.000 de euro sau cu un milion de euro,
în ziua de astăzi, însă, din păcate, rezultatul va fi
acelaşi: puţini oameni în sălile de cinema. Pare
că obişnuinţa de a merge la cinema s-a cam dus,
chiar dacă am avea o ţară cu o cinematografie
performantă, tot lipsită de spectatori ar fi. Oricât

de multă publicitate s-ar face, lumea nu e intere-
sată. Din nefericire, românii sunt încă atraşi de
un soi de show care vine din sfera televiziunii,
cu un conţinut îndoielnic.

– Un actor mai în vârstă spunea că actoria
înseamnă chin şi transformare. Ce înseamnă să
fii operator de film?

– Când intri în universul acesta al filmului
n-ai cum să nu recunoşti că-ţi ocupă foarte multă
parte din viaţă şi cumva ajungi să pui semnul
egal între viaţă şi meserie. Faci o mulţime de
compromisuri la nivel personal, ca să ajungi să
realizezi într-adevăr ceea ce îţi place şi ceea ce
te validează ca profesionist. Cu ocazia turnării
unui film îmi depăşeşc şi eu condiţia ca om. De
aceea, pun acest egal între viaţă şi meserie. Viaţa
trece foarte repede, timpul pierdut, e pierdut ire-
versibil, de aceea mă străduiesc să fac lucrurile
intens, solid. Nu m-am aşteptat că o să lucrez în
acest domeniu. Lungmetrajul care m-a făcut cu-
noscut a fost Bacalaureat, al regizorului Cristian
Mungiu, premiat pentru regie la Cannes, pe care
l-am filmat în 2016, şi de atunci mi s-au deschis
noi orizonturi, noi oportunităţi, noi aspiraţii, am
lucrat şi în străinătate, munca mea a fost apre-
ciată. În orice caz, automulţumirea nu-i niciodată
un factor de progres. După părerea mea, critica
şi analiza lucrărilor proprii constituie pentru fie-
care din industria cinematografică o parte impor-
tantă din procesul de creaţie.

– Cum se luptă împotriva plafonării şi a şa-
bloanelor în această profesie?

– Orice meserie are tertipuri pe care ţi le
creezi tu ca manieră de lucru şi automat asta im-
plică un timp de repetiţie. Depinde de fiecare
cum reuşeşte să transpună în fiecare proiect o altă
latură a acelui mecanism. Ca operator redai vi-
zual prin atmosferă, prin lumină, prin compoziţie
ceea ce îşi doreşte regizorul în primul rând şi de
ce are nevoie scenariul ca să ajungă un produs
concret, finit care se numeşte film. În această
profesie trebuie să înveţi continuu, să îţi actuali-
zezi mereu cunoştinţele, cum se spune, înveţi
toată viaţa, nu te opreşti niciodată. Tehnica se
schimbă de la un an la altul, apar lucruri noi, cu
unele poţi fi de acord, cu altele nu, dar tehnologia
te obligă să fii la curent cu ele şi să le accepţi.
Când am intrat la facultate, se filma pe peliculă,
când am absolvit, pelicula a dispărut. A apărut
imaginea digitală. Pelicula îţi dădea un soi de ri-
goare. Avea, aşa, o aură de mister, nu ştiai dacă
ai făcut expunerea corectă. Oricât de bine cunoş-
teai suportul în sine, tot timpul exista un element
surpriză. Nu este deajuns să înveţi relativ repede
să pui în funcţiune o cameră de luat vederi.
Transpunerea ideilor în acest limbaj, proiectarea
dinainte a fiecărei imagini, te obligă să-ţi formu-
lezi, să-ţi fixezi dinainte ce anume doreşti să ex-
primi.

– Există o limită a posibilităţilor tehnice în
ceea ce priveşte imaginea?

– Nu cred că există o limită. Până la urmă,
imaginea în sine susţine povestea şi povesteşte
vizual o structură narativă clară. Limitele cred că
sunt mai degrabă umane. După facultate, am fost
foarte pasionat de Michelangelo Antonioni, nu
este film care să nu-mi fi plăcut de la el. Avea o
rigoare care-i foarte greu de depăşit acum, în zi-
lele noastre.

Tudor Vladimir Panduru, director de imagine: 
„În această profesie trebuie să înveţi continuu,

să îţi actualizezi mereu cunoştinţele”

Tudor Vladimir PANDURU este un direc‐
tor de imagine reprezentativ pentru genera‐
ţia sa, co‐semnatar al unor momente de vârf
ale actualei filmografii româneşti. S‐a născut
la Piatra‐Neamţ, la 10 septembrie 1989 şi
este absolvent al UNATC, secţia imagine de
film, promoţia 2011. Imaginea unor filme de
succes, precum Bacalaureat, Hawaii, Fami‐
lia mea fericită, Malmkrog, documen ‐
tarul Cinema, mon amour sau, mai nou,
lungmetrajele Tata mută munţii şi Între‐
galde, care au avut recent premiera şi la Pia‐
tra‐Neamţ, poartă semnătura sa.

–

A consemnat Violeta MOŞU
(continuare în pag. 24)
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asa Corpului Didactic Neamţ a desfăşurat
în anul şcolar 2020-2021 o activitate com-
plexă, iar obiectivele asumate prin planul
managerial au fost corelate cu nevoile
reale de formare, existente la nivelul jude-
ţului Neamţ. Astfel, prin misiunea ei, Casa
Corpului Didactic Neamţ a promovat ino -
vaţia şi reforma în educaţie, a asigurat ca-

drul pentru dezvoltarea personală şi profesională
a personalului din învăţământul preuniversitar, în
corelaţie cu standardele profesionale pentru pro-
fesiunea didactică, standardele de calitate şi com-
petenţele profesionale, precum şi în conformitate
cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul
educaţiei. Casa Corpului Didactic Neamţ a pros-
pectat şi a diagnosticat interesele, nevoile şi ce-
rinţele asupra formării personalului din
învăţământul preuniversitar, analiză care a stat la
baza elaborării ofertei de programe de formare
variate. Aceasta a oferit posibilităţi ample de for-
mare, prin care s-a urmărit cu precădere dezvol-
tarea competenţelor profesionale, specifice,
valorificând experienţe personale şi exersând teh-
nici de aplicare a cunoştinţelor în situaţii concrete
sau prefigurate de noul context educaţional. 

Instituţia s-a acreditat ERASMUS + pentru
o perioadă de 5 ani şi, în calitate de lider de con-
sorţiu, va organiza proiecte de mobilitate ale ele-
vilor şi ale cadrelor didactice (educaţia şcolară).
Membrii consorţiului sunt următoarele unităţi
şcolare: Colegiul Tehnic „Miron Costin”, Ro -
man; Liceul Tehnologic „Ion Creangă”, Pipirig
(cu 5 structuri); Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1,
Bicaz; Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
– Târgu Neamţ; Liceul Teoretic „Mihail Sado-
veanu”, Borca (5 şcoli arondate); Liceul Teoretic
„Vasile Alecsandri”, Săbăoani.

În ceea ce priveste acţiunile în domeniul in-
formării, documentării şi consultanţei, Casa Cor-
pului Didactic Neamt a realizat următoarele:
consultanţă faţă în faţă, cu privire la consilierea
cadrelor didactice în vederea accesării cursurilor
de formare, consilierea responsabililor cu forma-
rea profesională, responsabililor CDI; consul-
tanţă faţă în faţă pe legi, metodologii; consultanţă
prin e-mail, telefon; informarea pesonalului din
învăţământul preuniversitar cu privire la moda-
litatea de acumulare a celor 90 de credite; con-
sultanţă cu privire la întocmirea dosarelor pentru
echivalarea gradelor didactice, cursurilor post -
universitare/mastere; anunţuri pe site-ul CCD
Neamţ şi ISJ Neamţ; e-mail-uri de informare tri-
mise în şcoli; consiliere şi informare cu privire la
realizarea materialelor de promovare a instituţiei
şi asupra modului de înscriere la programele de
formare, gradele didactice; consiliere pentru
aprobarea Metodologiei privind sistemul de acu-
mulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor
profesionale transferabile; consiliere metodolo-
gică acordată personalului din învăţământul
preuniversitar; informare, documentare de pe
site-uri de specialitate (www.edu.ro,
www.anc.edu.ro, www.isjneamt.ro, www.fondu-
riri-structurale.ro, www.finantare.ro/, www.fon-
duri-ue.ro/, www. europa.eu); consultanţă şi
consiliere pedagogică acordată frontal (în filalele
şi CDI-uri, în şcolile din mediul rural şi urban);
organizarea şi participarea semestrială la Cercu-
rile Pedagogice pentru responsabilii Centrelor de
documentare şi Informare/ profesorii documen-
tarisţi.

În domeniul activităţilor ştiinţifice, metodice
şi culturale, s-au derulat o serie de programe, din
care amintim: Conferinţa naţională Dialog între
cultură şi educaţie, Simpozionul Naţional A fi
dascăl astăzi, Conferinţa Naţională Rolul educa-
tiv al tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, Con-
ferinţa naţională Ipostaze ale educaţiei în era

digitală, Proiectul judeţean Educaţie pentru să-
nătate, Concursul naţional interdisciplinar chi-
mie şi ştiinţă Ioan Zgârciu, Simpozionul Naţional
Educaţie pentru dezvoltarea durabilă a României
în context european, Conferinţa Regională Stra-
tegii inovaţii şi bune practici în sistemul vocaţio-
nal dezvoltate în şcoala online, Proiectul
educativ CNPR-150, Simpozionul judeţean Va-
lorificarea mijloacelor IT în cadul lecţiilor, Con-
cursul Naţional de Creativitate Didactică în
domeniul materialelor auxiliare destinate educa-
ţiei omului, democraţie şi o cultură a păcii, Ediţia
a X-a, Educaţie financiară Start2Teach. 

Activităţile metodico-ştiinţifice cu caracter
psihopedagogic, derulate cu precădere prin inter-
mediul bibliotecii CCD Neamţ, au fost următoa-
rele: Editura Alfa – la un clik de educaţia
modernă, Sărbătoriţii lunii: George Bacovia şi
George Coşbuc, Medalion Maria Tanase, activi-
tatea metodică: Istorica: Vasile Pârvan,- Concurs

cu sponsorizare EDP, Valori româneşti în lume:
Dimitrie Cantemir, activitatea culturală Ziua
Mondială a educaţiei-(care a primit sponzorizare
din partea Editurii Junimea Iaşi), Ziua Interna-
ţională a Bibliotecilor Şcolare 22 octombrie,
Drepturile copilului în operele literare şcolare,
Valori ale literaturii române Mihail Sadoveanu
şi Liviu Rebreanu, Valori ale literaturii române:
Cezar Petrescu, 1 Decembrie-Ziua naţională a
României!, Opera lui Eminescu – apariţii edito-
rial de a lungul timpului, Ai un hobby? Alege
cartea pentru pasiunea ta!, 24 ianuarie Unirea
Principatelor Române, Modalităţi de realizare
on-line a activităţilor metodice, ştiinţifice şi cul-
turale în CDI. Personalităţi în ipostaze inedite:
I. L. Caragiale şi Ioan Slavici, Valori românesti

în lume: Constantin Brâncuşi, Fabule şi fabulişti,
Ion Creangă – Simbolul Copilăriei, Alege cartea
pentru pasiunea ta! (activitate din cadrul proiec-
tului naţional de voluntariat - Ai un hobby?
Alege cartea pentru pasiunea ta!, Mircea Eliade
în Biblioteca Academiei Române, Personalităţi
în ipostaze inedite: Nichita Stănescu, 23 Aprilie
– ziua bibliotecarului din România. Ziua Inter-
naţională a cărţii şi a drepturilor de autor, 9 Mai,
multiple semnificaţii istorice: Ziua Europei, a In-
dependenţei României şi sfârşitul celui de-al
Doilea Război Mondial, Cartea cu jucării - acti-
vitate dedicată scriitorului Tudor Arghezi, Pagini
de istorie: Ştefan cel Mare - expoziţie de carte şi
documente tematice, Valori ale culturii naţio-

nale: Costache Negruzzi, Cartea de vacanţă, Va-
lori româneşti în lume: George Enescu.

Au prezentat un interes deosebit următoa-
rele activităţi: Portofoliul digital al profesorului,
Promovarea şcolii prin activităţile derulate în
CDI, Educaţia virtuală vs. educaţia tradiţională,
Workshop-ul cu tema: Diseminarea, transferul şi
valorificarea bunelor practici, dezvoltate, din ca-
drul proiectului „STEFAN – Susţinerea Trans-
versală a Educaţiei prin Acţiuni în judeţul
Neamţ”, POCU/74/6/18/107380. Evenimentul
de închidere a proiectului „STEFAN – Susţinerea
Transversală a Educaţiei prin Acţiuni în judeţul
Neamţ”, POCU/74/6/18/107380, Digitalizare –
dezvoltarea continuă a competenţelor digitale, O
clasă fără bullying- strategii inovative în educa-
ţie, Proiect de parteneriat educaţional Ambasa-
dorii Limbii Române în Şcoală ediţia a V-a,
2021-2021, Concursul Naţional de Creativitate
Didactică Proiectul LEAP- Local Adult Educa-
tion Policy- Erasmus, Simpozionul Naţional Pro-
fessores – ediţia a VIII a, Şcoala şi familia -
factori ai dezvoltării imaginii de sine pozitive la
elevi, Simpozionul Internaţional Şcoala Modernă
Perspective în Educaţie, Proiect cu caracter edu-
caţional, în domeniul financiar, pentru cadrele di-
dactice, Proiectul Valorificarea mijloacelor IT în
cadrul lecţiei Conferinţa Regională Strategii,
ino vaţii şi bune practici în sistemul educaţional
vocaţional dezvoltate în şcoală, Simpozionul Na-
ţional Educaţie pentru devoltare durabilă a Ro-
mâniei - în context european”, concursul naţional
interdisciplinar Chimie şi Ştiinţe Ioan Zgârciu,
ediţia a II-a, Proiect Judeţean de Educaţie pentru
sănătate, simpozionul naţional A fi dascăl astăzi,
proiect educational Responsabilitate pentru
viaţă, proiect educaţional de voluntariat „Dă-
ruind vei dobândi, Seminarul de formare Educa-
ţie pentru sănătate în şcoli, proiectul judeţean
Drepturile consumatorului - Legislaţie privind
protecţia consumatorului, proiect Spectacol Cul-
tural Gata de Joc, simpozion internaţional Pro-
vocări ale Educaţiei bunăstării de la şcoală la
carieră, proiect educaţional Căutarea de comori
din satul nostru, programe de formare Eficienti-
zarea managementului, Inovare şi Schimbare,
Predare Interactivă - Creativă, Inteligenţa emo-
ţională, la nivelul instituţiilor de învăţământ,
Workshop Internaţional Didactica Modernă şi
Strategiile Didactice Inovative, concurs naţional
de referate şi comunicări ştiinţifice Ştefan Pro-
copiu, simpozion Educaţie şi formare în era di-
gitală, simpozionul internaţional Strategii de
Optimizare a Continuităţii între nivelele de şco-
larizare, Simpozionul Naţional Zilele Şcolii Albe,
O clasă fără bullying - strategii inovative în edu-
caţie – ateliere de lucru, Competenţe digitale –
workshop. 

Cele mai multe activităţi s-au derulat în sis-
tem online, avându-se în vedere metodologia de
organizare. Activităţile metodice au avut un ca-
racter deschis şi s-au caracterizat prin dinamism
şi implicarea cadrelor didactice. Acestea au avut
ca scop organizarea şi monitorizarea procesului
de formare continuă a cadrelor didactic, asigura-
rea creşterii calităţii şi eficienţei activităţilor di-
dactice şi organizarea de activităţi în colaborare
cu comunitatea locală, precum şi diseminarea de
bune practici în privinţa activităţilor pedagogice
în Centrele de Documentare şi Informare.

Biblioteca a oferit resurse pedagogice infor-
maţionale: carte, presă, CD, DVD necesare ca-
drelor didactice şi elevilor, în funcţie de
programele de instruire şi nevoile de perfecţio-
nare metodică. Activităţile s-au derulat atât la se-
diul CCD Neamţ, cât şi la sediul partenerilor
educaţionali şi on line. Activităţile iniţiate şi pre-
zentate au asigurat elevilor şi cadrelor didactice

Casa Corpului
Didactic Neamţ –

tablou sinoptic
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ccesul la informaţie şi docu-
mentaţie, au susţinut procesul
instructiv-educativ de partici-
pare la dezvoltarea competen-
ţelor-cheie ale elevilor. Prin
activitatea sa, biblioteca a
participat la realizarea obiec-
tivelor sistemului de învăţă-

mânt, în ansamblul său, precum şi a
obiectivelor educaţionale, pe nive-
luri de studii şi profiluri de învăţă-
mânt. O parte din activităţi au avut
susţinerea unor edituri ce au donat
cărţi (EDP Bucureşti şi Editura Ju-
nimea Iaşi) – pentru concursul Cel
mai frumos afiş Istorica: Vasile
Pârvan, Ziua Mondială a educa-
ţiei.

În colaborare cu Consiliul Jude-
ţean Neamţ, Casa Corpului Didactic

Neamţ a venit în întâmpinarea pro-
blemelor cadrelor didactice şi ale
elevilor din zonele defavorizate din
judeţul Neamţ, prin implementarea
unui proiect POCU, respectiv pro-
iect POCU ŞTEFAN – Susţinerea
transversală a educaţiei prin ac-
ţiuni în judeţul Neamţ (programul
Şcoala pentru toţi). În cadrul acestui
proiect, cele două instituţii îşi pro-
pun să redreseze problemele din
şcolile din zonele defavorizate prin:
stimularea cadrelor didactice în a nu
părăsi şcolile, stimularea elevilor în
a frecventa şcoala şi prevenirea
abandonului şcolar, conştientizarea
comunităţii locale şi a părinţilor cu
privire la importanţa şcolii în comu-
nitate. Cu statut de partener, Casa
Corpului Didactic Neamţ imple-

mentează două proiecte europene
respectiv: CRED - Curriculum rele-
vant, educaţie deschisă pentru toţi”
şi POCU ADS - Ameliorare. Dez-
voltare. Succes.

Ca urmare a consultării perso-
nalului din învăţământul nemţean,
în urma analizei pe an şcolar, ne-am
propus ca prioritate pentru noul an
şcolar 2021-2022: 

- creşterea numărului de pro-
grame de formare derulate în me-
diul rural; popularizarea unor
experienţe valoroase în periodicele
sau suplimentele editate de CCD,
diversificarea modalităţilor şi in-
strumentelor de realizare a analizei
de nevoi de formare a personalului
didactic şi didactic auxiliar; elabo-
rarea unei strategii mai complexe de

monitorizare a impactului progra-
melor de formare la nivelul activi-
tăţilor instructiv-educative în
şcoală; acreditarea şi autorizarea de
noi programe de formare continuă;
prezentarea activităţii instituţiei prin
organizarea de conferinţe de presă;
promovarea performanţei prin par-
ticiparea la schimburi de experienţă
ce vizează redimensionarea culturii
organizaţionale proprii; stabilirea de
noi parteneriate (locale, naţionale şi
internaţionale); stabilirea de măsuri
corective pentru eficientizarea acti-
vităţii, în cadrul întâlnirilor săptă-
mânale.

Prof. Gabriela BANU,
Director CCD Neamţ

Casa Corpului Didactic Neamţ – tablou sinoptic
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„Piatra‐Neamţ Creativ”, un triumf internaţional al artei plastice
iblioteca Judeţeană „G.T. Ki-
rileanu” Neamţ a găzduit pe
simezele Sălii Cupola, între
13 august şi 6 septembrie a.
c., cele peste optzeci de de -
sene şi picturi premiate
la CONCURSUL INTERNA-
ŢIONAL DE ARTE PLAS-

TICE PENTRU COPII „PIATRA-
NEAMŢ CREATIV”, ediţia a V-a,
2021. Din cauza spaţiului limitat,
au fost expuse doar o parte, circa
25% dintre lucrările care au obţinut
premii speciale – Grand Prize In-
dividual, Gold Medal, Silver
Medal, Single Selection –, la sec-
ţiunile individual, colecţie per elev
şi colecţie per şcoală.

Organizat de Asociaţia Cultu-
rală „Arte. Ro”, în colaborare cu
Biblioteca Judeţeană „G.T. Kiri-
leanu” Neamţ şi Palatul Copiilor
din Piatra-Neamţ, concursul şi-a
desemnat destul de dificil laureaţii
anului 2021. Cu fiecare ediţie, „Pia-
tra-Neamţ Creativ” devine un festi-
val internaţional mai puternic, atât
în ceea ce priveşte participarea, cât
şi valoarea lucrărilor prezente în

concurs. În competiţie au intrat
1.800 de creaţii plastice, aparţinând
unor tineri artişti cu vârste cuprinse
între 6 şi 18 ani, de la 34 de scoli,
licee şi cluburi din 15 ţări (Bulga-
ria, Serbia, Croaţia, Letonia,
Ucraina, Polonia, Rusia, Turcia,
Iran, Thailanda, India, Hong Kong,

România, Regatul Arabiei Saudite
şi Israel). Sunt creatori cu palmare-
suri impresionante în competiţiile
internaţionale, care s-au aplecat cu
grijă şi devoţiune asupra acestui
gen. Temele au fost la alegere:
„Desenează oraşul tău” / „Draw
your city” sau „Flori” / „Flowers”.

Acest proiect este unul repre-
zentativ pentru viaţa culturală şi
artistică a municipiului Piatra-
Neamţ. Este un eveniment care ne
îmbogăţeşte spiritual, care ilus-
trează cultura şi civilizaţia po -
poare lor şi, acest contact per m a nent
cu tinerii din cele mai diferite ţări,
ne întăreşte convingerea în unitatea
omenirii, în buna înţelegere. Feli-
citări, organizatorilor, pentru pro-
fesionalism şi dăruire!, a spus prof.
Mihaela Mereuţă, director-manager

al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kiri-
leanu” Neamţ.

Copiii şi tinerii m-au impresio-
nat întotdeauna prin curajul imagi-
naţiei lor şi prin încrederea în
posibilitatea transpunerii în reali-
tate a construcţiilor lor imaginare.
Suntem onoraţi de numărul foarte
mare de lucrări care au fost trimise,
ceea ce arată că acest concurs se
menţine la un înalt nivel. Vom
acorda, de asemenea, numeroase
premii pe care le vom trimite câşti-
gătorilor. S-a muncit foarte mult şi
iată, încă o dată, s-a demonstrat că
munca intensă, de calitate, conti-
nuă, este dătătoare de rezultate de-
osebite, a afirmat dr. Mariana
Ciobanu, vicepreşedintele Asocia-
ţiei Culturale „Arte.Ro”.

Juriul competiţiei, format din
profesionişti ai artei, educaţiei şi
culturii nemţene, impresionat de
numărul şi valoarea tehnică a lucră-
rilor expediate la ediţia din acest an,
a decis, în unanimitate, desemnarea
a patru şcoli câştigătoare al Marelui
Premiu (Grand Prize School win-
ner). Acestea sunt: SCHOOL 1955
Moscova – RUSIA, SIMPLY ART,
Hong Kong – CHINA, H.R.H.
PRINCESS SHIRINDHORN, Loei
– THAILANDA şi ATOLYE
VEYSEL ACAR Trabzon – TUR-
CIA.

Opt şcoli au fost răsplătite cu
Premiul Gold Medal, iar nouă şcoli
au primit Premiul Silver Medal.
De asemenea, 20 de elevi au primit
diploma Grand Prize for Indivi-
dual Work, pentru lucrările origi-
nale, creative şi impecabil realizate
tehnic.

Pentru efortul lor creator şi
pentru originalitate, 110 elevi au
fost recompensaţi cu Gold Medal
Merit Class, iar alţi 98, cu Silver
Medal Merit Class. 106 elevi au
fost distinşi cu Single selection Di-
ploma.

S-au remarcat, de asemenea,
prin colecţii ample de un înalt nivel
creativ, şcoli şi organizaţii pre-
cum SZKOLA PODSTAWOWA NR.
3, POLONIA; ART STUDIO GIR-A
IN YOUTH CULTURE HOUSE –
RYBNIK, POLONIA; ARTINO
ART STUDIO – BELGRAD, SER-
BIA; LYCEUM OF ARTS 133 –
KHARKOV, UCRAINA; YOUNG
ENVOYS – HYDERABAD, IN -
DIA; ART SCHOOL „R.V. SER-
DUK” – KERCH, RUSIA; ART
STUDIO DUGA, NOVA ZA-
GORA, BULGARIA; BALDONE
ART SCHOOL, LETONIA; DAYA-
REH ART CENTER – TEHERAN,
IRAN; IN HANDS ART– REGA-
TUL ARABIEI SAUDITE; SHIR-
LEY FINE ART SCHOOL– LAPID,
ISRAEL.

Am proiectat Concursul şi Fes-
tivalul ca acţiuni culturale dedicate
exclusiv copiilor şi artei acestora,

cu intenţia de a fi realizate anual,
ca o celebrare a excelenţei în artele
vizuale precum şi un îndemn de a

B

Violeta MOŞU
(continuare în pag. 22)
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„Piatra‐Neamţ Creativ”, un triumf internaţional al artei plastice
reţui mai mult arta celor mai tineri dintre artişti.

Am observat că proiectul în sine, prin cele patru ediţii de până
acum, a contribuit semnificativ la promovarea extinsă a oraşului
nostru în mediul on-line, din perspectiva artistico-plastică, educa-
ţională, culturală, istorică, geografică şi turistică. Chiar şi în vre-
muri de criză, ţara şi oraşul nostru trebuie să se reprezinte
internaţional prin produsele sale cultural-educaţionale şi artistice
cele mai valoroase, vizibile şi cuantificabile.

Ne dorim mai multe manifestări dedicate accentuării vizibilităţii po-
tenţialului creator al copiilor. Aşa cum am afirmat în repetate rânduri, ei
sunt unii dintre cei mai buni ambasadori ai culturii române şi ai valorilor
pe care acest spaţiu geografic le pune la dispoziţia umanităţii. Să nu uităm
că lucrările de pictură şi desen ale copiilor ar trebui să facă parte din pa-
trimonul material al fiecărei naţii, deoarece, peste veacuri, ele vor cons -
titui întotdeauna un izvor istoric deopotrivă autentic, realist, adevărat,
dar şi plin de o subiectivă candoare.

Considerăm această a cincea ediţie a CONCURSULUI ŞI EXPOZI-
ŢIEI INTERNAŢIONALE DE ARTE PLASTICE PENTRU COPII „PIA-
TRA-NEAMŢ CREATIV” un real succes, cu atât mai mult cu cât a fost
realizată în condiţii dificile. Ne exprimăm convingerea că ediţiile din
aceşti ani complicaţi, 2020 şi 2021, vor rămâne în memoria noastră ca
evenimente singulare, într-un lung şir de proiecte realizate în condiţii so-
ciale favorabile artei, culturii şi educaţiei artistice la nivel înalt.

Mulţumirile Asociaţiei Culturale „Arte.Ro”se îndreaptă spre toţi cei
care au participat la bunul mers al activităţilor proiectului, în primul
rând Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu”, sponsorilor, elevilor voluntari,
şi nu în ultimul rând mass-media nemţeană, a conchis prof. Cristina Pe-
trariu, preşedintele Asociaţiei Culturale „Arte.Ro”.

(urmare din pag. 21)
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CABALLUS – un vis în stare de veghe
n eveniment deosebit de apreciat de publi-
cul nemţean a avut loc joi, 2 septembrie,
la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”, şi
anume, vernisajul expoziţiei de pictură
„Caballus”, cu lucrări realizate de artista
Mariana Papară.

La o primă privire asupra picturilor,
se poate observa că ciclul „Caballus” nu

marchează o ruptură faţă de propunerea ante-
rioară a artistei cu „Materia Convulsivă”, ci mai
degrabă o aprofundare a viziunii respective, prin
focalizarea atenţiei asupra unui singur subiect:
calul. 

Scriitorul şi criticul de artă Emil Nicolae,
prezent la vernisaj, este de părere că: Mariana
Papară nu realizează portrete de cai, în sensul

propriu al termenului, cum s-a întâmplat într-o
lungă perioadă din istoria artei. În compoziţiile
sale, calul nu acaparează prim-planul, ci ră-
mâne un însoţitor al semnelor şi sugestiilor mul-
tiple şi variate, o apariţie care se strecoară, se

insinuează obsesiv – uneori discret, alteori mai
apăsat – ca într-un vis în stare de veghe. Este o
prezenţă „rezonabilă”, bine proporţionată, atât
cât trebuie ca să devină o referinţă constantă în
„citirea” imaginii şi să-i inducă un anumit sens.

Ca de obicei, finalul vernisajului a aparţinut
artistei: Mulţumesc pentru că participaţi la emo-
ţia care mă copleşeşte la deschiderea acestei ex-
poziţii personale, rod al unei cercetări de mai
mulţi ani. Expoziţia cu „Caballus” e o idee pe
care mi-o propun de ceva vreme, dar având în
vedere faptul că această „mate-
rie convulsivă” a devenit obse-
sivă la un moment dat (ră mă-
şiţele se mai văd în unele lucrări
prezente), am încercat totuşi să
mă detaşez. Am încercat să redau
o stare, o emoţie, prin expresia
calului şi chiar am încercat o
umanizare. 

Dincolo de reuşita totală a
acestei expoziţii, pentru care ar-
tista merită toate felicitările, nu
cred că mulţi dintre noi înţele-
gem ce şansă reprezintă prezenţa
Marianei Papară pentru oraşul
Piatra-Neamţ. 

În primul rând aş remarca aspectul educa-
ţional, prin şcoala de pictură pe care a creat-o,
cu elevi de toate vârstele, care s-au afirmat prin

numeroase premii şi prin participări la expoziţii
în ţară sau străinătate. Succesul pe care-l înre-
gistrează această şcoală se datorează unei îmbi-
nări fericite între Omul şi Artistul Mariana
Papară. Rafinată, subtilă, sensibilă, inteligentă şi
mai ales discretă, Mariana Papară nu încetează
să-şi răspândească talentul prin evenimente pe
plan naţional şi internaţioanal. Spre exemplu, e
bine de ştiut că pe 27 august artista a fost pre-
zentă la un vernisaj propriu, la Galeria de Artă a
Consiliului Judeţean Harghita, unde a cules bi-
nemeritate aplauze. 

Însă cea mai mare ultimă reuşită a concita-
dinei noastre este primirea, în luna august, în
Grecia, a Premiului pentru anul 2021 oferit în
cadrul Festivalului „Panorama Internaţional Arts
& Sculpture”, organizat de Fundaţia „Writers
Capital”. Acest festival anual are la bază teme
actuale legate de aşteptările noastre pentru
schimbări pozitive în societate. Mariana Papară
a reprezentat România alături de artiste precum
Silvia Anton, Mariea Boz, Daniela Isache, Vera
Dan, Elena Zaharia etc. Mi-ar fi plăcut să văd
reflectat şi în presă acest succes internaţional al
Marianei Papară. Din păcate însă, preocupările

noastre actuale trec, de cele mai multe ori, pe
lângă valorile care ar trebui să ne marcheze
timpul.

Gianina BURUIANĂ
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Şcoala, azi

Colegiul naţional „Calistrat Hogaş” a reluat mobilităţile europene
în condiţii de pandemie

ltimul an şi jumătate a adus cu sine nu doar
predominanţa educaţiei on-line, ci şi bloca-
rea proiectelor europene aflate în derulare la
Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”. În con-
textul pandemiei SARS-CoV-2, proiectele
de parteneriat ale liceului, precum şi proiec-
tul de mobilităţi VET, pentru
care instituţia a primit finan-

ţare de la Comisia Europeană la
Apelul 2019, au intrat în modul
„stand by”. Zeci de mobilităţi ale
elevilor şi ale profesorilor au fost
suspendate, o parte dintre activită-
ţile de proiect a fost transferată în
on-line, sume importante de bani
din fonduri europene au rămas blo-
cate la companiile aeriene şi la di-
feriţi furnizori externi de servicii,
beneficiarii de mobilităţi şi coordo-
natorii de proiect s-au aflat în situa-
ţia de a nu putea finaliza la termen
activităţile planificate. 

Speranţa reîntoarcerii la „nor-
malitatea” activităţilor educaţio-
nale în parteneriat, pe care Colegiul Naţional
„Calistrat Hogaş” le desfăşura anterior acestei
crize sanitare, s-a conturat în vara şi toamna acestui
an. Învăluiţi de confuzia generală creată de dife-
renţele existente între ţări în ceea ce priveşte regu-
lile de gestionare a pandemiei, de modificările şi
de evoluţiile greu de intuit ale situaţiei epidemio-
logice în Europa, apăsaţi de spectrul unei zvonistici
care accentuează dincolo de acceptabil sentimen-
tele de nesiguranţă ale momentului, ne-am înarmat
cu toate măsurile de protecţie şi cu instrumentele
de facilitare a mobilităţii pe care le-am avut la dis-
poziţie, ne-am procurat certificatele verzi necesare
pentru a călători în Europa... şi am pornit spre Gra-
nada-Spania, hotărâţi să realizăm stagiul practic
pentru elevii de la matematică-informatică – ciclul
superior al liceului – şi să finalizăm proiectul Ex-
perienţE+ de muncă europene: un plus de com-
petenţe, mai multe perspective.

Proiectul precizat a primit finanţare în urmă
cu doi ani, prin programul Erasmus+, acţiunea Mo-
bilităţi pentru stagiari VET. Activitatea principală
a acestui proiect, respectiv stagiul practic de trei
săptămâni în firme de web design, trebuia să se
desfăşoare în aprilie 2020, iar cei 25 de elevi care
au fost iniţial selectaţi pentru a face parte din gru-
pul de mobilitate au devenit între timp absolvenţi.
Reorganizarea grupului de mobilitate a început în
ultima zi a probelor scrise de bacalaureat. Dintre
cei 25 de beneficiari selectaţi iniţial şi-au menţinut
dorinţa de a participa la proiect în noile condiţii
doar 12. Au fost activaţi încă 3 elevi de pe lista de
rezervă, au fost scoase la concurs cele 9 locuri ră-
mase disponibile, astfel, în luna iulie grupul de mo-
bilitate era reconstruit, format din elevi eligibili,
absolvenţi ai claselor a XI-a A şi B, a XII-a A şi B,
profilul specializarea matematică-informatică.

A urmat o lună de pregătire în ritm accelerat a
mobilităţii propriu-zise, pe durata căreia numai de-
terminarea, seriozitatea, adaptabilitatea, rezistenţa
la stres şi disponibilitatea celor 25 de elevi, a celor
3 coordonatori ai grupului de mobilitate, a condu-
cerii instituţiei, a reprezentanţilor din firmele par-
tenere din Spania, a coordonatorului din Agenţia
Naţională... ne-au fost sprijin în incertitudinea ge-
nerală, doar acestea conferind o minima stabilitate
şi făcând posibilă derularea – fără niciun fel de in-
cident – a stagiului practic proiectat.

Mobilitatea a avut loc în perioada 22 august –
11 septembrie 2021. Stagiul practic a avut durata

de 90 de ore, cu un program organizat de luni până
vineri, în intervalul orar 8.00 – 14.00, timp de 3
săptămâni. Din rapoartele zilnice de practică ale
stagiarilor rezultă importante achiziţii sub formă
de competenţe profesionale pentru domeniul web
design, dar şi beneficii personale (îmbunătăţirea

competenţelor sociale, lingvistice, de comunicare
şi adaptare interculturală, de relaţionare interper-
sonală şi lucru în echipă, de management al resur-
selor personale). 

În orele de practică, participanţii au avut po-
sibilitatea să-şi formeze şi să-şi dezvolte propriile
proiecte web, folosind în situaţii concrete noţiunile
teoretice deja cunoscute sau asimilând de la tutore
informaţii şi instrumente de bază ale web design.
Cu precădere, stagiarii s-au familiarizat cu progra-
mul Visual Studio Code şi cu funcţiile acestuia,
au asimilat elemente de programare specifice
CSS, JavaScript, HTML, realizând ca produse
finale ale stagiului pagini web pe tematici diverse,
în care au integrat treptat elementele de progra-
mare web învăţate.

În timpul liber, participanţii la stagiu au vizitat
oraşe şi obiective culturale reprezentative pentru
zona Andaluzia, cum ar fi: Moscheea-Catedrală
din Córdoba, Real Alcázar şi catedrala din Sevilla,
castelul fortificat arab Castillo din Salobreña, Mu-
zeul Picasso din Málaga, oraşele cu arhitectură în
stil renascentist Úbeda şi Baeza – aflate în patri-
moniul cultural mondial UNESCO.

De asemenea, în după-amiezile însorite, au
avut răgazul să exploreze Granada, luând la pas
oraşul arabic vechi Albaicín, cartierul Sacromonte
şi celebrele sale grote (cuevas), Plaza de Nueva,
Plaza de Bib Rambla, Paseo de los Martires şi au
vizitat punctele de referinţă ale oraşului, între care
Complexul Alhambra, Parcul de ştiinţe şi Biodo-
mul, Basilica San Juan de Dios, Catedrala Întrupă-
rii, Muzeul Torturii. Timp de trei săptămâni, ritmul
de flamenco a însoţit grupul de stagiari, fie că a
fost vorba de reprezentaţii mai mult sau mai puţin
spontane, surprinse în celebra Mirador de San Ni-
colás sau în pieţele publice, fie că a fost vorba de
spectacolul nocturn de la Teatrul de flamenco
Zambra María la Canastera.

La finalul acestei experienţe profesionale şi
culturale, cei 28 de participanţi la mobilitatea eu-
ropeană s-au întors acasă obosiţi, dar încrezători,
cu certificate de formare profesională Europass
prin care le sunt recunoscute la nivel european
competenţele dobândite, dar şi cu o nouă perspec-
tivă asupra mediului cultural spaniol. O lecţie im-
portantă pe care ne-a oferit-o reuşita acestei
mobilităţi externe este aceea că nu poţi merge în-
ainte în condiţii de pandemie – nici ca individ, nici
ca instituţie – sfidând normele de securitate sani-

tară şi instrumentele de siguranţă a mobilităţii care
sunt puse la dispoziţie la nivelul Uniunii Europene,
ci numai integrându-le în proiectele proprii de ac-
ţiune.

În anii care urmează, prin intermediul celor
două Acreditări Erasmus+ instituţionale apro-
bate de Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”
va beneficia de sprijin financiar din partea Comi-
siei Europene pentru a asigura continuitatea acestui
tip de mobilităţi. Prin intermediul Acreditării pen-
tru mobilităţi VET va putea să asigure timp de
cinci ani accesul elevilor de la profilul real, spe-
cializarea matematică-informatică – clasa a XI-a
la stagii de formare practică, iar prin intermediul
Acreditării pentru mobilităţi şcolare deţinute va
putea susţine timp de cinci ani participarea pro-
fesorilor şi a elevilor de la diferite specializări la
cursuri de formare şi schimburi de experienţă în
străinătate. 

Se estimează că, prin facilităţile create de cele
două Acreditări deţinute de colegiul nostru, în ur-
mătorii cinci ani, numărul total al beneficiarilor de
activităţi de învăţare în spaţiul european va ajunge
la aproximativ 120 de elevi şi 10 membri ai perso-
nalului în domeniul „VET” şi aproximativ 30 de
profesori/membri ai personalului şi 40 elevi în do-
meniul „mobilităţi şcolare”. La toate aceste posi-
bilităţi de a organiza, prin Acreditările recent
obţinute de liceul nostru, mobilităţi de învăţare
pentru elevi şi personal în cadrul Acţiunii cheie 1
– Mobilităţi, se adaugă oportunităţile de învăţare
oferite de proiectele de parteneriat (Acţiunea cheie

2) în care instituţia noastră este implicată şi pentru
care beneficiază de generoasa susţinere a progra-
mului Erasmus+.

Petruţa LOSTUN –
profesor de discipline socio-umane, 

iniţiator şi coordonator al proiectelor
de mobilitate Erasmus+, 

Acţiunea KA1 derulate de Colegiul Naţional
„Calistrat Hogaş” din Piatra-Neamţ

Notă: Informaţiile din acest articol
reflectă numai punctul de vedere al autorului,
iar Agenţia Naţională pentru Programe Comuni-
tare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesio-
nale sau Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru nicio utilizare care poate fi dată acestor in-
formaţii.

U



APOSTOLULPag. 24

Arte şi meserii

septembrie 2021

Vă puteţi îngădui, din când în când, mo-
mente de răgaz?

– Filmarea propriu-zisă poate să du-
reze 30-40 de zile poate şi 50 dacă-i un
film mai mare, dar eu nu am filmat mai
mult de 40 de zile. Lucrezi cinci zile pe
săptămână, douăsprezece ore pe zi, la care
mai adaugi cel puţin o lună de pregătire, în

care trebuie să găseşti amplasamente, să discuţi
cu regizorul, cu actorii, să vezi costumele. Dacă
fac trei filme pe an, eu, ca operator, devin neom.
Două este acceptabil. E o întreagă echipă în jurul
tău. Mai apar şi conflicte, ego-uri personale.
După fiecare proiect, din cauză că-i foarte multă
adrenalină care se acumulează pe parcursul fil-
mării, intri aşa într-o „mini-depresie”, pentru că,
vrei-nu vrei, există un şoc emoţional. De obicei,
după un film, îmi iau concediu sau pur şi simplu
zac în pat. În pandemie a fost foarte trist. Imediat
ce am terminat filmările la Tata mută munţii, de
Daniel Sandu, s-a intrat în lockdown. Cumva
mi-a prins bine că am avut chiar momente de
timp liber, de relaxare, dar, după aceea, am înce-
put să mă gândesc cu groază că trebuie să-mi gă-
sesc altceva de lucru. Nu ştiam dacă se vor mai
face filme. E bine că, până la urmă, s-a revenit şi
am reînceput filmările. În pandemie am
filmat Întregalde, de Radu Muntean, care a avut
premiera şi la Piatra-Neamţ. Recent, această pe-
liculă a fost selecţionată în cadrul celei de-a
46-a ediţii a Toronto International Film Festival
(TIFF), în secţiunea Contemporary World Ci-
nema. Filmul Întregalde a fost inclus şi în selec-
ţia oficială a New York Film Festival. (N. R. –
Foto: Arhiva personală prof. Cristina Petrariu, ar-
hiva personală Victor Purice, Aarc.ro, Cinema-
gia)

Tudor Vladimir Panduru, director de imagine: 
„În această profesie trebuie să înveţi continuu,

să îţi actualizezi mereu cunoştinţele”

–

(urmare din pag. 19)

Alături de prof. Rodica Anca Savin

Alături de prof Cristina Petrariu (prima
expoziție de fotografie – Biblioteca Județeană

G. T. K. Neamț 2005)

vând în vedere faptul că la finalul anului
şcolar 2020-2021 a absolvit clasa a VIII-a
generaţia de elevi care a beneficiat de noul
curriculum naţional centrat pe competenţe.
Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în
Educaţie din cadrul Ministerului Educaţiei
a publicat, înainte de începerea noului an
şcolar, Reperele metodologice pentru apli-

carea curriculumului la clasa a IX-a, în anul şco-
lar 2021-2022. 

Apariţia acestor repere metodologice privind
aplicarea curriculumului la liceu a fost determi-
nată de faptul că nu a fost elaborat un nou curri-
culum, astfel încât şi în anul şcolar 2021-2022,
pentru clasa a IX-a rămân în vigoare programele
şcolare la disciplina Religie aprobate prin ordinul
ministrului nr. 5.230/2008.

Totalizând un număr de 264 de pagini, ghi-
dul pentru predarea disciplinei religie
(https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%2
025_Religie.pdf), cuprinde repere metodologice
pentru cultele: ortodox, romano-catolic, baptist,
creştin după Evanghelie, adventist de Ziua a Şap-
tea, evanghelic, greco-catolic, ortodox de rit
vechi, penticostal, unitarian, ortodox ucrainean
şi musulman. Scopul ghidului este acela de a
sprijini profesorii în aplicarea programelor şco-
lare de clasa a IX-a în relaţie cu achiziţiile pe care
elevii le-au dobândit la finalul ciclului gimnazial.

Pentru fiecare cult religios, reperele metodo-
logice sunt structurate, în general, după următo-
rul plan: exemple de planificare calendaristică,
modalităţi de evaluarea gradului de achiziţie a
competenţelor din anul anterior, recomandări
pentru construirea noilor achiziţii, adaptarea la
particularităţile/categoriile de elevi în risc şi, bi-

neînţeles, unele resurse bibliografice. 
Premisele de la care s-a pornit în elaborarea

reperelor metodologice vizeză aspecte precum:
centrarea pe competenţe ca element organizator
al programelor şcolare pentru învăţământul pri-
mar, gimnazial şi liceal; existenţa profilului de
formare al absolventului fiecărui nivel de învă-
ţământ preuniversitar (primar, gimnazial şi li-
ceal); susţinerea
unor abordări
flexibile ale
curri culumului,
care să permită
diversificarea şi
adaptarea situa-
ţiilor de învăţare
la caracteristi-
cile, nevoile de
învăţare şi inte-
resele de cu-
noaştere ale
elevilor; promo-
varea unor ins -
trumente u ni -
tare de proiec-
tare didactică. 

Autorii au pornit de la corelarea competen-
ţelor specifice din programa şcolară de clasa a
VIII-a şi cele din programa şcolară pentru clasa
a IX-a. Acest exerciţiu de corelare are drept scop:
identificarea elementelor de continuitate între
competenţele planificate pentru cele două clase
şi a eventualelor disjuncţii care pot să apară între
acestea, ca urmare a faptului că programele şco-
lare de clasa a IX-a elaborate anterior nu sunt re-
zultatul unui demers de planificare coerent cu cel

actual din ciclurile primar şi gimnazial; identifi-
carea modalităţilor în care demersurile de cons -
truire a rezultatelor învăţării în clasa a IX-a se
vor baza şi vor putea valorifica competenţele
care au fost proiectate şi realizate în anul şcolar
anterior. 

Proiectarea didactică presupune parcurgerea
mai multor etape: consultarea setului de pro-
grame şcolare la Religie pentru învăţământul
gimnazial şi sesizarea elementelor insuficient
structurate/ neabordate sau a celor deja
predate/învăţate în gimnaziu, în raport cu pro-
grama clasei a IX-a (ce elemente de continuitate
există între programele de Religie de gimnaziu
şi programa de clasa a IX-a şi ce elemente de dis-
continuitate întâlnim între aceste programele şco-
lare); anticiparea unor eventuale probleme de
învăţare, în contextul în care se identifică discon-
tinuităţi între achiziţiile la sfârşitul clasei a VIII-a
şi cele aşteptate la nivelul clasei a IX-a; realiza-
rea unor conexiuni între aspectele estimate a fi
insuficient asimilate/neasimilate şi programa
pentru clasa a IX-a; includerea unei perioade de
2-3 săptămâni la începutul anului şcolar pentru
realizarea unei evaluări iniţiale temeinice şi ajus-
tarea planificării iniţiale pe baza rezultatelor eva-
luării şi, bineînţeles, corelarea planificării
calendaristice cu specificul (calendarul) sărbăto-
rilor şi evenimentelor religioase importante spe-
cifice cultului. 

În contextul dat, aceste repere metodologice
sunt necesare şi utile fiecărui cadru didactic de
specialitate, indiferent de experienţa didactică şi
vechimea în sistemul de învăţământ. 

Dr. Mihai FLOROAIA

Repere metodologice pentru disciplina Religie, clasa a IX‐a,
în anul şcolar 2021‐2022

A
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stăzi, pe 31 august, de Ziua Limbii Ro-
mâne, am considerat ca o datorie de bun
simţ, ca o datorie de cetăţean român, să
ne întâlnim între noi şi cu o carte impor-
tantă: „Purtau româneşte” – o istorie
culturală, o istorie ilustrată a portului
popular românesc…

Aşa a început editorul Viorel Nicolau o ab-
solut neconvenţională lansare de carte, pe
stradă, în faţa librăriei „Cetatea Doamnei”, în
prezenţa autorului, ing. Constantin Paţilea şi
a unei expoziţii ad-hoc cu cărţile scrise de dom-
nia sa de-a lungul anilor, a câtorva prieteni şi a
trecătorilor care, aflând despre ce-i vorba, s-au
oprit şi au aplaudat această iniţiativă.

Cunoscut şi apreciat filatelist şi cartofilist,
numismat pătimaş, cu notabile lucrări de spe-
cialitate, Constantin Paţilea este şi autorul, lu-
crărilor Mesageri ai portului românesc,
Colecţia şi exponatul de cartofilie Satul româ-
nesc, lucrarea monografică Chevallier – cava-
lerul Văii Bistriţei. 

Bine gândită, lucrarea Purtau româneşte
este structurată logic şi, deşi riguroasă, scrisă
cu o nedisimulată iubire faţă de subiectul pe
care îl tratează. Primul capitol este dedicat Por-
tului popular în teritoriile româneşti şi cuprinde
subcapitolele: 

I. Definire. Origine şi evoluţie, tradiţie şi
meşteşug; II. Materiile prime necesare realiză-
rii costumului popular şi operaţiile de prelu-
crare a acestora; III. Costumul tradiţional în
componentele sale; IV. Purtarea portului popular.
Subcapitolul V, Zonele etnografice româneşti:
Portul popular din Muntenia, Oltenia, Dobro-
gea, Moldova, Vrancea, Bucovina, Basarabia,

Transilvania, Banat... Subcapitolul VI este de-
dicat Minorităţilor din România şi portului lor
tradiţional: maghiari, secui, ceangăi, saşi,
şvabi, ţigani, evrei, greci ş. a. Nu sunt uitaţi nici
Românii de peste graniţe: Aromânii, Istroromâ-
nii, Românii din Serbia, Ungaria, Moravia,
Cehia, Bulgaria ş. a.

Despre cartea sa, Constantin Paţilea no-
tează în Prefaţă: Lucrarea de faţă nu vine să
concureze studiile serioase de specialitate, cel
mult le poate întregi, având doar intenţia de-
clarată de a evidenţia uriaşa valoare informa-
tivă şi documentară a imaginilor şi ilustraţiilor,
atât de îndrăgite de colecţionari şi achiziţio-
nate tot mai mult de muzee.(...)

În România, costumul naţional femeiesc s-a
impus şi datorită Casei Regale a României. (...)
Regina Maria a adoptat costumul tradiţional
ca ţinută oficială la evenimente şi sărbători

naţionale, sub patronajul
Casei Regale lansându-se
printre doamne o adevărată
modă a costumului popular.
(...) Sub prestigiul Casei
Regale, costumele de Muş-
cel şi Argeş devin adevă-
rate embleme ale româ -
nilor, fiind asumate şi de
notabilităţile vremii.

Nu se poate semnala
această carte fără a elogia
Prefaţa semnată de scriito-
rul Lucian Strochi. Poetică
şi sentimentală, prefaţa sa
este în acelaşi timp o de-
monstraţie de erudiţie. Se
citează editurile şi editorii

de cărţi poştale ilustrate româneşti faimoase şi
se atrage atenţia asupra faptului că majoritatea
imaginilor din carte sunt realizate de către „ne-
români” (Carol Popp de Szatmari, Franz Dus-
chek, Franz Mandy, Ad.Chevallier ş. a.). Se
citează, deasemeni numele unor pictori români
care au abordat tematica portului nostru naţio-
nal (Gheorghe Tattarescu, Theodor Aman, Ni-
colae Grigorescu, Francisc Şirato, Nicolae N.
Tonitza ş. a.), dar şi două tablouri intrate în re-
pertoriul universal: La blouse roumaine (1940)
de Henri Matisse şi Tânără româncă (1914) de
Pierre Auguste Renoir. Iar concluzia este una
singură: „E greu de imaginat o istorie a spi-
ritualităţii poporului român fără această
carte purtând semnătura lui Constantin Pa-
ţilea”. 

Mircea ZAHARIA

„Purtau româneşte”: o carte monumentală, o lansare inedită
A

reaţiile picturale realizate în
cadrul a două generaţii de ar-
tişti au constituit subiectul
expoziţiei „Expresionism
abstract şi realism”, care a
avut vernisajul sâmbătă, 14
august, la Galeriile de Artă

„Lascăr Vorel”.
Exponenţii celor două genera-

ţii au fost: binecunoscutul pictor
Ştefan Potop, reprezentând realis-
mul, şi nepotul acestuia, Rafail
Apostol, în vârstă de doar trei ani,
reprezentând expresionismul abs-
tract.

„Această expoziţie ar fi trebuit
să fie de fapt una de tabără, dar
cum forurie locale nu s-au îngră-
mădit să ofere linie de finanţare

pentru proiecte nerambursabile
pentru taberele clasice pe care le
făceam în anii din urmă, iată că am
pus mână de la mână, ce mai
aveam eu în atelier şi creaţii ale lui
Rafail, între vârstele de un an şi ju-
mătate şi doi ani şi jumătate. Dacă
ar fi fost doar o expoziţie a lui Ra-
fail, ea ar fi putut fi intitulată
„Visul lui Picasso”, pentru că asta
şi-ar fi dorit el la maturitate, să
ajungă să picteze ca un copil. Alt -
minteri, partea de expoziţie a copi-
lului poate sta la baza unei
documentări pentru cei care doresc
să se perfecţioneze în expresionis-
mul abstract. El nu a avut nevoie
de reguli ca mine. Tot Picasso spu-
nea că regulile sunt făcute ca să le

înveţe profesioniştii şi să le încalce
artiştii. Lumea poate ar considera
că nişte mâzgălituri din astea
poate face orice copil, dar realita-
tea ne demonstrează că acest fapt
nu este adevărat. Este meritul pă-
rinţilor că atunci când copilul a
dorit să-şi exprime din trăirile sale,
din temeri, din bucurii, şi să le
pună pe pânză, ei nu au căutat mo-
tive pentru a-l determina să re-
nunţe la această pasiune, chiar
dacă Rafail a pictat cinci minute
iar munca de şantier a durat jumă-
tate de oră. Vreau să subliniez că
lucrurile mici se pot transpune în
ceva mare. Eu personal, atingând
o anumită vârs tă, mi-am dat seama
că nu vreau originalitate cu orice
preţ, şi aici, la margine de Europă,
am ales să fiu un cronicar al vre-
murilor mele. Artistul este copilul
unei societăţi şi dacă cei mari nu îl
vor sprijini, nu orice localitate
poate ajunge o Veneţie, un Paris
sau un Milano. Arta nu se termină
niciodată, ea este doar abando-
nată” – a declarat pictorul Ştefan
Potop cu ocazia evenimentului.

Galeria de portrete a lui Ştefan
Potop a surprins într-un mod inedit
şi a cuprins figuri cunoscute ale

oraşului nostru: actorul Corneliu
Dan Borcia, scriitorii Nicolae Sava
şi Dorin Ploscaru, inginerul Adrian
Vais, plasticienii Grigore Agache,
Dinu Huminiuc, Maria Huminiuc,
ziariştii Mihael Balint, Martin Lei-
bovici, Mircea Zaharia etc.

În ceea ce-l priveşte pe Rafail
Apostol, am putut observa, pe
lângă nonşalanţa tuşelor de pe pân-
zele proprii şi o atitudine care pre-
vesteşte un viitor artist, adică o
anumită plăcere de a sta în faţa pu-
blicului, de a fi un alintat al aces-
tuia. (Gianina BURUIANĂ)

Expresionism abstract şi realism sau întâlnire între generaţii
C
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rdelean get-beget, Grigore Oc-
tavian Pop (Palatca, 16 mai
1946 – Cluj, 2 sept. 2021) a
urmat Liceul de Muzică din
Cluj, a absolvit Conservatorul
„Gheorghe Dima” (1970) şi tot
aici şi-a finalizat doctoratul
(2005).

Domnia-sa s-a numărat printre
întemeietorii primelor ansambluri de
percuţie din Europa. A fost compo-
nent al unor reputate orchestre simfo-
nice – a Filarmonicii Transilvania, din
Cluj-Napoca şi a celebrei Ars Nova a
compozitorului Cornel Ţăranu.

Ca interpret virtuoz, a scos din
tradiţie instrumentele de percuţie,
făcându-le expresive, prin sonorităţi
şi culoare. În mâinile sale, acestea
nu mai erau simple instrumente rit-
mice, fiecare concert al său – la Bu-
cureşti, Berlin, Paris, Bruxelles,
Chişinău, Copenhaga – fiind o reală
demonstraţie de magie.

Ca pedagog, fondator şi coor-

donator al catedrei de percuţie clu-
jene, dar şi a celei de la Piatra-
Neamţ, Grigore Pop i-a făcut pe
studenţii săi să cânte cu plăcere la

instrumentele din dotare, for-
mându-le gustul pentru muzica ade-
vărată. A introdus în repertoriu suite
de Bach, sonate de Mozart şi piese

moderne, scrise anume pentru per-
cuţie, lucrând constant însă pentru
promovarea muzicii româneşti,
acasă şi peste hotare.

La Piatra-Neamţ i se datorează
pe deplin înfiinţarea catedrei şi an-
samblul de percuţie ale Extensiei
Academiei „Gheorghe Dima”, ini-
ţiativa şi coordonarea a două ediţii
ale Festivalului Naţional al Muzicii
de Percuţie. Iar foştii săi studenţi –
de la Cluj sau Piatra-Neamţ – au
ajuns în filarmonici şi opere impor-
tante din ţară şi străinătate.

Un om de o generozitate nemăr-
ginită, inteligent şi integru, muzician
strălucit şi pedagog cu incontesta-
bilă vocaţie, Grigore Pop a avut, în
acelaşi timp, un acut simţul al umo-
rului şi o reală vocaţie a prieteniei. 

Şi tot un prieten, regretatul prof.
univ. dr. Cristian Misievici, a scris
cândva: Domnul profesor Grigore
Octavian Pop s-a înconjurat încă de
timpuriu de minunatele sale maşini
cântătoare şi a scos la iveală, cu har,
prin trudă îndelungată şi temeinică,
sunete măiestre menite să aducă lu-
mină şi bucurie în sufletele semeni-
lor. La clasa de percuţie a domniei
sale te afli într-o lume aidoma celei
din atelierul meşterului Gepetto îna -
inte de a se înfăptui minunea. Şi mi-
nunea se înfăptuieşte întotdeauna
sub degetele măiestre ale lui Grigore
Octavian Pop şi ale discipolilor săi,
fie că ea aduce cu sine sonorităţi ar-
hetipale româneşti, asprimi de tra-
gedie antică, fineţuri şi rafinamente
franţuzeşti ori câte multe altele...

Ne va lipsi această minune, dar
sperăm să ne-o reamintească, cât mai
des, numeroşii săi discipoli. Doamne
ajută!

Mircea ZAHARIA

A

In memoriam: Grigore POP 

In memoriam:
Ion CARAMITRU...

e origine macedo-româna, Ion Cara-
mitru (9 martie 1942 – 5 septembrie
2021) a fost un om de teatru, film şi
televiziune, unul dintre simbolurile
Revoluţiei din decembrie 1989.

Actorul a absolvit Institutul de
Artă Teatrală şi Cinematografică I.
L. Caragiale, clasa profesor Beate

Fredanov, în 1964. 
A fost actor şi

regizor la Teatrul
Bulandra, al cărui
directorat l-a şi de-
ţinut în perioada
1990 - 1993. A fost
ministrul Culturii
între anii 1996 -
2000. Repertoriul
său actoricesc cu-
prinde roluri princi-

pale în piese de teatru importante semnate
de autori precum William Shakespeare, A.P.
Cehov, Luigi Pirandello, Georg Büchner,
Bernard Shaw, Alfred de Musset etc. A co-
laborat cu mari regizori ai scenei româneşti
precum Sică Alexandrescu, Moni Ghelerter,
Liviu Ciulei, Vlad Mugur, Andrei Şerban,
Radu Penciulescu, Alexandru Tocilescu, Că-
tălina Buzoianu.

Numeroase premii şi distincţii pentru
creaţia artistică şi o vizibilă recunoaştere in-
ternaţională: Ofiţer de Onoare al Ordinului
Imperiului Britanic (decorat în 1995 de către
Regina Elisabeta a-II-a a Marii Britanii şi Ir-
landei de Nord), Cavaler al Ordinului Lite-
relor şi Artelor (Franţa 1997), Ordinul
pentru Merit al României în grad de Mare
Cruce, 2000, Doctor Honoris Causa al Uni-
versităţii de Arte „George Enescu”, Iaşi,
2008, Crucea Casei Regale a României. 

La Piatra-Neamţ, Ion Caramitru a fost
cunoscut şi iubit pentru memorabilele sale
prezenţe în Festivalul de Teatru, pentru ex-
traordinarele recitaluri de poezie susţinute
alături de Dan Grigore şi Johnny Răducanu. 

(M. Z.)

D

orel Rusu s-a născut în satul Poiana Borcii –
Neamţ, ca fiu al lui Ioachim şi al Sofiei, într-o
familie numeroasă. Copilăria şi tinereţea şi le-a
petrecut în satul natal, urmând aici cursurile
primare şi gimnaziale. Ca tânăr, mânat de
greutăţi, a lucrat ca muncitor forestier, iar mai
apoi ca electromecanic la o centrală telefonică
din Piatra-Neamţ.

Liceul l-a făcut la Borca, încă de atunci un liceu
cu renume, cu profesori de mare prestigiu, după care
a absolvit Facultatea de Filologie la I. P. 3 ani din
Bacău, promoţia 1968. A absolvit, de asemenea,
Şcoala Superioară de Ofiţeri „Nicolae Bălcescu” din
Sibiu – Facultatea de Transmisiuni. 

După absolvirea facultăţii, a lucrat ca profesor,
director de şcoală, director coordonator în comuna
Poiana Teiului. Aici a lucrat la şcolile Galu şi Dreptu.
A continuat să lucreze la Grupul Şcolar Borca – de
unde s-a pensionat în anul 2001. A lucrat apoi ca pro-
fesor-consultant la Casa de Copii de pe lângă Mă-
năstirea Petru-Vodă (2001-2003), fiind un apropiat
al Părintelui Iustin Pârvu. 

A lucrat şi ca miner în subteran în mina de ura-
niu din comuna Crucea, judeţul Suceava. 

De activitatea sa ca primar al comunei Poiana
Teiului se leagă fondarea în Poiana Haşca a Mănăs-
tirii „Petru Vodă” de către părintele Iustin Pârvu, fiu
al locului. A primit titlul de „Cetăţean de Onoare al
comunei Poiana Teiului”. A mai fost epitrop la bise-
rica din sat, preşedinte al C.A.R. - Pensionari Ceah-
lău, consilier judeţean, şi cooptat în diferite alte
organisme pe plan judeţean. 

Este coautor la mai multe lucrări apărute pe
Valea Muntelui despre viaţa acestor munteni.

A publicat în 2007 „Cântecul speranţei şi al li-
bertăţii. Viaţa lui Grigore Caraza”, dedicând învăţă-
torului din Călugăreni ce a suferit 20 de ani în
temniţele comuniste o biografie bazată pe docu-
mente şi pe nesfârşite discuţii cu acesta. 

A scris sute de articole în ziarele: „Telegraful de
Neamţ”, „Ecoul Munţilor”, „Mesagerul de Neamţ”,
„Monitorul de Neamţ”, „Ochiul public-Neamţ”, ş.
a.; în revistele: „Biblioteca din Nord” - Borca, „Cat-
harsis” - Grinţieş, „Piatra Corbului” - Bicaz, „Valea
Muntelui” - Bicaz, „Ţara Hangului” - Hangu şi Bu-
cureşti, „Gând românesc” - Alba Iulia ş. a.

A adus un pios obol de neuitare celor care au
luptat „pentru neam şi cruce”, s-au opus represiunii
comuniste şi au suferit în temniţe la Aiud, Gherla,

Piteşti etc. Amintim
pe Emilian Săndu-
lescu, Iustin Pârvu,
Grigore Caraza,
Paulin Clapon, Ata-
nasie Ştefănescu,
Filaret Gămălău şi
mulţi alţii.

A fost membru
al „Societăţii scrii-
torilor din judeţul
Neamţ”. A cules
folclor din regiune,
efort care nu a fost,
din păcate, finalizat
prin publicarea
unor culegeri, anto-

logii sau studii.
În 2011 a participat la simpozionul organizat la

cei 400 de ani de atestare documentară a oraşului
Bicaz, cu o comunicare ştiinţifică dedicată luptăto-
rilor din munţii Neamţului, luptătorii anticomunişti
în frunte cu Părintele Iustin Pârvu, învăţătorul Gri-
gore Caraza, părintele Gămălău sau Metocaru. În
2013 a realizat un capitol dedicat rezistenţei şi repre-
siunii de pe Valea Muntelui pentru volumul „La poa-
lele Pionului – comuna Ceahlău – monografie”, care
anunţa volumele de mai târziu. Avea în lucru două
cărţi care să alcătuiască Trilogia „Genţiana”, care ar
fi trebuit să cuprindă volumele „Octogonul Speran-
ţelor” (cartea a II-a) şi „Freamătul Bistriţei” (cartea
a III-a). A reuşit să ducă până la capăt doar „Steaua
blestemată”, cu o documentare riguroasă, realizată
la CNSAS, în arhivele judeţene Neamţ, Iaşi, Suceava
şi cu numeroase surse de istorie orală. 

Rămân posterităţii eforturile sale publicistice, de
vastă documentare, care au văzut lumina tiparului,
cele mai multe la Editura Cetatea Doamnei din Pia-
tra-Neamţ. Au rămas însă şi proiecte în lucru, unele
aflate aproape de tuşa finală. Considerăm că cei care
i-au fost apropiaţi, au colaborat, au fost sprijiniţi de
regretatul profesor, au datoria morală de a-i continua
munca şi a găsi resursele financiare pentru finaliza-
rea unei opere dedicate tuturor celor iubitori de isto-
rie şi de cele frumoase, de demult, de la noi. 

Ar fi o încununare a efortului cultural-ştiinţific
al celui care a fost profesorul Dorel Rusu, cronicarul
Văii Muntelui. 

Prof. Daniel DIEACONU

In Memoriam: Profesorul Dorel RUSU –
Cronicarul Văii Muntelui

D

(13 ian. 1944 ‐ 15 sept. 2021)



APOSTOLUL Pag. 27
septembrie 2021

Arte şi meserii

SUMAR
alentin ANDREI – Cărţile profesorilor noştri la Târgul de carte „Li-
bris” (pag. 7)

Gabriela BANU – Casa Corpului Didactic Neamţ – tablou si-
noptic (pag. 20-21)

Angelina BEGU – Managementul şi Educaţia în secolul XXI -
Pilonii Psihologiei Pozitive (pag. 13) * Nu se va întoarce nimeni şi
niciodată – aici vă vor putrezi oasele (3) (pag. 14)

Gianina BURUIANĂ – O viaţă închinată muzicii (pag. 8) *
Petru Diaconu, un hidalgo al imaginaţiei (pag. 17) * Doar în echipă putem
face o schimbare în bine • Interviu cu doamna Livia Marinela NICOLAE –
director al Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu” (pag. 18) * CABALLUS
– un vis în stare de veghe (pag. 22) * Expresionism abstract şi realism sau
întâlnire între generaţii (pag. 25)

Daniel DIEACONU – In Memoriam: Profesorul Dorel RUSU - Croni-
carul Văii Muntelui (pag. 26)

Mihai FLOROAIA – Repere metodologice pentru disciplina Religie,
clasa a IX-a, în anul şcolar 2021-2022 (pag. 24)

FSLI – Mesajul Preşedintelui FFSLI cu ocazia deschiderii noului an
şcolar  2021-2022 (pag. 2) * Comunicat de presă, 6.08.2021 (pag. 2-3) * In-
formare, 08.09.2021 (pag. 6)

FSLI şi FSE „SPIRU HARET” – Adresă comună către MMPS,
26.08.2021 (pag. 4) * Comunicat de presă, 16.09.2021 (pag. 6)

FSLI, FSE „SPIRU HARET”, FNS „Alma Mater” – Adresă comună
către MMPS, 01.09.2021 (pag. 5)

Petru HADÂRCĂ – Centenar: Teatrul Naţional Chişinău (pag. 13)
Petruţa LOSTUN – Colegiul naţional „Calistrat Hogaş” a reluat mo-

bilităţile europene în condiţii de pandemie (pag. 23)
Violeta MOŞU – Tudor Vladimir Panduru, director de imagine: „În

această profesie trebuie să înveţi continuu, să îţi actualizezi mereu cunoştin-
ţele” (pag. 19, 24) * „Piatra-Neamţ Creativ”, un triumf internaţional al artei
plastice (pag. 21-22)

Marian NENCESCU – În ce limbă vorbeşte Dumnezeu? (pag. 11)
Mihai OBREJA – La mulţi ani, distinşi colegi, educatori, învăţători,

profesori! (pag. 1)
Gabriel PLOSCĂ – Zi de sărbătoare (pag. 1)
Red. – Rememorări nemţene – (pag. 2, 3, 4, 5, 6, 7) * Calendar - sep-

tembrie 2021 (pag. 7) * Statutul actual al limbii române (pag.  12) * Recurs
la patrimoniu (VII) (pag. 15) * Filmul „Întregalde”, proiecţie de gală la Pia-
tra-Neamţ (pag. 17) * Calendar - octombrie 2021 (pag. 27)

Eugenia TOFAN – Academia de Ştiinţe a Moldovei a sărbătorit limba
sfântă cu puteri făuritoare – Limba Română şi a găzduit deschiderea celei
de-a X-a ediţii a Congresului Eminescologilor (pag. 11-12)

Mircea ZAHARIA – Serbarea de la Putna – 150. Continuitatea unui
ideal (pag. 1-9) * Doi nemţeni au câştigat premiul UCIN (pag. 7) * Întreaga
mea carieră didactică a fost cel mai frumos moment pe care l-am trăit din
plin! • Interviu cu prof. dr. Gheorghe BRÂNZEI (pag. 16-17) * „Purtau ro-
mâneşte”: o carte monumentală, o lansare inedită (pag. 25) * In memoriam:
Grigore POP (pag. 26) * In memoriam: Ion CARAMITRU... (pag. 26) *
Dante Alighieri - Şapte secole de nemurire (pag. 28-27)

*** – Declaraţia Congresului Studenţesc Aniversar (pag. 9-10)

V

CALENDAR
– octombrie 2021

7. BUCUŢA, Emanoil (27 iunie
1887 – 7 oct. 1946) – 75 de ani de la
moartea scriitorului;

10. DRAGALINA, Ion (16 de-
cembrie 1860 – 10 oct. 1916) – 105
de ani de la moartea generalului;

10. GIACOMETTI, Alberto
(10 oct. 1901 – 11 ianuarie 1966) – 120 ani
de la naşterea sculptorului elveţian;

12. MONTALE, Eugenio (12 oct. 1896
– 12 septembrie 1981) – 125 de ani de la
naşterea scriitorului italian;

15. FOUCAULT, Michel (15 oct. 1926
– 25 iunie 1984) – 95 de ani de la naşterea
filosofului francez;

19. BABEŞ, Victor (4 iulie 1854 – 19
oct. 1926) – 95 de ani de la moartea omului
de ştiinţă;

19. SADOVEANU, Mihail (5 noiem-
brie 1880 – 19 oct. 1961) – 60 de ani de la
moartea scriitorului;

21. PERPESSICIUS (Dimitrie S. Pa-
naitescu) (21 oct. 1891 – 29 martie 1971) –
130 ani de la naşterea criticului;

22. CÉZANNE, Paul (19 ianuarie 1839
– 22 oct. 1906) – 115 ani de la moartea pic-
torului francez;

22. LISZT, Franz (22 oct. 1811 – 31
iulie 1886) – 210 ani de la naşterea compo-
zitorului şi pianistului maghiar;

25. MIHAI, Regele (25 oct. 1921 - 5
dec. 1917) – 100 de ani de la naştere;

25. PICASSO, Pablo (25 oct. 1881 – 8
aprilie 1973) – 140 de ani de la naşterea pic-
torului spaniol;

26. GIURESCU, Constantin C. (13/26
oct. 1901 – 13 noiembrie 1977) – 120 ani de
la naşterea istoricului;

31. LOVINESCU, Eugen (31 oct.
1881 – 16 iulie 1943) – 140 de ani de la naş-
terea criticului şi prozatorului.

Red.

0

Dante Alighieri –
Şapte secole de nemurire

-ai cum să nu fii de acord
cu asta, drept care o să
zăbovim puţin asupra
aventurii lui George
Coşbuc. Detalii despre
munca sa, despre apro-
pierea de marele floren-

tin găsim în prefaţa semnată de
profesorul Ramiro Ortiz (Na-
poli, septembrie 1924), la
prima ediţie a „Divinei come-
dii”, semnată de Coşbuc. Cei
doi s-au cunoscut în vara anului
1915 la Tismana şi s-au împrie-
tenit la o oca de vin, mâncând
pâine şi brânză ţărăneşte, dar
ascultând Chopin şi discutând
nopţi întregi despre Dante. 

„Ce mi-a spus Coşbuc în
nopţile acelea de vară? E greu
de spus, şi niciodată n-am să-mi
iert greşeala de a nu le fi scris
a doua zi... Mi-a spus că (la ru-
gămintea tatălui său) a început
a traduce Divina Comedie
după o traducere germană a
celor dintâi trei cântece ale In-
fernului; că pe urmă a învăţat
italieneşte şi s-a dus la Flo-
renţa pentru a învăţa limba
mai bine şi pentru a face cer-
cetări în bibliotecile de pe
acolo; că pe urmă, după ce a
tradus direct de pe originalul
italian Purgatoriul şi Paradi-
sul, a revenit asupra traducerii
Infernului, refăcând-o de la
capăt; că a lucrat timp de
cinci sprezece ani la traducerea
sa şi că nu s-a hotărât pentru
terţină decât după ce a încercat
toate celelalte strofe: octava,

versul alb şi aşa mai departe”.
Important e că traducerea

lui Coşbuc a fost nu doar una
poetică ci şi cât se poate de pre-
cisă şi obiectivă. De altfel, poe-
tul ştia toată Divina Comedie
pe dinafară în italieneşte, iar în
dialogurile pomenite cu Ramon
Ortiz, forma lui de admiraţie
maximă pentru divinul floren-
tin era cam aşa: Măi, mare şar-
latan e acest Dante al dumnea -
voastră! Mare şarlatan! Câte
lucruri nu sunt în Divina Co-
medie! Dar trebuie să ştii cum
s-o citeşti! Comori sunt, nu alt -
ceva, dar ascunse! Şi apoi
cum! Şi lumea crede că se
poate citi aşa, ca un fleac oa-
recare.”

Au trecut 700 de ani de la
plecarea spre ceruri a acestui
divin şarlatan. Gloria sa e neş-
tirbită de timp, iar opera îi e
recitită încă cu bucurie, ar-
doare, acribie şi competenţă.
Rafturile bibliotecilor se îm -
bogăţesc mereu cu variante ale
traducerilor, cu tomuri de exe-
geze, multe româneşti.

Mai mult decât un nod pe
sfoara gloriei ilustrului floren-
tin, prezentul demers încearcă
să puncteze faptul că mândria
noastră de a fi gintă latină, a fost
acoperită (o vreme) de înaintaşi
cărora le rămânem datori. Şi pe
care e bine să-i cunoaştem şi să-
i neuităm. Unul dintre ei e
Geor ge Coşbuc, care nu e doar
autorul poeziei „Nunta Zamfi-
rei”, ci şi autorul primei tradu-
ceri integrale a Divinei comedii
în România. E un lucru pe care

ni-l reaminteşte italianul Ra-
miro Ortiz: 

Nu am nimic de zis în le-
gătură cu valoarea traducerii.
Pe ea vor judeca-o alţii, mai
competenţi decât mine. Vreau
numai să observ că Dante,
chiar în textul italian, are ciu-
dăţeniile, obscurităţile, răsuci-
turile de stil, îndrăznelile lui
verbale şi sintactice, aşa încât
mi se pare Coşbuc vrednic de

laudă, şi nu de dojană că le-a
menţinut. Dante nu putea să fie
tradus în româneasca în care
s-ar traduce un roman francez,
italian, german sau englez
contemporan.

Mie, căruia textul original
îmi e prezent, traducerea mi se
pare preţioasă nespus şi de aşa
fel că puţine popoare în Eu-
ropa se pot făli cu alta mai
bună. 

N

(urmare din pag. 28)
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ante Alighieri (n. în mai 1265, la Florenţa,
Republica Florentină – d. în 14 septembrie
1321, la Ravenna, Statele Papale), prelat,
om politic florentin, primul mare poet de
limbă italiană, Sommo Poeta („poet în cel
mai înalt grad”), este considerat cel mai
mare scriitor european din Evul Mediu.

Se cunoaşte puţin despre educaţia pri-
mită de el, dar opera sa probează o erudiţie de-
osebită. Audiază prelegerile de filosofie şi
teologie la şcolile franciscane (pe lângă biserica
Santa Croce) şi dominicane (la biserica Santa
Maria Novella), studiindu-i mai ales pe Aristotel
şi pe Toma d’Aquino. În 1285 se afla în Bologna
şi este foarte probabil să fi studiat la renumita uni-
versitate de acolo. 

Viaţa lui Dante este strâns legată de eveni-
mentele politice din Florenţa, de conflictul dintre
„Guelfi”, fideli autorităţii temporale a papei, şi
„Ghibellini”, partizani ai primatului politic al îm-
păraţilor germani ai „Sfântului Imperiu Roman”.
Se ridică împotriva papei Bonifaciu VIII (damnat
într-unul din cercurile „Infernului”) şi, din anul
1304, începe un lung exil, din care nu va mai re-
veni niciodată la Florenţa. Petrece cea mai mare
parte a exilului la Verona, la Paris şi Ravenna (la
un moment dat este chiar ambasador al acesteia
la Veneţia), fiind înmormântat la Ravena, deşi flo-
rentinii i-au păstrat un loc special în biserica
Santa Croce.

Divina Comedie – poemul scris de Dante în
timpul exilului – este una dintre cele mai impor-
tante capodopere ale literaturii universale. Divina
Comedie descrie coborârea lui Dante în Infern,
trecerea prin Purgatoriu şi, în fine, ascensiunea în
Paradis, pentru a termina cu apoteoza unirii lui
Dumnezeu. Scrisă în dialect toscan, opera a exer-
citat o influenţă considerabilă asupra dezvoltării

limbii şi litera-
turii italiene.
Iniţial, Dante
şi-a intitulat
poemul Com-
media, în sen-
sul că, după un
început drama-
tic, opera are
un final fericit.
Atributul de
„divina” i-a
fost acordat de
Giovanni Boc-
caccio în bio-
grafia sa „Trat -
tatello in laude
di Dante”, ca
un omagiu da-
torat extraordi-

narei ei frumuseţi artistice, şi apare pentru prima
dată într-o tipăritură din 1555 a editorului vene-
ţian Ludovico Dolce.

Din câte ştim, cel mai cunoscut portret al lui
Dante i se datorează lui Sandro Botticelli (îl pu-
blicăm!), care a şi ilustrat Divina Commedia, dar
rămâne la fel de antologic portretul făcut de

Boccaccio în biografia citată: În purtările sale s-a
dovedit deosebit de aşezat şi de serios, şi era în
toate împrejurările mai curtenitor şi mai politicos
decât oricare altul… Vorbea rar dacă nu era în-
trebat, iar atunci gândit şi cu glas potrivit … Cu
toate astea, acolo unde era nevoie se arăta foarte
elocvent şi vorbăreţ rostind cuvintele tare şi răs-
picat… Muzica şi cântecele i-au plăcut cel mai
mult în tinereţe… I-a plăcut de asemenea să stea
singur şi departe de lume pentru ca nu cumva să
fie turburat în contemplaţiile sale. În studiile sale
a fost deosebit de stăruitor. A mai dovedit o me-
morie de o mare siguranţă şi o minte deosebit de
pătrunzătoare. A dorit din tot sufletul onorurile
şi fastul şi cred că tocmai din pricina acestei do-
rinţe a iubit poezia mai mult decât oricare alt stu-
diu. A fost un om mândru şi foarte ambiţios şi …
deosebit de dârz faţă de toţi duşmanii săi... (apud
Ovidiu Drâmba – „Istoria literaturii universale”)

Despre Divina Commedia nu se poate impro-
viza. Ar fi o impietate. Opera are o amplitudine
care nu se poate rezuma pe orizontală. Ne aflăm,
spune Ramon Ortiz (îngrijitorul şi comentatorul
traducerii lui George Coşbuc) pe pragul unei
mari catedrale romanice ale cărei turle se înalţă
spre cer într-un avânt de iubire, nespus de puter-
nic – iar un comentariu neavizat ar putea săvârşi
o jalnică pângărire. Îi dăm deci cuvântul lui Erich
Auerbach: „Divina Commedia este un poem di-
dactic enciclopedic, în care ne este prezentată la
un loc întreaga ordine universală fizico-cronolo-
gică, etică şi istorico-politică; ea este apoi o operă
de artă care imită realitatea, în care sunt repre-
zentate toate domeniile imaginabile ale trecutului
şi prezentului, măreţia sublimă şi josnicia vred-
nică de dispreţ, istoria şi legenda, tragicul şi co-
micul, omul şi peisajul; ea este, în sfirşit, istoria
devenirii şi mântuirii unui singur om, a lui Dante,
şi ca atare o figurare a ceea ce s-ar putea numi
istoria mântuirii omenirii în genere.”

Începutul încetăţenirii lui Dante în cultura ro-
mână are loc prin două „traducţiuni” nerimate ale
Mariei P. Chiţu – Infernul (1883) şi Purgatoriul
(1888).

Dar prima tra-
ducere integrală a
capodoperei lui
Dante a fost reali-
zată de George
Coşbuc – Infernul
(1924), Purgatoriul
(1927) Paradisul
(1932) – o ediţie în-
grijită şi comentată
de Ramiro Ortiz,
Editura „Cartea Ro-
mânească”, Bucu-
reşti. A urmat apoi o
traducere în proză
de Alexandru
Marcu, editată de
Scrisul Românesc la Craiova (1932, 1933, 1934),
o alta semnată de Eta Boieriu la Editura pentru
Literatură Universală, Bucureşti (1965), o inter-
pretare românească de George Buznea la Edi-
tura Univers, Bucureşti (1975,1978), şi o
traducere în româneşte de Giuseppe Cifarelli, cu
ilustraţii de Marcel Chirnoagă, Editura Europa,
Craiova (1993). Dumitru Trancă publică o re-
povestire explicativă în proză, la Editura Atlasis,
Bucureşti, (1992) iar Ion A. Ţundrea o traducere
în versuri la Editura Medicală, Bucureşti, (1999).

Mai pot fi reţinute două traduceri ale Infer-
nului – una bilingvă publicată de Răzvan Co-
drescu, Editura Christiana, Bucureşti, (2006) şi
una nepublicată realizată de George Pruteanu –
dar trilogia lui Laszlo Alexandru Lectura
lui Dante. Infernul. Purgatoriul. Paradisul (Car-
tier, Chişinău, 2021), rămâne o lucrare de refe-
rinţă care a primit deja Premiul Special al Uniunii
Scriitorilor din România pentru anul 2020.

Se poate vorbi mult despre criteriile care
transformă o traducere într-o adevărată „tălmă-
cire”, după cum există o dispută dacă traducerea
lui Dante trebuie să-i recreeze poezia sau să fie
făcută în proză, încercând să-i păstreze nealterat
sensul discursului. Nu-mi permit să am păreri –
e uşor să fluieri sau să aplauzi de pe marginea
drumului – şi o să-i dau cuvântul lui George
Pruteanu: A traduce Divina Comedie sau orice
alt asemenea poem absolut („prima mare carte
gândită şi elaborată integral de autorul ei ca o
carte” – Philippe Sollers) e ca şi cum ai fi găsit
dărâmat – dar ce zic? praf şi pulbere! – Domul
din Milano sau Voroneţul şi te-ai apuca să-l re-
construieşti tu, după planurile şi înfăţişarea din-
tâi, dar numai cu materialele tale, cu ce ai tu în
tine, cu ce poţi duce.(…) Traducerea de poezie e
cât traducătorul, nu cât originalul. E un geniu
Dante, dar dacă eu nu am talent poetic, nici un
dicţionar, nici un corp de comentarii, nici un stu-
diu despre tălmăciri, nici un catalog de rime, nici
o transpunere anterioară nu mă pot ajuta cu
nimic. Chiar dacă-i daţi pensulele şi culorile ori-
ginale ale lui Leonardo, un orb nu va putea copia
Mona Lisa.

Dante Alighieri – Şapte secole de nemurire

D

Dante Alighieri ‐ Portret
de  Sandro Botticelli

Dante și Beatrice în grădină.
1903, de Cesare Saccaggi

Dante cu Divina Commedia în apropierea intrării
în Infern privind spre Florenţa ‐ Frescă de Dome‐
nico di Michelino (1465) în biserica Santa Maria

del Fiore ‐ Florenţa

Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 27 )


