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Gala Teatrului
Naţional „Mihai
Eminescu” 100

Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 16)

e data de 6 octombrie Teatrul Naţional
„Mihai Eminescu” din Chişinău a împli-
nit 100 de ani de la înfiinţare.

Cu această ocazie, înainte de spec-
tacolul festiv, în foaierul teatrului a avut
loc inaugurarea bustului cărturarului
Bogdan Petriceicu Haşdeu, replică după
opera lui Dimitrie Paciurea, dezvelit aici

„fix în urmă cu
o sută de ani”.

Spectaco-
lul omagial s-a
desfăşurat cu
participarea ac-
torilor din trupa
Teatrului şi a
Orchestrei de
Cameră a Tea-
trului Naţional
„Mihai Emi-
nescu”. La eve-
niment au fost
prezenţi Preşe-
dinta Republi-
cii Moldova –
Maia Sandu,
oficiali din Republica Moldova şi România,
personalităţi culturale europene. 

Trebuie spus de la bun început că organi-
zatorii acestui eveniment au avut o sarcină ex-
trem de dificilă. Pe de o parte, într-un spectacol
de numai două-trei ore trebuia marcată o insti-
tuţie centenară care a avut rolul de punte cul-
turală între cele două maluri ale Prutului, pe de
altă parte spectacolul ar fi trebuit să pună în va-
loare o trupă orgolioasă aflată în faţa celui mai
select public românesc. Vrând-nevrând trebuia
găsită o soluţie care să armonizeze partea pro-
tocolară a evenimentului cu cea artistică: teatrul
nu este doar un port-drapel al ideilor ci şi un spa-
ţiu al muzelor, un loc care emite mesaje elaborate

P

Sadoveniana, o istorie abandonată?
Nu-i vina lui Sadoveanu că el a scris
mai mult decât putem noi citi astăzi! 

Prof. Constantin TOMŞA

adoveniana a debutat în 1970, an în
care s-au împlinit 9 decenii de la naş-
terea scriitorului Mihail Sadoveanu.
La manifestările din judeţul nostru,
consacrate memoriei marelui scriitor,
statornic admirator al oamenilor şi lo-
curilor din zona Neamţului, iau parte

membri ai familiei artistului, scriitori, critici
literari şi publicişti din diverse centre cultu-
rale ale ţării (Ziarul Ceahlăul, 6 noiembrie
1970, p.1.). Muzeul memorial „Mihail Sado-
veanu” din Vânători-Neamţ (muzeograf –
Stela Marica-Ionescu), centrul principal al
manifestărilor, cunoştea, în acele zile, o aflu-
enţă crescută de vizitatori, dar şi de invitaţi de
seamă din lumea literară: Zoe Dumitrescu-
Buşulenga, Edgar Papu, Alexandru Paleologu,
Lili Teodoreanu, Emil Manu, I. Oprişan,
Geor ge Lesnea, Gavril Istrate, Constantin
Mitru, Valeria Sadoveanu, soţia scriitorului. 

Dintre rememorările de atunci, am ales-o
pe cea a poetului George Lesnea. Sadoveanu
era aici, la casa de lângă mănăstire. Într-o zi,
sub cerdac, s-a oprit o maşină, din care au co-
borât Mihai Ralea şi Tudor Vianu. Veniseră
să-l viziteze, în pridvorul acesta erau atunci
trei academicieni, trei iluştri oameni al nea -
mului nostru. Sadoveanu i-a invitat, după un
timp, pe marginea lacului, sub un măr. Am
stat acolo ore în şir. N-aş mai fi plecat nicio-
dată. Peste doar câţiva ani nu mai trăia însă
niciunul. Chiar şi mărul murise (Ziarul Ceah-
lăul, 7 noiembrie 1970, p.2.)…

Ample activităţi dedicate acestui eveni-
ment se organizau şi în alte instituţii cultu-
rale şi şcolare din judeţ. Menţionăm
sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată
de filiala Neamţ a Societăţii de ştiinţe filolo-
gice, în sala de festivităţi a liceului „Petru
Rareş”. Cu acest prilej, au prezentat comuni-
cări profesorii George Bararu („Ipostaze ale
unor personaje sadoveniene”), Mihai Mancaş

Cum a dispărut
Biblioteca „Chiriac Nicolau”

upă construirea primu-
lui local de şcoală din
Vânători-Neamţ, care
s-a inaugurat la 8 no-
iembrie 1895, arhi-
mandritul Chiriac
Nicolau a considerat

necesar ca, pe lângă şcoală, să
înfiinţeze şi o bibliotecă. La
21 aprilie 1897 arhimandritul
Chiriac Nicolau se adresa Mi-
nisterului Instrucţiunii Pu-
blice. După această inter venţie

scrisă la minister, la 14 iulie
1897, inspectorul şcolar P.
Fântânariu de la Circumscrip-
ţia Iaşi înainta un raport minis-
trului care-i ceruse informaţii
despre modul în care era con-
cepută activitatea bibliotecii.
În raport se preciza între altele
că de integritatea şi conserva-
rea bibliotecii se interesează
donatorul. La 13 octombrie
1897, raportul era pe masa mi-
nistrului care va scrie urmă-

toarea rezoluţie: Se admit pro-
punerile d-lui Fântânariu însă
nu se admite a se lua nici o
sarcină pentru stat. Spiru
Haret. Nemulţumit, dar decis
să meargă până la capăt arhi-
mandritul deschide biblioteca
în una din sălile de clasă, dând
şcolii şi bibliotecii numele
său. Organizată ca bibliotecă
şcolară, aceasta va primi încă
de la început statutul de bi-
bliotecă publică, primul bi-
bliotecar fiind învăţătorul
Gheorghe D. Popescu.

S

D

Violeta MOŞU
(continuare în pag. 18 )

Nicolae SAVA
(continuare în pag. 14)

„Ostaşii sovietici aprindeau dimineaţa focul
la bucătăria de campanie

cu cărţile bibliotecii, unele unicate”
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1/1927 – n. Nestor VORNICESCU, la
Lozova, Lăpuşna, Basarabia (d. 17. 05.
2000, Craiova), ecumenist, istoric, doctor
(1983). După şapte clase, a intrat novice la
Schitul Nechit, Neamţ (1943); la Mănăsti-
rea Neamţ, a urmat Seminarul de Muzică
Bisericească şi Semi-
narul Monahal Supe-

rior (1946-1951); a absolvit
Institutul Teologic, Bucu-
reşti (1955). Preot la Cate-
drala Episcopală din Iaşi şi
bibliotecar al Mitropoliei
Moldovei şi Bucovinei, sta-
reţ la: Mănăstirea „Sfântul
Ioan cel Nou”, Suceava, la
Mănăstirea Neamţ (1966-

1970); cursuri postuniversitare la Bossey şi Ge-
neva (1969-1970), mitropolit al Olteniei (1978).
Membru de onoare al Academiei Române
(1992). A scris numeroase cărţi, articole şi studii
pe teme patristice, istorice şi ecumenice, publi-

cate în ţară şi străinătate, prezentate la întruniri
internaţionale. Distins cu ordine ale Patriarhiilor
Ortodoxe. 

■ 4/1876, 145 ani de la naştere Dumitru
Gh. CĂDERE, la Buhalniţa, Neamţ (d. 1941,
Bucureşti), profesor universitar, om de ştiinţă. A
absolvit Facultatea de Ştiinţe din Iaşi, a predat la:
Liceul „Gheorghe Roşca-Codreanu”, Bârlad, Li-
ceul Naţional Iaşi, Seminarul „Veniamin Cos-
tachi”, Şcoala Normală „Vasile Lupu”, iar după

Primul Război Mondial, la catedra de mineralo-
gie a Universităţii ieşene. Cursuri de specializare
la Viena, titlul de doctor (1924) şi doctor docent
(1927). Funcţii: inspector general şi secretar ge-
neral în M. I. P. Membru al societăţilor ştiinţifice
din cadrul Universităţilor din Iaşi, Viena şi Ber-
lin. În redacţiile: „Arhiva” şi „Cultura română”.
Autor de manuale şcolare („Noţiuni elementare
de fizică”, şi „Noţiuni elementare de chimie”),
precum şi de studii: „Notă asupra rocilor eruptive
de pe Borca”, „Paleozoicul din Dobrogea” ş. a.
S-a ocupat de editarea operei lui Petru Poni (5
volume, 1910-1928). 

■ 10/1937 – n. Gheorghe BLAGA, la Bor-
leşti, Neamţ (d. 30. 04. 2006). Profesor de limba
franceză şi inspector şcolar, publicist. A pus ba-
zele Fundaţiei „I. I. Mironescu”, a iniţiat şi con-
dus peste un deceniu Revista „La Tazlău”, în
jurul căreia, inimosul dascăl a adunat numeroşi
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CADRUL GENERAL. DICŢIONAR.
Ca orice organism social, fiecare or-

ganizaţie are două caracteristici: atât dia-
logul, cât şi conflictul social. Conflictele
sociale sunt naturale şi necesită aplicarea
unor proceduri specifice pentru rezolva-
rea lor. Realitatea apariţiei lor are în ve-

dere divergenţele ce apar în legătură cu
punctele de vedere, obiectivele sau interesele
diferiţilor salariaţi, grupuri, conducerea organi-
zaţiei etc. Dezechilibrele conduc, de regulă, la
declanşarea unor conflicte sociale de durată şi
dificile, multiplicarea grevelor de solidaritate
etc., care determină, de regulă, dezorganizarea
sistemului productiv. Conform Codului Muncii,
conflictul de muncă reprezintă orice dezacord
intervenit între partenerii sociali în raporturile
de muncă, acesta fiind forma acută de manifes-
tare a disfuncţiilor sociale: revendicări salariale,
viaţa sindicală – asigurarea condiţiilor pentru
desfăşurarea activităţii sindicale, amestecul pa-
tronatului în activitatea sindicală, organizarea
muncii, condiţii de muncă, drepturi sociale, uti-
lizarea forţei de muncă şi altele. 

Monitorizarea permanentă, cotidiană, a
condiţiilor şi relaţiilor de muncă permite repe-
rarea eventualelor conflicte de muncă latente.
Pentru diminuarea acestor tipuri de surse de
conflict social, se recomandă monitorizarea
permanentă a climatului social şi a condiţiilor
de muncă din organizaţie. Soluţiile uzuale pen-
tru cazurile mai puţin grave se regăsesc în dia-
logul permanent, individual sau cu
reprezentanţii angajaţilor sau sindicatelor (în
funcţie de tipul disfuncţiei sesizate).

Ca o tendinţă generală în ultimii ani, se
constată în ţările occidentale scăderea însem-
nată a conflictelor de muncă, atât privind nu-
mărul acestora, cât şi efectivele care au încetat
lucrul, numărul de zile de inactivitate, numărul
de întreprinderi la care s-au înregistrat etc.
Această situaţie are multiple explicaţii, iar prin-
tre elementele favorizante ale diminuării
conflictelor de muncă se află indiscutabil şi
dezvoltarea managementului resurselor umane
în cadrul organizaţiilor respective (dialogul so-
cial, motivarea personalului etc.).

Dialogul social este definit de Organizaţia
Internaţională a Muncii ca fiind totalitatea ne-
gocierilor şi consultărilor între reprezentanţi ai
guvernelor, angajatorilor şi lucrătorilor cu pri-
vire la aspecte de interes comun legate de poli-

tica economică şi socială. Principalul obiectiv
al dialogului social este de a promova consen-
sul şi implicarea democratică la locul de
muncă, de a oferi lucrătorilor o voce cu privire
la deciziile care au repercusiuni asupra lor. Dia-
logul social este o componentă importantă a gu-
vernării şi existenţei unei pieţe a muncii
echilibrate.

• LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE,
Directiva/14/CE a Parlamentului European

şi a Consiliului stabileşte cadrul general de in-
formare şi consultare a lucrătorilor din Comu-
nitatea Europeană.

Face parte din Modelul Social European
deoarece „reflectă principiul democratic (inclus
în Art.11 al Tratatului privind Uniunea Euro-
peană – TUE) conform căruia asociaţiile repre-
zentative trebuie să-şi poată exprima punctele
de vedere, să fie consultate şi să intre în dialog
cu autorităţile publice, iar lucrătorii şi patrona-
tele trebuie să fie implicate în luarea deciziilor
pe probleme care le afectează îndeaproape”.

• ÎN ROMÂNIA,
conform Legii 62/2011 – dialogul social re-

prezintă „procesul voluntar prin care partenerii
sociali se informează, se consultă şi negociază,
în vederea stabilirii unor acorduri în problemele
de interes comun.” Comisiile de dialog social
asigură parteneriatul dintre părţile componente
şi vizează consultarea obligatorie a partenerilor
sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă
natură cu caracter economico-social.

Partenerii sociali sunt: Sindicate/Organi-
zaţii sindicale; Angajatori/Organizaţii patro-

nale; Reprezentanţii autorităţilor administraţiei
publice (centrale/locale).

Forme ale dialogului social: 
► Tripartit – la dialog participă guvernul,

organizaţiile sindicale şi patronale: Consiliul
Naţional Tripartit pentru Dialog Social
(CNTDS) la nivelul Guvernului; Consiliul Eco-
nomic şi Social (CES); Comisiile de dialog So-
cial la nivelul administraţiei publice centrale şi
la nivel local; Consiliul Consultativ Tripartit din
cadrul Inspecţiei Muncii; Completele speciali-
zate în soluţionarea conflictelor de muncă şi
asigurări sociale; Consiliile Judeţene privind
Egalitatea de şanse (COJES) 

► Bipartit – participă angajatorul/ orga-
nizaţii patronale şi organizaţii sindicale şi/sau
reprezentanţii salariaţilor, având în vedere: Ne-
gocierea contractelor colective de muncă; Ne-
gocierea colectivă în sectorul bugetar;
Negocierea acordurilor colective de muncă;
Comisiile paritare;

• CADRUL INSTITUŢIONAL AL DIA-
LOGULUI SOCIAL ÎN DOMENIUL EDU-
CAŢIEI: 

Comisiile consultative de dialog social –
îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor minis-
tere şi al prefecturilor şi urmăresc să asigure o
relaţie de parteneriat între administraţie, patro-
nat şi sindicate care să permita o informare re-
ciprocă permanentă asupra problemelor care
sunt de domeniul de interes al administraţiei
sau al partenerilor sociali. 

Comisia paritară de la nivelul
unităţii/instituţiei de învăţământ – este împu-
ternicită să analizeze şi să rezolve totalitatea
problemelor care apar în aplicarea Contractului
Colectiv de Muncă, la solicitarea uneia dintre
părţi şi adoptă hotărâri privind modul de apli-
care a normelor şi metodologiilor legislaţiei
specifice învăţământului, precum şi toate aspec-
tele ce privesc reforma, organizarea şi desfăşu-
rarea procesului de învăţământ. Constituirea
comisiei paritare este obligatorie şi reprezintă
o instituire a relaţiei de parteneriat între an-
gajator şi angajat. 

Comisia paritară poate emite avize consul-
tative, poate face propuneri periodice privind
îmbunătăţirea activităţii şcolii sau poate ana-
liza şi formula propuneri referitoare la pregăti-
rea profesională a angajaţilor, flexibilitatea

•

DIALOGUL SOCIAL
sau 

Trecerea de la o
cultură de conflict

la parteneriat...
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olaboratori din judeţ şi din ţară. A colabo-
rat la publicaţii din Neamţ („Ceahlăul”,
„Apostolul”, „Asachi”, „Monitorul de
Neamţ” „Realitatea”) şi din ţară. 

■ 10/1955 – n. Dinu HUMINIUC, la
Strunga, Iaşi. Ab-
solvent al Institutu-
lui de Arte Plastice

„Ioan Andreescu” din
Cluj (1979), după care s-a
stabilit la Piatra-Neamţ.
Expoziţii de grup şi per-
sonale: Cluj, Alba Iulia,
Piatra-Neamţ, Galeria
Municipiului Bucureşti,
Franţa, Budapesta ş. a.
Colaborări: „Antiteze”, „Poesis”, „Panteon”; co-
perte, cataloage, grafică de carte (Trilogia „Omul
de hârtie”, versuri, de Emil Nicolae). Pictură bi-

sericească: în Neamţ. Premii: „Voroneţeana”; „Sa-
loanele Moldovei”, Bienala „Lascăr Vorel” ş. a.

■ 18/1944 – n. Gheorghe V. ŢIGĂU, la
Rucăr, Argeş, profesor, publicist. A absolvit Fa-
cultatea de Filologie a Universităţii Bucureşti

(1967). Cariera didactică la: Borca, Neamţ (şi di-
rector adjunct), inspector şcolar în Neamţ. Debut
în „Ateneu” (1985); editorial: „Noţiuni funda-
mentale de teorie literară” (2000), urmată de un
manual, o monografie a Liceului din Borca şi de
două cărţi: „La pârâul dorului. Literatură popu-
lară de pe Valea Bistriţei şi din împrejurimi” şi
„La fântână, la izvor”. Colaborări: la toate publi-
caţiile din Neamţ; „Tribuna învăţământului”;
„Şcoala modernă”, „Apostolul” ş. a.

■ 18/1952, n. Dănuţ Dumitru URSACHE,
Piatra-Neamţ (d. 27. 03.
2010, Băile Felix, Ora-
dea), profesor, publicist şi
prozator. A absolvit Li-
ceul „Petru Rareş” din lo-
calitatea natală (1971),
Facultatea de Filozofie a
Universităţii din Iaşi
(1975), doctor (1993).
Distins cu Diploma de
onoare – locul I pe ţară –
în competiţia „Eficienţă şi creativitate în învăţă-
mânt” (1994). Membru în colectivul de redacţie
al publicaţiei „Apostolul”; colaborări: „Asachi”,
şi „Ceahlăul” din Piatra-Neamţ; „Tribuna învă-
ţământului”. Cărţi: „Introducere în filosofia lui

Red.
(continuare în pag. 4)
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Sadoveniana cea de toate zilele sau
Eseu despre lumea operei sadoveniene

Sadoveniana de ieri

u mulţi ani în urmă, pe când eram învă-
ţăcel şi cititul şi scrisul încă mai aveau
taine pentru mine, am primit în dar o
carte frumos ilustrată, cu textul încop-
ciat la mijlocul cărţii; avea doar câteva
pagini. Se numea Făt-Frumos Măză-
rean şi era scrisă de Mihail Sadoveanu.
Era primul meu contact cu opera mare-

lui prozator; prima sadoveniană. Atâta bucu-
rie mi-a pricinuit această întâmplare! 

Se împlinesc,
zilele acestea, 60 de
ani de când Mihail
Sadoveanu a trecut
în eternitate şi, toto-
dată, se adună cel
de-al 141-lea an la
vârsta acestui colos
al literaturii. Un
mare om de cultură,
care a trăit în vre-
murile în care ro-
manul realist era la
mare căutare, dar şi
în timpul în care se
iţea – după calapod
occidental – romanul psihologic. În conştiinţa
vremii trăiau, pe de o parte, Emile Zola, Guy
de Maupassant, Gustave Flaubert, Ivan Tur-
gheniev şi Nicolai Gogol, iar, pe de altă parte,
apăruseră deja Marcel Proust, Franz Kafka,
James Joyce şi Thomas Mann. Printre aceştia,
Sadoveanu a creat şi după 1945, unele opere
din această perioadă fiind re-scrieri ale unor
lucrări anterioare. Altfel spus, opera lui Sado-
veanu se întinde pe o perioadă impresionantă
(peste 60 de ani de efervescenţă creatoare) şi
se concretizează în peste 120 de cărţi.

Sadoveniana de azi

Spectacolul sadovenian de astăzi include
o serie de elemente care îl fac unic în peisajul
contemporan. În cele ce urmează, vom aminti
doar câteva dintre coordonatele acestui spec-
tacol.

Debutul literar al scriitorului este impre-
sionant – în 1897, la numai 17 ani, debutează
la revista „Dracul”, iar, în 1904 – anul debu-
tului editorial, denumit „anul Sadoveanu” –
publică trei volume de povestiri (Povestiri,
Dureri înăbuşite şi Crâşma lui Moş Precu) şi
un roman istoric (Şoimii). Chiar din perioada
debutului se configurează intenţia literară a
scriitorului: evocarea istoriei unui popor că-
reia i se dau dimensiuni mitice. Pornind de
aici, putem afirma că Mihail Sadoveanu este
un povestitor în seria lui Ion Neculce ori a lui
Ion Creangă, iar povestirea sa capătă ecouri
de poem eroic sau de baladă, păstrând, în ace-
laşi timp, un sentiment al neîmplinirii şi al ne-
mulţumirii, precum şi o explicită stare de
revoltă.

La o scurtă privire asupra operei sadove-
niene, descoperim câteva teme care, cu tim-
pul, devin majore în creaţia sa: condiţia
istorică, condiţia socială şi poezia naturii –
condiţie a libertăţii.

Ilustrată în romanele de inspiraţie isto-
rică, prima dintre temele menţionate include
momente din perioada de început a neamului
(Creanga de aur), precum şi din istoria me-
dievală a Moldovei: secolul al XV-lea (Fraţii
Jderi), secolul al XVI-lea (Şoimii, Nicoară
Potcoavă), secolul al XVII-lea (Neamul Şoi-
măreştilor; Nunta domniţei Ruxanda, Zodia
Cancerului).

Condiţia socială a individului, cea de-a
doua componentă majoră a operei sadove-
niene, surprinde scene ale vieţii rurale şi mo-
ravurile din lumea satului, revolta (uneori,
spontană), poveşti despre haiducie ori despre
transhumanţă (volumelor de povestiri din anul
debutului le adăugăm şi La noi, în Viişoara,
Bordeienii, Hanu Ancuţei, Baltagul etc.).
Viaţa târgurilor moldoveneşti de provincie, cu
atmosfera lor apăsătoare, cu dorinţa de eva-
dare şi cu rapacitatea unora dintre cei care o
compun, apare în Apa morţilor, Locul unde nu
s-a întâmplat nimic, Însemnările lui Neculai
Manea, Balta liniştii, Floare ofilită ori Haia
Sanis.

C

Prof. dr. Gheorghe BRÂNZEI
(continuare în pag. 19)

DIALOGUL SOCIAL
sau 

Trecerea de la o
cultură de conflict

la parteneriat...
rogramului de lucru şi urmăreşte reali-
zarea acordurilor colective de muncă.

În sectorul educaţional, dialogul so-
cial este o componentă esenţială atât în
vederea realizării obiectivului unui pro-
ces educaţional de calitate, cât şi pentru
susţinerea drepturilor cadrelor didactice. 

Pentru eficientizarea dialogului social, este
nevoie de consolidarea capacităţilor conexe, ba-
zate pe colaborare, informare, consultare, im-
plicare activă şi transparenţă.

Recunoaşterea valorii mecanismelor şi ins -
trumentelor dialogului social şi utilizarea aces-
tora asigură echilibrul şi climatul de pace între
partenerii sociali implicaţi.

Evoluţia relaţiilor de muncă şi a dialogului
social este influenţată de factori externi, care
pot avea impact asupra performanţelor organi-
zaţiei, evoluţiei climatului social şi a condiţiilor
de muncă. Printre aceşti factori enumerăm con-
junctura economică naţională şi internaţională,
evoluţiile mediului politic, sistemul relaţiilor
colective de muncă, condiţiile geografice (ca-
racteristicile socioculturale locale) şi specificul
activităţii organizaţiei. 

Diagnosticul social este un instrument im-
portant în observarea colectivităţilor, permiţând
detectarea nucleelor reale sau potenţiali de con-
flicte de muncă şi ajustarea în timp real a poli-
ticilor sociale, atât la nivel organizaţional, cât
şi sectorial, regional sau naţional. Un astfel de
instrument asigură prevenirea sau limitarea
efectelor negative ale deteriorării relaţiilor de
muncă din cadrul organizaţiilor. Legislaţia
muncii şi cea a dialogului social necesită adap-
tări permanente la provocările generate de con-
textul actual, asigurând echilibrul economic şi
social.

Prof. Ramona-Mihaela ROŞU
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ucian Blaga”; romanele: „Paradisul papa-
galilor”, „Pentagrama sau Ironia sorţii”,
„Casă în Cer”, proză.

■ 19/1908 – n. Dumitru ALMAŞ
(pseud. al lui Dumitru Ailincăi), la Ne-
greşti, Neamţ (d. 12. 03. 1995, Bucureşti),
istoric, publicist, prozator. A absolvit Fa-
cultatea de Litere şi Filozofie a Universi-

tăţii Bucureşti. Profesor la Siliştea, Călăraşi şi
Piatra-Neamţ, până în 1949, apoi, prin concurs,
conferenţiar, profesor, consultant, la Facultatea
de Istorie a Universităţii Bucureşti. Redactor-şef
al revistei „Magazin istoric”. Din 1939, când a
editat „Miron Costin”, I-II, publică volume cu lu-
crări literare şi istorice; colaborări la multe pu-
blicaţii, inclusiv la cele din Piatra-Neamţ.

■ 20/1938 – n. Cornel NICOARĂ, la Câm-
pia Turzii, Cluj, (d. 21.10. 2021, Piatra-Neamț)

actor, prozator. A absolvit I. A. T. C. „I. L. Cara-
giale” din Bucureşti (1965). Actor la T. T. (8. 07.
1965, până la pensionare), a deţinut funcţiile: di-
rector adjunct şi director, consilier-şef al Inspec-
toratului pentru Cultură Neamţ, conferenţiar

universitar şi a interpretat
peste 100 de roluri. Amin-
tim câteva spectacole:
„Femeia Mării”, „Arden
din Kent”, „Răzvan şi
Vidra”, „Act veneţian”,
„Britannicus”, „Matca”,
„Muntele”, „Mihai Vitea-
zul”, „Muştele”, „O scri-
soare pierdută”, „Apus de

Soare”, „Bădăranii” ş. a., precum şi câteva filme:
„Pintea”, „Buzduganul cu trei peceţi”, „Fiul
munţilor”, „Dumbrava Minunată”, „Adevărata
poveste” (ultimul, în Germania). S-a implicat în
marile manifestări desfăşurate la Neamţ: Festi-
valul de Teatru, „Antologia Scriitorilor Români
Contemporani”, „Sadoveniana”, „Stagiunile de
Muzică Simfonică”, „Vacanţe Muzicale” ş. a.
Cărţi: „Memoria măştilor”, „Album de suflet”.

■ 21/1906 – 115 ani de la naştere Har. MI-
HĂILESCU, la Vânători, Dumbrava Roşie (azi,
Municipiul Piatra-Neamţ) (d. 9. 03. 1992, Piatra-
Neamţ). Absolvent al Liceului „Petru Rareş”, al
Facultăţii de Litere şi Filozofie, Bucureşti, cu
„magna cum laude” (1929). Profesor la Târgu-
Neamţ, Roman, Curtea de Argeş şi Piatra-Neamţ.
În studenţie, a frecventat cenaclurile „Sburăto-
rul”, „Falanga”. La Piatra-Neamţ, a pus bazele ce-
naclurilor literare „Slova nouă”, „Calistrat Hogaş”

(urmare din pag. 3)
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Avem o literatură mai bună decât merităm
• Interviu cu prof. dr.

Christian Crăciun, scriitor

riticul literar şi eseistul Chris -
tian Crăciun s-a aflat printre
scriitorii care au participat la
lansările de carte prilejuite de
cea de-a XI-a ediţie a Târgu-
lui „Libris” şi la Maratonul
Eikon, organizat la Biblioteca

Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ.
Doctor în filologie din 2005, cu un
studiu despre imaginarul temporal
eminescian, profesorul Christian
Crăciun s-a născut la 13 decembrie
1953, la Floreşti, în judeţul Pra-
hova. Colaborator al Editurii Eikon,
iubeşte literatura şi trăieşte numai
pentru ea. Spune că esenţa vieţii
este bunătatea, iar unul dintre nu-
meroasele paradoxuri ale prezentu-
lui nostru cultural este acela că, în
ciuda faptului că scade catastrofal
numărul de cititori, avem o litera-
tură sincronizată, care poate sta
uşor, dacă am şti s-o promovăm,
alături de marile literaturi de astăzi
din Europa.

– Trăiţi în ritmul omului mo-
dern?

– Nu, pentru că nu-mi place
graba. Sunt un ticăit. Până la urmă,
ştiu că tot acolo ajung, chiar dacă
merg încet. Sigur că sunt cuplat la
toate telefoanele, televiziunile şi
toate lucrurile acestea specifice
omului modern. Calculatorul meu
merge din momentul în care m-am
trezit până adorm, dar, sufleteşte,
încerc să evit această trepidaţie.

– Ce se înţelege prin inteligenţă
literară?

– Nu orice alăturare de cuvinte
devine automat literatură. Există oa-
meni care au talentul de a expune
stările pe care le trăiesc, de a le trece
în cuvinte şi alţii care nu au acest
har. Numărul de cuvinte dintr-o
limbă este acelaşi pentru toţi. Unii
pot să facă din ele artă şi nu mă
refer la poezie, acesta este alt terito-
riu, mă refer la proza obişnuită.

– Lipsa de talent urâţeşte şi cea
mai perfectă frumuseţe?

– În mod categoric. Există un
precept al unuia dintre sinoadele
ecumenice care spune că omul dacă
n-are har, să nu picteze, putem să

adăugăm, să nu scrie, pentru că face
rău. Din păcate, noi nu ne confor-
măm. Suntem o societate laicizată
complet şi nu ascultăm de acest în-
demn, care nu e neapărat teologic, e
de bun-simţ. Cel care n-are har să
nu se ocupe de un domeniu care-i al
harului, adică al talentului. În toate
domeniile sunt oameni cu foarte
mult talent şi e bine să existe o scară
valorică, apreciativă, care trebuie şi
recunoscută. Nimeni nu este inutil.
Atenţie, inutilitatea nu există. Fie-
care om îşi are rostul lui. Totul e ca
omul de jos să nu-l bage cu capul
sub apă pe cel de sus, care-i mai bun
decât el, iar cel de sus să nu-l dis-
preţuiască pe cel de jos.

– De ce ne este greu să-l recu-
noaştem pe cel mai bun decât noi?

– Pentru că lumea noastră con-
temporană nu mai este educată în a
recunoaşte şi a respecta valorile.
Este o lume care neagă de la început
valoarea, pentru că ea este prin ex-
celenţă discriminatorie. Pentru a re-
cunoaşte valoarea înseamnă că A e

mai bun decât B. Uitaţi-vă că spiri-
tul competitiv nici la şcoală nu mai
există, se tinde ca notele să fie eli-
minate, în ciclul primar, de foarte
mulţi ani, se dau calificative, nu se
mai acordă note, tocmai pentru a

uniformiza totul. În
artă, oamenii sunt dor-
nici mai degrabă de o
„valoare” aeriană, im-
palpabilă, care se nu-
meşte glorie. Oamenii
vor glorie.

– Dumneavoastră
aţi cunoscut gloria?

– Nu, Doamne fe-
reşte, nici n-am cău tat-
o, nici n-am cu noscut-o.
Sunt un om retras, tră-
iesc în provincie, nu
frecventez lumea scriito-
ricească, am început să
public foarte târziu faţă
de alţi scriitori. Mi-a plă-
cut anonimatul şi-mi
place în continuare, deşi
mai apar pe la manifes-

tări publice, dar e mult mai bine aşa.
Aceasta e opţiunea mea de viaţă.

– Vă este indiferent dacă lăsaţi
sau nu în urmă o operă?

– Nu, nici nu mă gândesc la aşa
ceva. Am un număr de cărţi scoase
şi mă bucur că sunt câţiva oameni
pe care i-am făcut fericiţi că le-au
citit. Asta, deja, arată că nu mi-am
trăit viaţa degeaba. Nu trebuie să ci-
tească un milion de oameni cărţile
mele, nu mă interesează. Dacă sunt
câţiva oameni care au apreciat ce
am scris, pentru mine, ca mulţumire
şi împlinire sufletească, a fost mai
mult decât suficient.

– Esenţa vieţii constă în inteli-
genţa sa?

– Nu. Esenţa vieţii este bunăta-
tea. Inteligenţa este un dar în plus de
care trebuie să ştii să te bucuri şi să-i
bucuri pe alţii. Ştim bine preceptul
biblic că trebuie să dăruieşti darul pe
care-l ai, ca să te bucuri de el.

– Care sunt cititorii dvs. prefe-
raţi şi care ar fi lucrul cel mai im-
portant pe care aţi dori să-l

transmiteţi lor direct?
– De bună seamă, cititorii inte-

ligenţi, empatici. Eu nu scriu nici
poezie, nici roman, adică lucruri
care sunt îndeobşte citite. Tipul de
eseistică pe care-l practic se adre-
sează unui număr redus de cititori.
Ca pe sârmă, eu merg între critica
literară şi eseu. Cărţile mele sunt de
multe ori un pretext de a vorbi des-
pre altceva, despre mine însumi, aşa
cum încerc să spun şi în ultima carte
care tocmai a apărut. E o literatură
care asumă un număr mic de citi-
tori, este o literatură de idei, un lim-
baj uneori cam pretenţios, dificil.
Aşa ceva se citeşte extrem de puţin
şi nu poate avea succes de librării,
de vânzare

– Dvs. ce vă place să citiţi?
– De mulţi ani, am redus, din

păcate, cantitate de literatură pe care
o citesc. Citesc mai mult eseu, isto-
rie, memorialistică, teologie, filoso-
fie, adică m-am îndreptat spre o altă
zonă a culturii. Unul dintre numeroa-
sele paradoxuri ale prezentului nos-
tru cultural este acela că, în ciuda
faptului că scade catastrofal numărul
de cititori, că avem o cifră ridicol de
mică a vânzărilor de carte, avem o li-
teratură foarte bogată, foarte diversă,
perfect competitivă. Avem o mul-
ţime de scriitori de valoare. Avem o
literatură mai bună decât merităm.
Sunt fericit pentru asta, mă întreb
uneori de unde apar aceşti scriitori,
care ştiu bine că nu vor fi citiţi, nu
vor fi apreciaţi, nu vor câştiga bani
sau glorie. Avem o literatură sincro-
nizată, care poate sta uşor, dacă am
şti s-o promovăm, alături de marile
literaturi de astăzi din Europa. Aici e
vorba nu de valoare, ci despre mar-
keting-ul cultural, care ar trebui să se
adauge, să sprijine, să stimuleze va-
loarea.

– Marketing pe care nu-l prea
avem…

– L-am avut într-o scurtă pe-
rioadă a Institutului Cultural Român
care a ştiut să facă o breşă în această

C



i „Petrodava”. Debut cu poezii în „Bilete
de Papagal” (1928). Colaborări: Anuarul
Liceului „Petru Rareş”, „Apostolul”, „Ate-
neu”, „România literară”, „Universul co-
piilor”, „Universul literar” ş. a. Scrieri:
„Tâlcuirea lui Har. Mihăilescu”; „Din car-
tea vieţii”; „Gândind la depărtări fecioare”. 

■ 21/1939 – n. Dumitru IRIMIA, la
Roman (d. 2009, Iaşi). Absolvent al Şcolii Medii
din oraşul natal şi al Facultăţii de Filologie, Iaşi,
doctor (1976). A urcat treptele ierarhiei univer-
sitare, remarcându-se ca lingvist şi filolog. A pre-
dat la universităţi din Italia. Scrieri: „Limbajul
poetic eminescian”; „Curs de lingvistică gene-
rală”; „Lingvistica, poetica, stilistica”; „Structura
stilistică a limbii române contemporane”; „Intro-
ducere în stilistică”; „Dicţionarul limbajului poe-
tic eminescian” (coord.), „Gramatica limbii
române” ş. a.

■ 23/1947 – n. Dumitru BEZEM, la Tar-
cău, Neamţ, artist plastic. Facultatea de Arte
Plastice, Iaşi (1972). A debutat într-o expoziţie
de grup, pe când era student, în Sala Paşilor Pier-
duţi, Iaşi (1970). Membru al U. A. P. A organizat

peste 40 de expoziţii per-
sonale, din care peste 35
la Piatra-Neamţ. A expus
la Strasbourg, Martely –
Ungaria. Participări la ex-
poziţii: Japonia, Germa-
nia, Italia, S. U. A.,
Anglia, Canada, Franţa,
Spania, Israel, unde are şi
lucrări în colecţii de stat şi

particulare. Cicluri: „Arlechini”, „Porţi”, „Schi-
turi”. 

■ 23/1950 – n. Nicolae SAVA, la Vânători-
Neamţ, scriitor, ziarist. După absolvirea liceului
în Târgu-Neamţ, a lucrat în diverse meserii, până
în februarie 1990, când începe să lucreze ca re-
dactor, la Ziarul „Ceah-
lăul” din Piatra-Neamţ. A
debutat cu versuri, în Re-
vista „Tomis” (1969).
Anii ’80 ai secolului XX
sunt anii de consacrare
definitivă a scriitorului.
Cartea de poeme „Fericit
precum mirele” a fost pri-
mită favorabil de critica
literară. Alte volume:
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Avem o literatură mai bună decât merităm
irecţie. Din păcate, acea con-
ducere a ICR-ului a fost rapid
expulzată şi acum ICR-ul nu
mai are pertinenţa internaţio-
nală de atunci. Fiecare scrii-
tor se afirmă pe cont propriu,
dacă poate. Ori, sunt foarte

puţini care pot.
– De câţi ani colaboraţi cu Edi-

tura Eikon şi cu domnul Valentin
Ajder?

– De vreo 10 ani. A fost o întâl-
nire absolut întâmplătoare, pentru
mine, salvatoare, îmbucurătoare,
sper, pentru domnul Ajder. Ne-am
întâlnit la o lansare de carte, era un
volum de poezie de vreo 600 de pa-
gini, numai un nebun frumos ca
domnul Ajder putea scoate aşa ceva,
autorul era un fost elev de-al meu,
Mircea Dinu. E unul dintre marii
poeţi de astăzi, absolut necunoscut,
pentru că, dincolo de acest volum,
nu a mai vrut să scrie. Cu domnul
Ajder nu mă văzusem niciodată, i-a
plăcut cum am vorbit şi, de atunci,
tot colindăm ţara în lung şi-n lat.
Cărţile nu se mai vând. Nici preţul
nu e foarte mic, dar cauza este des-
considerarea omului de cultură. De
asta suntem nevoiţi să umblăm după
noi cu cărţile. Dacă oamenii nu mai
vin în întâmpinarea cărţii, trebuie să
se ducă, iată, cartea la om. Mai arăţi
cartea şi atunci omul mai vede un
autor. De pildă, câtă lume a auzit de
Dan Tomuleţ, una din marile inteli-
genţe ale României de astăzi, care
tocmai şi-a lansat aici, la Târgul de
carte de la Piatra-Neamţ, printr-o
conferinţă, o traducere comentată-
eveniment – a „Evangheliei după
Ioan”? Noi nu ne cunoaştem valo-
rile, la televiziuni se promovează
alte bâzdâganii, nu valorile, nu cul-
tura. Omul de cultură nu-i apreciat.
Aţi văzut că, la înmormântarea lui
Belmondo, la catafalcul lui, a vorbit
preşedintele Franţei? Ori, iertaţi-mă,
Belmondo n-a fost un actor de talia
lui Caramitru. Asta este deosebirea
dintr-o cultură majoră şi una mi-

noră. Noi ne plângem, că ne place
să ne plângem, că nu ne bagă lumea
în seamă, că suntem ignoraţi cultu-
ral. Suntem ignoraţi pentru că ne ig-
norăm cultural. Am fost 42 de ani
profesor de limba şi literatura ro-
mână, iar ultimele mele generaţii au
fost din ce în ce mai dezinteresate
de literatură, de performanţă cogni-
tivă, de bucuria de a cunoaşte, de a
şti. Dar nu din vina lor. Sistemul îi
buba, el construieşte aşa elevii. În-
văţaţi cât mai puţin, că e mult mai
bine. Nu mai dă nimeni doi bani pe
elevul care învaţă. E bine că am ieşit
la pensie, pentru că nu mai puteam
să predau ceea ce ştiam eu că tre-
buie să predau. Copiii şi părinţii şi
autoritatea doresc să predai strict
doar ceea ce se cere la Bacalaureat.
Ori ceea ce se cere la Bacalaureat e
o caricatură. Nu are nicio legătură
cu literatura. Cele mai bune genera-
ţii le-am avut cam la cumpăna de
după revoluţie. Atunci s-au ales as-
trele sau aşa a vrut Dumnezeu, au
fost nişte copii extrem de dotaţi care
veneau şi cu respectul cuvenit pen-
tru profesor şi învăţătura care era
îna inte, şi au apucat să se bucure şi
de beneficiile libertăţii. Era fantas-
tic, exista acea voinţă de a face lu-
cruri. Am avut şi un cenaclu care a
durat din primul an când am intrat
în învăţământ şi până după ’90,
când s-a stins încet-încet. Nu ve-
neau neapărat să citească poezie sau
proză, ci veneau să vorbim. Era o
oază de libertate în sistemul acela
care te chinuia şi te malforma sufle-
teşte. Acea insulă de libertate a însem-
nat foarte mult şi pentru ei, şi pentru
mine, pentru că, sufleteşte, n-aş fi
putut supravieţui acelui regim.

– Faceţi parte din minunata
lume a visătorilor?

– Da, sunt un utopist convins,
deşi am reacţiile mele atroce de pe-
simism, referitor la încotro se în-
dreaptă lumea. Cred în puterea
oamenilor buni, adică a oamenilor
care schimbă lumea şi unul dintre

extraordinarele avantaje ale acestor
călătorii pe care le facem noi este
faptul că am cunoscut incredibil de
mulţi oameni extraordinari. În mo-
mentul în care oamenii buni se vor
coaliza şi vor începe să facă lucruri
importante împreună, ţara se va
schimba în bine. Aceasta este esenţa
speranţei mele.

– Cum v-aţi scris cărţile? Aţi
scris întotdeauna din plăcere?

– Nu neapărat, de aceea am şi
debutat după vârsta de 50 de ani.
Scrisul n-a fost niciodată pentru
mine realmente o plăcere. Mi se
părea că, dacă scriu, fur din timpul
cititului. Pentru mine, cititul era bu-
curia supremă şi mai târziu am des-
coperit şi bucuria de a mă exprima

în scris. Am publicat, sigur, şi îna -
inte de ’89, prin reviste din Ardeal,
totdeauna a fost un mod de a mă re-
găsi, deşi n-am publicat poezie sau
roman, dar a fost un mod de a vorbi
despre mine prin cărţile pe care le
citeam şi scriind numai despre căr-
ţile care-mi spuneau mie ceva, care
aveau un ecou în mine şi acel ecou
încercam să-l redau cititorilor. Sunt
şi scriitori contemporani care nu ce-
dează modelor şi care nu cedează
presiunii psihologice ideologice, a

postmodernităţii şi care vorbesc aşa
cum trebuie despre omul de azi şi
despre omul dintotdeauna, pentru că
nouă ni se pare că am reinventat
roata şi omul de astăzi este cu totul
altul, dar nu-i aşa. Eu am o revoltă
împotriva unui curent care se nu-
meşte postumanism, transumanism,
care încearcă să elimine omul din
centrul lumii. Când ai eliminat
omul, ce mai rămâne? Vor rămâne
cyborgii? E o problemă foarte com-
plicată, am scris despre ea în ultima
vreme, tocmai pentru că e una din-
tre chestiunile care mă îngrozeşte,
neputând imagina postomul. Cy-
borg-ul va putea face orice, şi copii
probabil, dar nu va putea face ni-
ciun fel de artă.

– Iubitorul ideal de
literatură este acelaşi cu
iubitorul real?

– Eu am fost şi sunt
un bulimic al lecturii, ci-
tesc cât pot. Depinde şi
ce alegi să citeşti. Pentru
că nu orice lectură este
ziditoare. Depinde şi ce
transformări sufleteşti îţi
creează, sigur, e şi un
snobism aici, să fii la cu-
rent cu tot ce e nou:
„Cum, n-ai auzit de auto-
rul respectiv?” Eu sunt
suficient de bătrân, din
fericire, să depăşesc
această întrebare şi să nu
am inhibiţii. „Nu, dom-

nule, nu l-am citit pe cutare... şi
nici nu am de gând să-l citesc”. Am
stupefiat pe câţiva, nu mai am timp
de asta, prefer să citesc nişte texte
esenţiale sau, mai ales, să recitesc.
Mi-ar plăcea să reiau toată biblio-
teca mea de la un capăt la altul şi
să recitesc măcar jumătate dar
sigur că nu mai am timp, de aceea
mă restrâng la autorii vechi, esen-
ţiali.

A consemnat Violeta MOŞU

d



Despre prietenie”; „Privighetoarea”;
„Viaţă publică”; „Proză, domnilor, proză”;
„Insolenţa nopţilor”.

■ 24/1931– 90 ani de la naştere Vasile
AILINCĂI, la Valea-Arini, Bălţăteşti,
Neamţ, profesor, memorialist. Absolvent
al Gimnaziului Unic din Bălţăteşti (1948),

al Şcolii Pedagogice de Învăţători din Piatra-
Neamţ şi al Facultăţii de Filologie, Iaşi. Învăţător
şi director la Şcoala Primară de la Mănăstirea
Neamţ, profesor şi director la Şcoala Ghindăoani,
la Şcoala Bălţăteşti. Volume: „Rădăcini la Bălţă-
teşti”; „Şcoala Bălţăteşti. Studiu monografic”;
„Bălţăteşti, pagini de monografie” (colab.). 

■ 26/1936 – 85 ani de la naştere Gheorghe
BUNGHEZ, la Poiana-Sărată, Bacău. A absolvit
Facultatea de Istorie-Filologie-Filozofie a Uni-
versităţii ieşene. Profesor şi director la Stăniţa şi

Săbăoani, inspector şcolar, secretar al Comitetu-
lui Regional de Cultură şi Artă (Bacău), preşe-
dinte al Comitetului de Cultură şi Artă al
Judeţului Neamţ, şeful Secţiei de Propagandă a
Comitetului Judeţean Neamţ al P. C. R., director

al T. T. Piatra-Neamţ şi
director al Centrului de
Librării al Judeţului
Neamţ. A iniţiat, condus
şi colaborat la manifestări
cultural-artistice locale,
zonale sau naţionale: Săr-
bătoarea Eroilor de la
Războieni, Sărbătoarea
Muntelui Ceahlău, Festi-

valul Spectacolelor de Teatru pentru Tineret şi
Copii, Stagiunea simfonică a Filarmonicii „Mol-
dova” din Iaşi, Festivalul „Vacanţe Muzicale”,
saloane de carte, „Sadoveniana”, Bienala de Artă
Plastică „Lascăr Vorel”, „Petrodava – 2000”, ci-
cluri de emisiuni la Tele M Plus Piatra-Neamţ.
Cărţi: „Monumente istorice din Judeţul Neamţ”,
„Judeţul Neamţ – Ghid”, „Petrodava – 2000”;
„Între «Dragonul» şi «Piaţeta» (1981-1986)”.

■ 26/1945 – n. Cons -
tantin MUNTEANU, la
Fedeleşeni, Strunga, Iaşi,
scriitor. A absolvit Facul-
tatea de Fizică din Bucu-
reşti. Fizician la C. F. S.
S. şi S. C. Fibrex, director
al Bibliotecii Judeţene
Neamţ, preşedinte CPUN
al Municipiului Piatra-

Şcoala, azi
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alculatorul a devenit mai mult decât in-
dispensabil în toate domeniile, inclusiv
în educaţie. Acesta facilitează obţinerea,
prezentarea şi învăţarea într-o manieră
atractivă, flexibilă, stimulativă a conţi-
nuturilor, trecerea de la acumularea pa-
sivă de informaţii de către elevi la

învăţarea prin descoperire, astfel ei învăţând
cum să înveţe, dezvoltându-şi abilităţile şi stra-
tegiile cognitive pe care le vor folosi şi adapta
în diverse alte situaţii. Într-un asemenea con-
text, mediile virtuale, tehnologiile digitale nu
reprezintă o simplă adăugare în planul de în-
văţământ, ci trebuie să fie integrate deplin „în
sfera educaţiei” la toate nivelurile
de învăţământ. Cadrele didactice
trebuie să fie formate pentru a face
faţă ino vării, noilor provocări, des-
făşurând activităţi educaţionale
într-o manieră nouă, modernă şi de
actualitate care să răspundă necesi-
tăţilor elevilor. 

Avantajele e-learning-ului
cons tau, printre altele, şi în
posibili ta tea utilizatorului de a-şi
gestiona timpul conform propriului
ritm şi în flexibilitatea sistemului
menită să încurajeze crearea unui
stil propriu de învăţare. Însă, aceste
tehnici de învăţare, pentru a fi eficiente, trebuie
să aibă un anumit grad de interactivitate şi să
transpună informaţia pe cât mai multe supor-
turi media (text, sunet, imagine). Dezvoltarea
explozivă a Internetului şi a tehnologiilor Web
creează premisele unor noi provocări informa-
ţionale şi tehnologice, precum şi numeroase
schimbări în ceea ce priveşte relaţiile interu-
mane.

Pandemia de SARS-Cov2, care a lovit în-
treaga lume, lasă amprente şi asupra sistemelor
de învăţământ, implicit şi asupra învăţământu-
lui românesc, sistem aflat în implementarea
unor schimbări reformiste privind curriculum-
ul şcolar. Astfel, activităţile de predare- învă-
ţare- evaluare desfăşurate face to face au trecut
in sistem on-line, aceasta reprezentând un ele-
ment de noutate pentru aproape toate cadrele
didactice. În contextul învăţării on-line, elevii
şi profesorul vor deveni parteneri reali în pro-

cesul de instruire. Oricât ar fi de avansată, teh-
nologia IT, nu va înlocui niciodată profesorul
care, pe lângă faptul că ajută elevii să aibă un
bagaj de cunoştinţe, le modelează şi caracterul,
altfel spus, face şi educaţie, nu doar instruire
şi informare. 

Când vorbim despre „generaţia digitală” şi
activităţi educaţionale cred că trebuie să găsim
un echilibru între tendinţe, motivaţii, preferinţe
şi caracteristici care influenţează modul de în-
văţare şi asimilare a informaţiilor. Parcă mai
mult ca oricând, elevii generaţiei actuale simt
nevoia de interacţiune, acţionează spontan şi
se plictisesc uşor. Manifestă o viteză de reacţie

extraordinară iar în momentele de plictiseală
din timpul orelor de curs îşi creează singuri ac-
tivităţi variate cum ar fi schimbul de mesaje în
diverse reţele de socializare.

Astăzi, elevii şi profesorii dispun de o
mare varietate de instrumente de colaborare şi
comunicare în mediul on-line (platforme, re-
ţele de socializare, blog-uri, conferinţe vocale
şi video, wiki-uri, wikispace-uri, edublogs-uri,
microblog-uri, twitter etc.). Toate acestea apar
şi dispar în timp. Pentru a fi în permanenţă la
curent cu instrumentele noi apărute, se pot ur-
mări bloguri educative care se concentrează pe
tehnologie, se pot afla informaţii prin discuţiile
de pe diverse reţele sociale, platforme educa-
ţionale, se pot urmări pe Twitter persoane cu
idei novatoare etc. Pregătindu-i pe elevi să de-
vină buni colaboratori acum, îi va ajuta pe vii-
tor când vor trebui să gestioneze, să înţeleagă
şi să răspundă la cantităţi enorme de date ge-

nerate de utilizatori în timp real.
Consider că pentru sistemul educaţional nu

tehnologia constituie o problemă, ci atenţia şi
concentrarea care ar trebui îndreptate spre
schimbarea în ambianţa studiului personalizat
şi colaborativ. Utilizarea tehnologiei poate veni
în sprijinul profesorului prin cunoaşterea fie-
cărui elev în mod individual în procesul de în-
văţare. 

Profesorul poate utiliza şi recomanda ele-
vilor utilizarea bibliotecilor digitale. După cum
ştim cu toţii, acestea se sprijină pe trei piloni
importanţi: biblioteca electronică, tehnologiile
de informare şi comunicare, utilizatorul. Re-
sursele informaţionale ale unei biblioteci elec-
tronice integrată într-o bibliotecă digitală sunt
din cele mai diverse: cataloagele informatizate
care reflectă colectivele proprii; cataloagele in-
formatizate ale altor biblioteci; diverse colecţii;
full-text digitalizate; resurse şi instrumente de
documentare la distanţă, abonamente la publi-
caţii electronice şi la baze de date, acces la
CDROM- uri în reţea; resurse informaţionale
integrate într-un sistem partajat etc. 

Formarea cadrelor didactice în utilizarea
eficientă a tehnologiei informatice este absolut
necesară pentru calitatea acţiunilor de integrare
a noilor tehnologii în învăţare. Absenţa unor
competenţe pedagogice de proiectare a activi-
tăţii didactice, integrând noile tehnologii ca re-
sursă şi nu ca scop în procesul de predare-
învăţare- evaluare va duce la un nivel superfi-
cial de valorificare a noilor tehnologii şi a
oportunităţilor oferite de aceasta. 

În concluzie, modernizarea în adevăratul
sens al termenului, reprezintă o activitate com-
plexă, în care un rol esenţial îl joacă reconcep-
tualizarea actului de predare-învăţare-evaluare
în baza implementării pe scară largă a tehno-
logiei informaţiei şi a comunicaţiilor. Este ne-
cesar ca utilizarea acestor tehnologii să se
axeze pe extinderea abordărilor creative. For-
marea competenţelor digitale ale elevilor tre-
buie să se bazeze pe cunoştinţe fundamentale,
ce vor rămâne relevante şi vor putea fi aplicate
pe parcursul întregii vieţi.

Dr. Mihai FLOROAIA

Provocări ale învăţării on-line pentru cadrele didactice

C



eamţ, consilier şef la Inspectoratul pentru
Cultură Neamţ. Debut în „Amfiteatru”,
1969; editorial, cu „Zaruri de cretă”
(1976). Membru al U. S. (1976), membru
al U. C. (1993). Cărţi: „Zaruri de cretă”;
„Ziua magnoliilor viscolite”; „Cursa ra-
pidă”; „Vremea brânduşelor”; „Teona”;

„Sfârşitul înserării”; „Maria, prinţesă de Place
Pigalle”; „Zodia bâlciului”; „A fluierat în tim-
pul Evangheliei”, „Lacrimile tăcerii” ş. a. Tea-
tru: „Valea râsului”, la T. T.; „Nimic despre
Sânziene”, Teatrul Dramatic Braşov. Teatru
TV: „Iubirea mea cu zurgălăi”; „Scrisori apo-
crife”; „Dincolo de munte”; „Vocaţie”; „Cu
zâmbetul pe buze”; „Vremea sânzienelor”;
„Florile amintirilor noastre”. Film: „Sezonul
pescăruşilor”. 

■ 28/1880 – n. Aetiu HOGAŞ, Piatra-
Neamţ (d. 26. 10. 1941, Bucureşti), profesor, pu-

blicist, fiul scriitorului Calistrat Hogaş. Absol-
vent al Liceului „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ
şi licenţiat (1904) al Facultăţii de Litere şi Filo-
zofie a Universităţii Bucureşti. Profesor de limba
şi literatura română la licee din Roman, Bacău şi

Galaţi. Autor de studii lin-
gvistice şi literare. Cola-
borări la: „Convorbiri
literare”, „Lauri”, „Ori-
zonturi”, „Adevărul lite-
rar”.

■ 28/1937 – n. Vir-
giliu Gh. BÂRLIBA, la
Roman, profesor univer-
sitar, cercetător, fiul pro-
fesorului Har. Mihăilescu.

A absolvit Liceul „Petru Rareş” din Piatra-
Neamţ, Facultatea de Istorie a Universităţii
Bucureşti. Muzeograf şi director la Muzeul de
Arheologie, Piatra-Neamţ. Cercetător ştiinţific la
Institutul „A. D. Xenopol” Iaşi. Specializat în
arhivistică, arheologie. Doctor în istorie (1975).
Săpături arheologice în Neamţ. A înfiinţat şi a
condus Revista „Memoria antiquitatis”. Redactor
responsabil al Revistei „Arheologia Moldovei”.
Lucrări: „Tezaurul de la Măgura” (colab.); „La
monnaie romaine chez les Daces Orientaux”;
„Dacia răsăriteană în secolele VI-I î. e. n.
Economie şi monedă” (Premiul „Vasile Pârvan”
al Academiei).

(Prelucrare după Personalităţi ale culturii
din judeţul Neamţ, un calendar alcătuit de Cons -
tantin Tomşa, Editura Crigarux&Cetatea Doam-
nei, Piatra-Neamţ, 2014).
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● Interviu cu soprana Anda‐Louise Bogza

Când clopot, când izvor, vocea
Andei-Louise Bogza te cuprinde pe
de-a întregul, iar dacă ţi se întâm-
plă, cumva, să crezi că ai scăpat din
mrejele vocii ei, odată ce ai ieşit din
sala de concert, ei, bine, te-ai înşe-
lat. După concertul de la Catedrala
Sv. Vavřince, ne-am dat întâlnire în
Pankraci, la cafeneaua de peste
drum, nici nu-i ştiam numele, nu
conta, conta doar să ne fie aproape.
Si cum nu se putea altfel, când ori-
cum ai da-o, nu te poţi opune astre-
lor, cafeneau purta numele
„Kandelabr” de parcă natura în-
conjurătoare, deodată, căuta, cu
delir, să creeze spaţii mari, solare,
celeste, de factura unui candelabru
pentru doamna cu care aveam să-mi
petrec un ceas. Mă înarmasem cu
vervă şi c-un oarecare protocol, dar nimic din toate astea nu avea să se
întâmple, căci naturaleţea, onestitatea, căldura, bucuria prezentului au
luat locul celor închipuite. Am împărţit o spumă de lapte împreună şi
ne-am lăsat pradă dialogului. Ce ne-a povestit, aflaţi în rândurile de
mai jos:

De-o măiestrie iscoditoare, muzica v-a găsit tocmai acolo, în mun-
ţii Neamţului. Spuneti-mi, cine a fost persoana care a reuşit să
apese pe pedala aceasta a sensibilităţii, a frumosului, determi-
nându-vă să alegeţi o carieră muzicală?

– Persoana care m-a modelat în cariera mea muzicală şi omul
care m-a influenţat a fost, desigur, mama mea. Originară din Pia-
tra-Neamt, ori de câte ori avea vreun prilej, mama mă lua cu ea la

teatru, la festivaluri de teatru şi de muzică, la spectacole. Şi astfel, am
început să cânt încă de la 5 ani, dar mi-a plăcut şi pianul. La 14 ani, am
plecat la Bucureşti, la liceul de muzică George Enescu, iar acolo am avut
şansa să o cunosc pe doamna Ludmila Popişteanu, profesoară de pian,
un pedagog special, elevă a Floricăi Musicescu, profesoara lui Dinu Li-
patti. Au fost profesori benefici, care ştiau ce înseamnă să înveţi de di-
mineaţă până seara. Ţineam minte sute de lucrări muzicale, Bach,
Schubert, Liszt, Beethoven, muzica modernă, muzica românească, mu-
zică barocă. În paralel cu pianul, am fost pasionată şi de clavecin, un ins -
trument despre care îmi plăcea să spun că este străbunicul pianului.
Clavecinul necesită o preocupare mai deosebită, trebuie să-l acordezi în
permanenţă, cere multă mentenanţă. Am pledat apoi pentru canto, spe-
cializându-mă în repertoriul de operă şi vocal simfonic.

– Cum era Anda-Louise Bogza în copilărie?
– Îmi plăcea să cânt, să recit, să dansez. Mi-aduc aminte că, la spec-

tacole, se întâmpla să vin cu o păpuşă, iar actorii, în culise, mă întrebau:
ce faci, Anduţa? Iar eu ripostam scurt: Eu nu sunt Anduţa, eu sunt mama
Anduţa. Deci, de mică, aveam sentimente materne, sentimente care nu
cred că mă vor părăsi. Eram iubită de toată lumea, le spuneam
actorilor Capra cu Trei Iezi, şi obişnuiam să modific puţin sfârşitul po-
veştii, într-o manieră comică şi pur moldovenească: şi-o chicat lupul...
Toti râdeau cu lacrimi! Cred că aveam şi darul acesta, să bucur pe cei
din jur. Studiam foarte mult, la început nu aveam pian, însă studiam la
şcoala de muzică şi ajungeam acasă la zece seara. Mai târziu, părinţii
mi-au luat o pianină, iar vârsta pianinei – aşa cum apare pe certificatul
de garanţie – are aceeaşi vârstă ca a mea, fusese construită exact în anul
în care m-am născut. În rest, copilăria întreagă a fost un cântec perma-
nent: mama cânta, bunica cânta, cântam şi eu.

– Aţi interpretat şi v-aţi pus în pielea a zeci de roluri: Tosca, Turan-
dot, Aida, Lisa din Dama de Pică, Jenufa, Katia din Katia Kabanova
(chiar în Japonia, Tokio), Donna Anna din Don Giovanni, Leonora din
Trubadurul, Abigaille din Nabucco, Desdemona din Othelo, Rusalka din
opera lui Dvořak si multe alte roluri. De care personaj v-aţi simţit mai
aproape, încât să vă identificaţi cu el?

– Nu aş putea să fac un clasament, ar fi nedrept. Le-am învăţat, le-am
cântat şi m-au absorbit. Mental, e o mare legătură între muzică – suflet
– interpretare – tonusul vocii. Modul prin care se transmite mesajul mu-
zical, redarea unei opere muzicale trece prin prisma sentimentelor tale,
prin construcţia ta genetică. Interpretul joacă un rol major în redarea lu-
crărilor muzicale. Un spectator oarecare poate nu ar bănui, însă există o
conexiune fantastică cu tine însuţi, cu publicul, cu divinitatea.

– Temele recurente, în aceste piese de artă, sunt voluptoase, roman-
tice, elogiază iubirea, viaţa, dar sfârşesc prin a fi dure, sfâşietoare, tra-
gice. Cum reuşiţi, totusi, să trageţi graniţa între viaţa de pe scenă şi viaţa
cotidiană? Cum jonglaţi cu solemnitatea care se impune pe scenă şi fi-
rescul vieţii cotidiene.

– Da, îţi intră în sânge, te obişnuieşti cu tragicul, cu teatralul pieselor.
Însă e bine să fii firesc atât în viaţă, cât şi pe scenă. Aşa îmi place să fiu:
sinceră pe scenă, sinceră în viaţa reală. Publicul simte tot şi, de multe
ori, există o colaborare cu publicul. Legătura aceasta invizibilă între pu-
blic şi interpret e un fluid permanent. Cum jonglez? Printr-o dreaptă
cumpătare. E adevărat că pe scenă te pui în pielea personajelor, trebuie
să fii un bun actor şi interpret. Nu întâmplător Robert Carsen, un mare
regizor de operă, obişnuia să le spună cântăreţilor: My actors! Nu suport
manierismele, falsul, superficialitatea, îmi place naturaleţea. Cu cât eşti
mai firesc, cu atât eşti mai plăcut. E de preferat să creezi situaţii juste,
dar, e adevărat, depinzi câteodată şi de public, de colegi, de regizori, de
dirijori, ţi se cere un anumit fel de a juca, însă e nevoie de o apreciere
justă a momentului. Mi-aduc aminte de un episod, am fost cu mama într-o
vizită la operă, trăia pe atunci şi Arta Florescu, profesoară şi renumită
cântăreaţă de operă, iar interlocutorul ne spunea un lucru interesant: în-
cearcă să ecranizezi ceea ce proiectezi cu vocea, corpul şi gândul. Şi
acum, cu trecerea anilor, constat că avea dreptate.

Sinceră pe scenă, sinceră în viaţa reală...

–

Elena STERIAN
(continuare în pag. 8)
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Deşi aţi început mai devreme, încă de pe băncile facultăţii, debu-
tul dvs. e în anul 1992. Sunt aproape 30 de ani de carieră muzi-
cală. Mai aveti emoţii când urcaţi pe scenă?

– Da, de fiecare dată. Pentru că ţi se testează limitele, esti che-
mat să demonstrezi de ce eşti în stare, până la urmă. Vocea trebuie
să fie bună, sănătoasă, să fii mereu în formă, să arăţi bine, să ştii
să-ţi gestionezi mişcările. Mereu sunt alte trăiri, însă, da, fiecare

spectacol reda emoţia cu intensitatea sa. Dacă sunt emoţii juste,
acestea fructifică orice context.

– Să spunem că nu aveaţi harul acesta şi aţi fi făcut altceva. Cărui
meşteşug v-aţi fi închinat viaţa?

– În anumite circumstanţe aş fi vrut să fiu actriţă, poate, dar mi-ar fi
plăcut să fiu şi profesoară de muzică, de istorie, sau chiar de limbi străine.
Deşi mama a fost profesoară de limba română, eram mai bună la ştiinţele
exacte, la matematică, la chimie. Preferinţa pentru profesor de limbi stră-
ine a venit mai târziu.

– Vă citesc un document al vremii despre Maria Callas: „Tonul vocii
sale era cald, liric, intens; se răspândea în jur, strălucind ca o flacără
şi umplând aerul cu reverberaţii melodioase, ca un carillon. Era în orice
caz un fenomen uimitor, nemaiîntâlnit, de necrezut, o himeră. Întrebarea
e următoarea: aţi avut oameni care au purtat pentru calităţile dvs. ne-
maiîntâlnite un ghimpe?

– Dacă nu îmi plăcea ceva spuneam, dacă mă deranja ceva vorbeam,
am fost în general foarte directă. Dar aş vrea să nu ştiu de oamenii care
au avut ceva împotriva mea. Invidia, maleficul se simt de la distanţă şi
îţi iau din tonus, din energie, e ceva împotriva armoniei. Prefer ceea ce e
benefic. Dizarmonia nu o recomand nimănui.

– Aţi călătorit în toată lumea, concerte şi spectacole având la Opera
de stat din Viena, Salzburg, Berlin, Budapesta, Bucuresti, Műnchen,
Hamburg, Frankfurt, Dresda, Paris, Roma, Verona, Bruxelles, Luxem-
burg, Tokio, Tel Aviv, Asia, America şi, totuşi, aţi ales să vă stabiliţi la
Praga. De ce aici?

– Pentru că soţul meu a fost ceh, pentru că am venit la cea de-a doua
mea familie, a fost o întregire a familiei, cum se scria şi în acte la acea vreme.

– Nichita Stănescu spunea la un moment dat: „aş minti să spun că
nu regret nimic, cum, de altfel, aş minţi dacă aş spune că regret ceva”.
Regretaţi ceva, doamnă Anda?

– Clar. Poate va veni şi timpul să spun şi eu ca Edith Piaf: Non, je
ne regrette rien. Dar acum regret că nu am stat mai mult cu mama, că n-am

cântat mai mult acasă. E totuşi straniu să spui că nu regreţi nimic. Mereu
îmi reproşez câte ceva. E greu să fii aşa de multumit cu tine însuţi şi să
spui, senin, că n-ai niciun regret.

– Când nu cântă, doamna Anda-Louise Bogza ce face?
– Îmi place să revin şi să stau în grădina bunicilor, să merg la mare,

la munte, să călătoresc, să citesc, să ascult emisiuni interesante, să citesc
lucruri ştiinţifico-fantastice, să scriu câte ceva. Îmi place să mă plimb,
să fiu în contact cu natura.

– Un sfat pentru tinerele soprane care îşi încep acum cariera?
– Să nu interpreteze un repertoriu prea dramatic pentru vocea lor...

(N. R. – Preluare din Revista Timpul, Praga, 25 august 2021)

Sinceră pe scenă, sinceră în viaţa reală...

–

(urmare din pag. 7)

upă cum v-am obişnuit deja,
din când în când prezint câte
o carte reprezentativă ce
apare la Editura Presa Uni-
versitară Clujeană. În cele
ce urmează voi provoca is-
toricii, teologii, studenţii,

cercetătorii şi, nu în ultimul rând,

pe toţi iubitorii de cultură, la o că-
lătorie, de aproximativ şapte se-

cole, prin istoria Imperiului Bizan-
tin. Este vorba despre lucrarea Im-
periul Bizantin de la fondarea sa
şi până la sfârşitul dinastiei mace-
donene (330-1056), semnată de pr.
lect. dr. Călin Ioan Duşe şi apărută
anul acesta la editura sus-menţio-
nată. 

Doctor în teologie, specializa-
rea Patrologie şi literatură post-pa-
tristică, părintele Călin Ioan Duşe
este membru fondator al Centrului
de Studii Patristice şi Literatură
Creştină Antică din cadrul Univer-
sităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca şi profesează la Facultatea
de Teologie Greco-Catolică, De-
partamentul Oradea. 

Structurată în 9 capitole, cărora
li se adugă mai multe anexe, cartea
de faţă reprezintă un adevărat tratat
de istorie a Imperiului Bizantin ofe-
rindu-ne numeroase detalii care ne
îndreaptă şi spre patrologie. Argu-
mentez această idee prin aspectul
biografic al Părinţilor Bisericii, per-
sonajelor istorice, alături fiind pre-
zentate detaliile şi dedesubturile
istoriei pe care o cunoaştem, la su-
prafaţă, în mod oficial. 

Fiecare capitol al tratatului:
Dinastia Constantiniană/Constan-
tină (306-363), Dinastia Teodo-
siană (379-457), Dinastia Leonidă
(457-518), Dinastia Iustiniană
(518-602), Dinastia Heraclidă/
Heracliană (610-711), Dinastia
Isauriană/Siriană (717-802), Im-
periul Bizantin în timpul Dinastiei
Macedonenilor (867-1056), Poli-
tica internă a imperiului şi civili-
zaţia bizantină în secolele X-XI,
Viaţa religioasă până în secolele
X-XI, este structurat metodologic
prin prezentarea specificului fie-
cărei etape. Alegând succesiunea
dinastică la conducerea imperiu-
lui, autorul ilustrează faptul că
sfârşitul oricărei perioade istorice
reprezintă începutul unei noi
etape din viaţa Bisericii Creştine,
respectiv a culturii şi civilizaţiei
umane.

Imperiul Bizantin a asigurat
continuitatea Romei în Răsărit
într-un sincretism greco-roman, în
timp ce Apusul şi-a reconstruit pa-
trimoniul creştinistului latin în sin-
teza romano - germană.
Patrimoniul greco-roman de fac-

tură bizantină a devenit ulterior,
fundalul cultural-spiritual al po-
poarelor europene de rit Răsări-
tean. Pe durata existenţei sale (11
mai 330-29 mai 1453), Imperiul
Bizantin a creat o cultură şi o civi-
lizaţie admirabile, devenind cel
mai grandios stat în raport cu Oc-
cidentul. Putem afirma, fără a
greşi, că a fost educatorul Răsări-
tului slav şi asiatic. Beneficiind de
protecţia majorităţii împăraţilor,
Creştinismul a cunoscut o pe-
rioadă strălucită, monahismul
având un rol important în viaţa
spirituală a imperiului. 

Lucrarea constituie un exce-
lent instrument de lucru pentru
studenţi, masteranzi, doctoranzi,
cercetători etc., în vederea studiu-
lui istoriei Bisericii Răsăritene, al
patrologiei, culturii şi civilizaţiei
bizantine din perioada secolelor
IV-XI. Totodată, tabelele sinop-
tice, glosarele şi bibliografia
oferă noi direcţii de studiu şi
aprofundare a subiectelor prezen-
tate.

Dr. Mihai FLOROAIA

Istoria Imperiului Bizantin
până la finele Dinastiei Macedonene

D

În Tosca, de Giacomo Puccini
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evoia de a fi mereu un exemplu demn de
urmat în rândul cadrelor didactice, ne-a de-
terminat pe noi, echipa de la Casa Corpului
Didactic Neamţ, să aducem în centrul aten-
ţiei, activităţi metodice, ştiinţifice şi cultu-
rale care să surprindă prin eleganţa şi
actualitatea lor. Pornind de la acest dezide-

rat, s-a născut ideea de a crea un spaţiu muzeal,
fizic şi virtual, dedicat istoriei învăţământului în
municipiul Piatra-Neamţ. Acest lucru a condus
la selectarea şi găzduirea unei expoziţii inedite,
adresată atât personalului din sistemul de învă-
ţământ preuniversitar, comunităţilor de elevi şi
întregii comunităţi locale, purtând titulatura Iden-
titate şi memorie prin educaţie istorică şi având
următoarea echipă de implementare, formată din: 

- reprezentant legal: prof. Gabriela Banu, Di-
rector al Casei Corpului Didactic Neamţ;

- coordonator proiect: prof. Elena Preda, ins -
pector şcolar la Inspectoratul Şcolar Judeţean
Neamţ;

- responsabil activităţi proiect: profesor-me-
todist Gabriela-Livia Curpănaru;

- membri: Prof. Cristina Iftime, profesor is-
torie, prof. drd. Mirela Topoliceanu, prof. Cri-
stiana Şoimaru – preşedinte APIN Neamţ, prof.
Simona Oţel – secretar APIN;

- colecţionari: Mugurel Roşu; Viorel Nico-
lau; Eugen Pelin; Dan Grigoraş; Constantin Hor-
ghidan.

Expoziţia poate fi urmărită pe tot parcursul
anului şcolar 2021-2022 la sediul Corp B, Pia-
tra-Neamţ, Strada Petru Movilă, 67.

Responsabila acestei activităţi, doamna pro-
fesor metodist Gabriela-Livia Curpănaru ne-a
mărturisit necesitatea, scopul şi obiectivele aces-
tui proiect de anvergură: crearea unui spaţiu de-
dicat istoriei învăţământului din Neamţ şi din
România în municipiul Piatra-Neamţ, în condi-
ţiile în care în prezent nu există astfel de iniţia-
tive, însă există colecţionari care doresc să se
implice voluntar în astfel de activităţi educaţio-
nale, necesare comunităţii; dezvoltarea tehnolo-
giilor digitale în realizarea de clasificări de
colecţii muzeale; îmbunătăţirea educaţiei şi for-
mării culturii generale elevilor prin educaţie mu-
zeală, încurajarea realizării de colecţii personale
şi colective.

Scopul proiectului este crearea unui spaţiu
muzeal dedicat istoriei învăţământului din jude-
ţul Neamţ şi din România prin punerea în va-
loare a unor colecţii de documente şi obiecte

specifice, de la colecţionari privaţi, şcoli sau alte
persoane interesate.

Obiectivele proiectului sunt: 
O1: Sprijin şi consiliere în educaţia mu-

zeală, parte integrantă a învăţământului; 
O2: Dezvoltarea competenţelor profesorilor

în colecţionarea, clasificarea şi punerea în va-
loare a obiectelor, documentelor, care pot fi ex-
puse în muzee;

O3: Digitalizarea sistemului de conservare
a patrimoniului vizat în proiect prin stimularea
inovării şi a competenţelor digitale în toate ins -
tituţiile de învăţământ; 

O4: Încurajarea elevilor, profesorilor, părin-
ţilor, pentru acordarea importanţei cuvenite edu-

caţiei identitare, prin donaţii către spaţiile
muzeale.

Prin organizarea acestui spaţiu muzeistic se
doreşte includerea în procesul de învăţământ a
bunelor practici identificate în cadrul proiectului,
susţinerea de lecţii de istorie interactive în expo-
ziţia deschisă pe parcursul acestui an şcolar.

O altă invitaţie adresată cadrelor didactice şi
elevilor este aceea de a-l redescoperi pe scriitorul
şi istoricul nemţean Dumitru Almaş, cel ce şi-a
dorit dintotdeauna să insufle copiilor, dragostea
de neam şi ţară prin repovestirea celor mai im-
portante momente istorice ale poporului român.
În acest sens, bibliotecara instituţiei a realizat o
webgrafie tematică http://www.ccdneamt.ro/
n e w / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 9 /
webgrafie_Dumitru_Almas.pdf pe care a promo-
vat-o în şcoli cu ajutorul grupului, grupul What-
sApp Bib CCD si bib Neamt şi pe site-ul
instituţiei http://www.ccdneamt.ro/new/wp-con-
tent/uploads/2021/09/afis_Scriitori-nemteni_Du-
mitru_Almas.pdf. Webgrafia reuneşte link-uri

către date biobibliografice, articole de ziar despre
marele scriitor dar şi cărţi ce au încântat copiii
prin modul atractiv de a prezenta evenimete is-
torice. O parte din aceste cărţi, cum ar fi Poves-
tiri istorice pentru copii şi şcolari, romanul Grue
Grozovanul, pot fi citite online în format pdf.

Rămânând tot în spaţiul cărţilor şi privind
agenda viitoarelor activităţi iniţiate de Casa Cor-
pului Didactic Neamţ, luna octombrie se des-
chide prin invitaţia lansată în şcoli de a ne fi
partenere în a marca Ziua internaţională a bi-
bliotecilor şcolare. Acest lucru va fi posibil prin
promovarea exemplelor de bune practici pentru
activităţi metodice, ştiinţifice sau culturale deru-
late cu sprijinul bibliotecilor/CDI-urilor. În acest
sens, bibliotecarul/responsabilul CDI din unita-
tea şcolară este invitat să completeze parteneria-
tul educaţional şi o machetă pe care să le trimită
în vederea realizării unui ghid cu exemple de
bune practici pentru biblioteci şcolare şi CDI-uri.
S-a dorit formarea unui grup de lucru cadre di-
dactice - elevi, care să realizeze următoarele ce-
rinţe:

- bibliotecarii şcolari vor prezenta elevilor
ghidul online http://www.ccdneamt.ro/new/wp-
content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EX-
TRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-B
UNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-
SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf;

- elevii vor accesa linkul şi vor descoperi
exemple de activităţi derulate cu sprijinul biblio-
tecii şcolare/CDI-ului;

- bibliotecarul şcolar va prezenta elevilor
Graficul de activităţi al bibliotecii şi va invita
elevii să se implice voluntar în buna derulare a
acestora;

- bibliotecarii şcolari şi cadrele didactice im-
plicate vor selecta o activitate metodică, ştiinţi-
fică sau culturală, derulată în anul şcolar
2020-2021 pentru completarea machetei trimise
de Casa Corpului Didactic Neamţ şi expedierea
sa până pe data de 19 octombrie 2021, în vederea
realizării unui ghid cu exemple de bune practici
pentru biblioteci şcolare şi CDI-uri.

Având speranţa unei bune implicări şi cola-
borări Casa Corpului Didactic Neamţ – unităţi
şcolare şi implicit formatori, cadre didactice –
elevi, aşteptăm cu interes derularea evenimente-
lor propuse.

Prof. Gabriela BANU,
director CCD Neamţ

Invitaţie către cadrele didactice nemţene

N

A fost reabilitat corpul B al Şcolii „Vasile Alecsandri” din Roman
e 11 octombrie a.c., reprezentanţii Primăriei municipiului Roman au
predat administraţiei Şcolii „Vasile Alecsandri” din Roman clădirea
corpului B a unităţii de învăţământ, la finalizarea lucrărilor de rea-
bilitare, care s-au desfăşurat aici în ultimii doi ani. La eveniment au
fost prezenţi primarul municipiului Roman, Leonard Achiriloaei,
conducerea şi profesori ai şcolii, reprezentanţi ai firmelor care au
efectuat lucrările. Antreprenorul general pentru acest obiectiv a fost

SC Lenon Instal SRL, iar lucrările au costat în final peste 3 milioane de
lei, fonduri asigurate de municipalitate.

Au fost făcute şi lucrări de consolidare iar clădirea spaţioasă cuprinde
acum opt săli de clasă, cabinet medical, spaţii administrative, toalete mo-
derne, sală tehnică. Toate acestea sunt susţinute şi de instalaţii noi – încăl-
zire, instalaţii de iluminat şi instalaţie electrică – toate sunt înlocuite, noi
şi funcţionează în parametri. De asemenea, lucrările la terenul de sport din
faţa acestui corp au fost şi ele finalizate, iar acum întregul ansamblu are o
altă imagine.

Corpul B al Şcolii „Vasile Alecsandri” se află pe lista monumentelor
istorice din judeţul Neamţ. Conform www.monumenteneamt.ro, şcoala
a funcţionat între 1834 - 1880 pe strada Vasile Lupu (azi Dobrogeanu Ghe-

rea) într-o casă cum-
părată de Epitropia
Şcolilor din Moldova
de la Boierul Gheor-
ghe Sturdza şi refă-
cută prin donaţii şi
bani de la Episcopie.
Din 1880 şcoala se
mută în strada Soldat
Porojan nr. 5, într-o
clădire construită de
Primărie, unde va

funcţiona până în 1948 sub numele de „Şcoala Primară Nr. 1 Grigore Ale-
xandru Ghica”. Devenit impropriu, localul este părăsit în 1962, când şcoala
se mută în clădirile fostelor Şcoli nr. 1 de fete (de pe strada C.A. Rosetti)
şi nr. 2 de băieţi „Vasile Alecsandri” (strada Tineretului). Şcoala nr. 2 de
Băieţi a fost înfiinţată în 1861. În perioada 1890 - 1896 s-a construit un
nou local, cu fonduri de la Primărie şi o donaţie de 10.000 galbeni de la
soţia poetului Vasile Alecsandri. (Red.)

P
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n perioada 15 – 26 septembrie 2021, la
Chişinău, sub Înaltul Patronaj al Preşe-
dintelui Republicii Moldova, Maia Sandu
şi al Preşedintelui României, Klaus Wer-
ner Iohannis s-a desfăşurat a VI-a ediţie
a „Reuniunii Teatrelor Naţionale”, eveni-
ment teatral de excepţie, deja o tradiţie în

spaţiul cultural românesc. Gala a fost organi-
zată de Teatrul Naţional Mihai Eminescu din
Chişinău, cu sprijinul Institutului Cultural
Român, Ministerului Culturii al României şi
Ministerului Culturii al Republicii Moldova şi
a fost dedicată memoriei actorului şi regizorului
Ion Caramitru, fost director al Teatrului Naţio-
nal I. L. Caragiale din Bucureşti, care s-a stins
din viaţă la începutul lunii septembrie.

În debutul manifestării, Petru Hadârcă, di-
rectorul Teatrului Naţional din Chişinău. l-a
elogiat pe artistul român împreună cu care, în
anul 2014, a iniţiat această sărbătoare a teatru-
lui: Reuniunea din acest an se află sub aura
spirituală a lui Ion Caramitru, artistul purtător
de legendă şi, la rândul său, creator de legendă
– umană şi artistică. Am pregătit evenimentul
Reuniunii Teatrelor Naţionale Româneşti, edi-
ţia a VI-a (ar fi trebuit să fie a şaptea, dacă nu

ne împiedica pandemia) ca pe o sărbătoare a
Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”, care
şi-a recucerit, de-a lungul celor 100 de ani de
creaţie şi de zbucium, în pofida intruziunilor
politice barbare, prin energiile limbii române
şi prin efortul artiştilor săi, dreptul la libertatea
de creaţie şi de idei, şi a contribuit la supravie-
ţuirea spirituală a mai multor generaţii de
spectatori.

Maratonul teatral a fost inaugurat de cea
mai recentă premieră a Teatrului Naţional
Mihai Eminescu, spectacolul „Istoria comunis-

mului povestită pentru bolnavii mintali” de
Matei Vişniec, în regia lui Cristian Hadji-Culea,
urmat de spectacole prezentate de Teatrele Na-
ţionale: Ion Luca Caragiale, Bucureşti; Marin
Sorescu, Craiova; Vasile Alecsandri, Iaşi; Radu
Stanca, Sibiu; Naţional Târgu-Mureş; Mihai
Eminescu, Timişoara; Vasile Alecsandri, Bălţi
şi de Teatrul de Stat
Constanţa, Centrul
de Cultură „Gheor-
ghe Apostu” din
Bacău. Din Repu-
blica Moldova au
mai prezentat spec-
tacole: Teatrul Lu-
ceafărul, Teatrul
Fără Nume, Teatrul
Naţional Satiricus –
Ion Luca Caragiale,
din Chişinău şi Tea-
trul Muzical Dra-
matic B. P. Hasdeu
din Cahul.

În ceea ce pri-
veşte evocarea lui
Ion Caramitru, or-

ganizatorii au găsit cele mai bune soluţii. Astfel,
pe 19 septembrie, la Catedrala Romano-Cato-
lică a fost prezentat spectacolul radiofonic
„Papa Ioan Paul al II-lea” cu Ion Caramitru în
rolul principal, în foaierul Teatrului Naţional a
fost vernisată expoziţia de fotografie „Shylock
– ultimul rol”, realizată de regizorul Florin
Ghioca, iar pe 26 septembrie, a avut loc o pro-
iecţie a înregistrării spectacolului „Neguţătorul
din Veneţia” de Shakespeare, în care Ion Cara-
mitru interpreta ultimul său rol shakespearian,
Shylock...

În loc de concluzii, îi dăm cuvântul regizo-
rului Cristian Hadji-Culea, director general al
Teatrului Naţional Iaşi: La cea de-a VI-a ediţie
a Reuniunii Teatrelor Naţionale Româneşti de
la Chişinău, rămân intacte reperul identitar al
limbii române şi emoţia acestui «împreună» în
cugetul şi simţirea artelor spectacolului, care
anulează frontiere, creează viziune, promo-
vează valori şi recuperează rosturile creaţiei,
celebrând Teatrul ca energie, ca vis, ca formă
de libertate vitală, într-un moment în care, cu
toţii, am conştientizat primejdia absenţei lui.

Angelina BEGU

Reuniunea
Teatrelor Naţionale

Î

Matei Vișniec – Istoria comunismului povestit

Un maraton al filmului românesc, la Chişinău
oamna aceasta, în Republica Moldova, printre alte evenimente cul-
turale importante dedicate teatrului, în perioada 7-10 octombrie a
avut loc a VII-a ediţie a Zilelor Filmului Românesc (ZFR) la Chi-
şinău, o manifestare amplă şi consistentă care l-a avut ca invitat
special pe actorul Ion Sapdaru, originar din Moldova de peste Prut.

Proiecţiile şi schimburile de idei dintre creatori, specialişti şi
public au avut loc de regulă la Cinematograful Odeon din centrul

capitalei, dar şi la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
(AMTAP), conform unui program dens structurat pe trei secţiuni: Filme
noi, Focus, Retro.

În secţiunea Filme noi, au fost proiectate opt titluri recente: patru
realizate de cineaşti deja recunoscuţi la mari festivaluri: „Malmkrog”
(2020), de Cristi Puiu, „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”
(2021), de Radu Jude, „Întregalde” (2021), de Radu Muntean, şi „Berli-
ner” (2020), de Marian Crişan. Celelalte patru filme sunt semnate de
nume ale unei noi generaţii de regizori, care bat la porţile consacrării:
„Otto Barbarul” (2020), de Ruxandra Ghiţescu, şi „#dogpoopgirl”
(2021), de Andrei Huţuleac – două debuturi – şi „Neidentificat” (2020),
de Bogdan George Apetri, şi „Mia îşi ratează răzbunarea” (2020), de
Bogdan Theodor Olteanu – producţii semnate de cineaşti aflaţi la al doi-
lea lungmetraj.

În secţiunea Focus, dedicată actorului basarabean Ion Sapdaru, care
a lucrat cu regizori de marcă ai generaţiei post-2000, în afara celui mai
nou film în care joacă, „Berliner”, au mai fost vizionate: „A fost sau n-a
fost?” (2006), răsunătorul debut al lui Corneliu Porumboiu, şi „California
Dreamin’ (Nesfârşit)” (2007), al regretatului Cristian Nemescu.

În secţiunea Retro a fost elogiat Lucian Bratu, un cineast iubit şi
aplaudat de cinefilii nostalgici pentru două repere ale carierei sale: „Un
film cu o fată fermecătoare” (1966) şi „Angela merge mai departe”
(1981).

T
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Un maraton al filmului românesc, la Chişinău
e reţinut e faptul că a fost continuat parteneriatul UNATC (Uni-
versitatea Natională de Artă Teatrală şi Cinematrografică I. L. Ca-
ragiale, Bucureşti) – AMTAP (Academia de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice, Chişinău), prin proiectarea mai multor scurtmetraje stu-
denţeşti de arhivă. Astfel studenţii de la Academia de Muzică, Tea-
tru şi Arte Plastice din Chişinău au putut descoperi scurtmetraje
studenţeşti româneşti din perioada ‘60-’80, unele semnate de re-

gizori care au făcut şcoală: Mircea Daneliuc, Dan Piţa, Radu Gabrea,
Mircea Veroiu.

Invitaţii ediţiei a şaptea a ZFR Chişinău au fost regizorii Marian Cri-
şan, Ruxandra Ghiţescu şi Andrei Huţuleac şi actorii Ion Sapdaru, Ovidiu
Crişan, Marina Palii şi Bogdan Farcaş.

Zilele Filmului Românesc au fost organizate de Asociaţia Cineaştilor
Independenţi Alternative Cinema din Republica Moldova, prin regizorul
Dumitru Grosei, şi Casa de producţie Rova Film din România, prin re-
gizorul Marian Crişan.

Evenimentul a fost sprijinit de: Ministerul Culturii din Republica
Moldova, Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova din ca-
drul Guvernului României, Centrul Naţional al Cinematografiei din Re-
publica Moldova, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, Chişinău
şi Uniunea Cineaştilor din România.

Partenerii instituţionali au fost: Arhiva Naţională de Filme din Ro-
mânia, Moldova Film, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cine-

matografică (UNATC) „Ion Luca Caragiale” de la Bucureşti şi Academia
de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova.

Angelina BEGU

D

Ion Sapdaru

ducaţia trece printr-o criză fără precedent
– la nivel mondial. Formarea tinerilor so-
ciabili, fericiţi, liberi şi întreprinzători este
o mare provocare în ziua de azi. Cantitatea
de cunoştinţe disponibile e mai mare ca
oricând, însă noile generaţii nu sunt for-
mate pentru a gândi, ci pentru a repeta in-

formaţii. Tinerii evită studiul şi munca,
refugiindu-se în atitudini şi comportamente per-
dante pentru întreaga societate. Elevii zilelor
noastre nu au plăcerea de a învăţa, nu pot să se
concentreze, sunt agitaţi. A cui este vina? A ele-
vilor sau a părinţilor? Nici a unora, nici a celor-
lalţi. Cauzele sunt mai profunde. Principalele
cauze sunt produsul sistemului social care a sti-
mulat, într-un mod înspăimântător, fenomenele
care construiesc gândurile. Mintea tinerilor de

astăzi este diferită de cea a tinerilor din trecut.
Fenomenele care se află în culisele minţii lor şi
care generează gândurile sunt aceleaşi, dar acto-
rii de pe scenă sunt diferiţi. Calitatea şi viteza
gândirii s-au schimbat.

Profesorii se simt depăşiţi. Ei pierd capaci-
tatea de a influenţa lumea psihică a elevilor.
Gesturile şi cuvintele lor nu au impact emoţional
şi, în consecinţă, nu sunt arhivate în mod privi-
legiat, astfel încât să producă mii de alte emoţii
care să stimuleze dezvoltarea inteligenţei. Cea
mai mare consecinţă a excesului de stimuli de la
televizor, gadgeturi, reţele on-line de socializare
este contribuţia la apariţia sindromului gândirii
accelerate, S.G.A. Viteza gândurilor nu poate fi
crescută în mod permanent. Dacă am face-o, s-ar
produce o diminuare a concentrării şi o creştere

a anxietăţii. Este exact ceea ce se întâmplă azi
cu elevii şi studenţii noştri.

Anxietatea din sindromul S.G.A. generează
nevoia de noi stimuli. Principiul este acelaşi cu
cel din cazul dependenţei de droguri. Dependen-
ţii de droguri folosesc mereu alte doze încercând
să diminueze anxietatea generată de dependenţă.
Cu cât doza e mai mare, cu atât devin mai de-
pendenţi. În agenda Consiliului Naţional al pro-
fesorilor de matematică şi a asociaţiei de
supervizare şi dezvoltare curriculară din Ame-
rica, incapacitatea concentrării elevilor pe o du-
rată minimă necesară rezolvării unei probleme,
a ajuns să ocupe un loc central. Problema este
tratată cu foarte multă seriozitate, pentru că
aproape nici o activitate nu poate fi desfăşurată
fără o anumită concentrare a minţii şi urmărirea
cu atenţie a procesului respectiv.

Tinerii care suferă de sindromul S.G.A. pre-
zintă următoarele caracteristici: 
► Neputinţa de a duce la bun sfârşit activitatea
începută;
► Incapacitatea de a asculta şi urmări;
► Dificultatea de a sta concentrat sau conec tat
la o activitate;
► Tendinţa de a acţiona înainte de a gândi;
► Alternarea rapidă a unei activităţi cu alta;
► Dificultatea organizării şi planificării acţiu-
nilor;
► Dificultatea de a-şi aştepta rândul;
► Pasivitatea – până la inactivitate, la lene;
► Tulburări de comunicare, vorbire incoerentă;
► Insomnie şi somnolenţă;
► Dificultate de a-şi exprima ideile în scris;
► Dependenţa de TV, gadgeturi, reţele on-line.

Sindromului gândirii accelerate –
o problemă a mileniului trei. Estimări. Soluţii.

Nadejda Ovcerenco, doctor, conferenţiar universitar
S-a născut la 22 decembrie 1957, în satul Copanca,

raionul Căuşeni, Republica Moldova. Este licenţiată a
Universităţii Pedagogice de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
din 1981, după care activează în calitate de educator, me-
todist, directoare de grădiniţă de copii. Studiile de maste-
rat le face la Universitatea de Stat din Tiraspol,
specialitatea Psihopedagogie, iar doctoratul la Academia
de Ştiinţe ale Educaţiei din Federaţia Rusă, Institutul Cer-
cetări Ştiinţifice în domeniul Teoriei Educaţiei.

Pe parcursul anilor a activat în diverse funcţii didac-
tice şi manageriale în mai multe instituţii de învăţământ
superior din Republica Moldova: conferenţiar universitar
(UST, UPSC); şef Departament monitorizare, evaluare şi
control (Academia Administrare Publică de pe lângă Pre-
şedintele RM); şef catedră (UST), decan facultatea Ştiinţe
Umaniste, prorector Relaţii Internaţionale (Universitatea
Slavonă) etc.

Este conducător de doctorat la specialitatea ştiinţi-
fică: 531.01.Teoria generală a educaţiei, ghidând docto-
ranzi din Republica Moldova, Turcia, România. A publicat peste 90 lucrări ştiinţifice (manuale,
suporturi de curs, ghiduri metodologice), a participat la numeroase foruri ştiinţifice internaţio-
nale (Rusia, Ucraina, Japonia, SUA, România, Ungaria etc.). Red.

E

Nadejda OVCERENCO,
doctor, conferenţiar universitar, Catedra Pe-

dagogie şi Psihologie generală, Universitatea
de Stat din Tiraspol cu sediul în Chişinău

(continuare în pag. 17)
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Uitarea de Dumnezeu este de fapt tragedia lumii moderne
● Interviu cu dl. Diogene
Mihăilă, profesor de religie
şi limba engleză la Colegiul
Naţional „Petru Rareş”

Ce beneficii consideraţi că
aduce studiul religiei în
viaţa elevilor?

– Înainte de a vorbi de
be neficii cuantificabile într-o
anumită direcţie, studiul re-
ligiei oferă, înainte de toate,

o viziune şi nişte repere integra-
toare pentru actul de educaţie în
ansamblul său. Din această pers -
pectivă, cred că primează caracte-
rul formativ al acestei discipline,
care premerge dimensiunii sale in-
formative. Abordarea formativă
pleacă de la valoarea persoanei fie-
cărui elev ca purtătoare a chipului
lui Dumnezeu şi a vocaţiei asemă-
nării cu Creatorul său. Dincolo de
ceea ce ar putea părea o retorică
lipsită de conţinut, pentru fiecare
copil ce vine pe băncile şcolii este
important să conştientizeze faptul
că verbul a fi îl premerge pe a şti,
iar el, ca persoană este întotdeauna
mai important decât arată un cali-
ficativ, o notă, sau un loc într-un
clasament. În egală măsură, valoa-
rea sufletului nemuritor al unui om
se află pe un plan axiologic supe-
rior şi nu este în directă depen-
denţă de ceea ce el ştie sau nu ştie
la un moment dat. Pornind de la
premisa aceasta, religia încearcă
să-l privească pe fiecare copil sau
tânăr „cu ochii lui Dumnezeu”,
adică acei Ochi Care caută în
inima omului tot ce e mai bun şi
mai frumos, pentru a avea din ce
plămădi, împreună cu fiecare din-
tre noi, o bucăţică de Cer unde să
ne aşeze.

– Consideraţi că programa
şcolară pentru religie acoperă
adecvat nevoile elevilor în societa-
tea actuală? 

– Ca disciplină reintrodusă
după 1989 în şcoala românească,
religia a fost la început într-o pe-
rioadă de căutări în ceea ce priveşte
programa şcolară, în cer cându-se
diferite abordări ale conţinuturilor
şi metodologiei după reperele în-
văţământului teologic de speciali-
tate. Cu timpul, practica
profesorilor, în contactul lor nemij-
locit cu elevii şi problemele aces-
tora, a generat o îmbunătăţire
cotinuă a programelor şcolare prin
adaptarea lor la necesităţile lumii
de astăzi. Astfel, programa pentru
ciclurile primar şi gimnazial a su-
ferit deja o transformare structu-

rală de substanţă, iar programa de
liceu este în pregătire de imple-
mentare. Pe de altă parte, profeso-
rul de religie este chemat să
actualizeze în permanenţă orice
programă şi orice conţinut pe baza
a două criterii fundamentale: Iubi-
rea de Dumnezeu şi de oameni. 

– Cum vi se pare că percep
elevii necesitatea studiului reli-
giei?

– Dacă privesc la statutul juri-
dic al disciplinei, care prevede îns -
crierea elevilor la religie printr-o
cerere semnată de părinţi şi apoi
posibilitatea retragerii, tot printr-o
simplă cerere, care nu trebuie nici
măcar motivată sau supusă unei
analize, unii elevi sau părinţi ar
putea ajunge la concluzia că religia
nu este nici necesară, nici impor-
tantă. Şi uneori o tratează ca atare,
fie că se înscriu sau nu. Pe de altă
parte, dacă percepţia asupra studiu-
lui religiei pleacă de la un nivel su-
perior de conştiinţă, pe baza „celor
şapte ani de acasă”, adică o educa-
ţie morală şi spirituală absolvită la
„cursuri cu frecvenţă” în familie,
atunci sunt absolut impresionante
dedicaţia şi implicarea unor tineri
pentru studiul religiei. Motivaţia
de a participa în mod implicat la
această oră, vine de multe ori
atunci când tinerii înţeleg faptul că
orice achiziţie în planul cunoaşterii
îşi sporeşte în mod exponenţial va-
loarea, dacă este rezultatul unei
căutări generate de libera voinţă şi
nu este o cerinţă obligatorie, im-
pusă cu ajutorul catalogului sau
examenelor.

– Dacă aţi avea posibilitatea,
ce aţi schimba în sistemul de învă-
ţământ românesc? Ce aţi aduce
nou pentru religie?

– În ultimii treizeci de ani am
asistat la o retorică permanentă le-
gată de reforma şi schimbările din
învăţământul românesc. În ciuda

unui lung şir de experimente pe ge-
neraţii întregi de copii, rezultatele
concrete au întârziat să apară, dar
au apărut totuşi...  noi planuri de
reformă. De aceea, dintre toate lu-
crurile pe care le-am auzit de-a
lungul timpului, pe tema schimbă-
rii şi reformei, o singură frază mi-a
reţinut atenţia şi mai reflectez din
când în când la ea: „Fii tu schim-
barea pe care vrei să o vezi în
lume!”. 

– Sociologii spun că în acest
punct al istoriei viaţa solitară va
reprezenta o caracteristică de du-
rată a lumii contemporane. Cum
comentaţi?

– Această afirmaţie este în de-
plin acord cu spusele unor mari du-
hovnici din vremea noastră, care
amintesc de o profeţie din vechime
potrivit căreia: „sfârşitul lumii se
va apropia atunci când nu va mai
fi cărare de la vecin la vecin.

– Cum se împacă limba en-
gleză cu teologia în viaţa dvs.?

– Cele două s-au întâlnit şi
s-au îndrăgit încă din perioada li-
ceală, petrecută la Seminarul Teo-
logic „Veniamin Costachi” de la
Mănăstirea Neamţ. Limba engleză
şi-a făcut loc în viaţa şi procupările
mele de atunci, datorită entuzias-
mului unui profesor tânăr (pe vre-
mea aceea), care m-a ajutat să
înţeleg faptul că orice limbă străină
îţi deschide calea spre o nouă
lume, spre oameni şi experienţe ce
pot avea un rol providenţial în
viaţa unui om. Către el, în mod
special, se îndreaptă recunoştinţa
mea, pentru faptul că a avut mai
multă dreptate decât puteam să
cred eu atunci. 

– Sunteţi organizator şi coor-
donator de tabere pentru tineret.
Cum a început şi cum a continuat
această poveste?

– Pentru prima dată am con-
ştientizat impactul unui astfel de
proiect asupra gândirii unui tânăr
şi a modului său de a relaţiona cu
alţii, în calitate de participant la o
tabără de spiritualitate francofonă,
desfăşurată la Strasbourg şi Metz,
în Franţa. Atunci am înţeles uriaşa
diferenţă între un program educa-
tiv impus unui tânăr, care apoi este
supravegheat cu străşnicie de per-
sonalul didactic şi auxiliar să nu
„evadeze” de la îndatoririle sale şi
posibilitatea oferită aceluiaşi tânăr
de a-şi construi propriul itinerariu
zilnic prin înscrierea benevolă la
diferite „ateliere”, care îi sunt pro-
puse, nu impuse. Mai târziu însă,
când am trecut în „tabăra” cealaltă,
a profesorilor, prin cooptarea mea

în diferitele echipe de organizare
şi coordonare a unor tabere şi
excursii pentru tineri, am simţit cu
adevărat ce înseamnă uriaşa pre-
siune de a purta responsabilitatea
pentru alţii, nu doar pentru propria
persoană. 

– „Toate îmi sunt îngăduite
dar nu toate îmi sunt de folos”...
Ce mesaj ne transmiteţi pornind de
la aceste cuvinte ale Sfântului
Apostol Pavel?

– Aceste cuvinte ale Sfântului
Apostol Pavel sunt preluate din
Epistola I către Corinteni, capitolul
6 versetul 12 şi vizează, în contex-
tul respectiv, virtutea cumpătării.
Această virtute este înfăţişată, ca
echilibru al vieţii omeneşti, care
face diferenţa între un om care se
bucură de viaţă, atunci când are
simţul măsurii, dar care suferă
mult atunci când pierde acest echi-
libru. Sfântul Ioan Gură de Aur in-
terpretează cuvintele Sfântului
Pavel, particularizându-le în plan
gastronomic şi spune în „Tâlcui-
rile” respectivei epistole: „ Stăpân
eşti a mânca, deci rămâi stăpân şi
nu te gândi a te face rob acestei pa-
timi mâncând fără cumpătare”. 

Prin extensie, sintagma „Toate
îmi sunt îngăduite dar nu toate îmi
sunt de folos” este preluată şi uti-
lizată adesea în zilele noastre pen-
tru a ilustra o relaţie pe care mulţi
tineri o înţeleg şi o aplică extrem
de greu în propria viaţă: relaţia
dintre libertate şi responsabilitate.

– Credeţi că prea adesea
uităm de Dumnezeu în goana
noastră zilnică şi în obsesia con-
sumului?

– Consider că întrebarea are
răspunsul inclus, răspuns cu care
sunt în deplin acord. Ca o comple-
tare însă, Părintele Rafail Noica,
fiul filosofului Constantin Noica şi
ucenicul spiritual al Sfântului So-
fronie de la Essex, consideră că ob-
sesia pentru consum nu este
altceva decât realitate spirituală a
unei căutări interioare a omului
spre Dumnezeu cel infinit, căutare
care eşuează însă în lucrurile finite.
Pe de altă parte, duhovnicul Părin-
telui Rafail Noica, Sfântul Sofro-
nie de la Essex, la rândul său
ucenic spiritual al Sfântului Siluan
Athonitul, considera că uitarea de
Dumnezeu este de fapt „tragedia
lumii moderne”, aflată mereu în
căutarea unei vieţi mai bune, dar
care a pierdut pe drum... simţul ne-
muririi. 

A consemnat
Gianina BURUIANĂ

–
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Iancu Matei Scurtu, rareşistul care pleacă să se îmbunătăţească la Geneva: 
Şcoala ar trebui să ne modeleze prin bucurie

ancu Matei Scurtu este unul
din cei 23 de elevi români
care vor participa la progra-
mul „Romanian High-
School Students Internship
Programme 2021”, care va
avea loc la CERN (Geneva,

Elveţia) în perioada 7-20 noiem-
brie 2021. Aceasta este cea mai re-
centă realizare a lui, care l-a readus
în atenţia publică după ce-a fost
premiat de NASA, alături de 4 co-
legi cu care a construit o navă spa-
ţială, şi după rezultatele remar cabile
obţinute la olimpiadele de mate-
matică şi astrofizică la care a par-
ticipat de-a lungul anilor.

CERN (Organizaţia Euro-
peană pentru Cercetare Nucleară)
este versiunea modernă a Biblio-
tecii din Alexandria pentru ceea ce
înseamnă cercetarea. Domnul pro-
fesor Oniciuc mi-a spus despre
program. A trebuit să fac o scri-
soare de motivaţie în limba en-
gleză, maxim 500 de cuvinte, a
mea avea 499, şi am mai avut ne-
voie de un videoclip de maxim 3
minute, al meu avea 2 minute 58
sau 57, în care să explic ce vreau
să învăţ acolo. Şi am mai avut ne-
voie de o scrisoare de recoman-
dare de la domnul profesor. Le-am
depus pe 31 iulie ora 11, termenul
era până la ora 12 şi rezultatul l-am
aflat peste o lună şi jumătate. Pă-
rinţii mei s-au bucurat mai tare
decât mine.

„Dorinţa de a deveni
cea mai bună versiune

a mea a apărut din eşecuri”

S-a născut pe 4 mai 2004, este
singur la părinţi şi locuieşte la Cos-
tişa. A învăţat primele 8 clase la
„Spiru Haret”, un rol determinant
în formarea lui având profesoara

de fizică Mihaela Pântea, iar acum
este elev al Colegiului „Petru
Rareş”. Anul trecut a avut media
9,94. Dimineaţa se trezeşte la 6:30,
vine cu părinţii, cu maşina în oraş,
iar după cursuri se duce acasă cu
trenul. Nu se apucă imediat de în-

văţat şi, în general, nu-şi face un
plan al zilei. Uneori învaţă până
târziu în noapte, alteori îi este des-
tul o jumătate de oră. Are flexibi-
litatea care îi permite să treacă de
la sport, la istorie şi de la tuns
iarba, la citit despre Dinastia Me-
rovingiană. Nu s-a hotărât ce facul-
tate va urma, mereu se imaginează
altfel, dar ştie sigur că-şi doreşte o
profesie care să nu-l cufunde în ru-
tină şi să-i lase libertatea de a
alege.

Dorinţa de a deveni cea mai
bună versiune a mea a apărut din
eşecuri: un concurs ratat, o notă

mai proastă, o altercaţie cu cineva.
Dar ideea de a deveni cea mai
bună versiune a mea este şi ceva
de acasă, mereu am fost motivat să
mă îmbunătăţesc. Mulţumiri foarte
mari şi părinţilor şi profesorilor
pentru că m-au ajutat! Relaţia mea

cu domnul director Oniciuc nu s-a
simţit ca o relaţie elev-profesor,
este o relaţie de mentorat aş putea
spune. Iar ai mei nu m-au obligat
niciodată să învăţ, m-au lăsat să
fac ce-mi place. Şi-mi place ca,
după ce obţin ceva, să obţin şi mai
mult, sunt competitiv cu mine în-
sumi, vreau să mă îmbunătăţesc
per ansamblu. Obişnuiam să con-
sider fiecare întrecere, fiecare con-
curs ca o competiţie cu altcineva,
dar nu era ceva foarte productiv
pentru mine. Dacă învingi acea per-
soană automat consideri că ţi-ai
îndeplinit scopul şi poţi să te pla-
fonezi. Dacă-ţi alegi nişte ţinte
reale, dacă percepi fiecare între-
cere ca pe o îmbunătăţire, dacă
devii mai bun, automat vei putea
să-i întreci pe ceilalţi.

Prima pasiune a lui Iancu
Matei a fost matematica. Pur şi
simplu i-a plăcut. Acum, la 17 ani,
constată că matematica l-a ajutat
să-şi pună ordine în gândire. Pasiu-
nea pentru astronomie a început cu
o revistă pe care i-a cumpărat-o
tatăl lui. Era o revistă pe ediţii şi în
fiecare săptămână aştepta să vadă
ce mai descoperă. Dar nu doar stu-
diul şi dorinţa de a şti lucruri din
domenii diverse îl descriu pe Iancu
Matei (apropo: prenumele lui sunt
alese de tatăl pasionat de istorie,
Iancu de la Iancu de Hunedoara şi
Matei de la Matei Corvin).

Îmi place să citesc orice, ci-
tesc relativ mult pentru vârsta mea
şi pentru cât se citeşte, în general,
în ziua de azi. Aşa nu mă plictisesc
niciodată. Dar îmi place să ştiu să
fac de toate, să pot fi independent.
De exemplu, dacă tot trebuie să
mănânc în fiecare zi, măcar să mă-
nânc bine. Şi am început să gătesc.
Dacă părinţii nu sunt acasă, să pot
să mănânc şi fără să fiu dependent
de cuptorul cu microunde. Gătesc
după reţete din bucătăria italiană,
franceză şi engleză. Fac şi deser-
turi, dar n-am neapărat pasiuni
pentru anumite preparate.

„Şcoala n‐ar trebui să fie
o sperietoare, şcoala

ar trebui să ne modeleze
prin bucurie”

Deşi este şi un produs al şcolii,
nu doar al propriei curiozităţi care-l
îndeamnă să citească de la istorie,
până la tehnologia navelor spaţiale,
Iancu Matei are o viziune critică
despre sistemul de învăţământ:
Există nişte tipare şi dacă tu nu te
încadrezi în forma aia, automat
trebuie să fii tăiat ca să intri fix
acolo, şi pierzi foarte mult. Pro-
blema este că sistemul e foarte
rigid şi din acest motiv foarte mulţi
se dezic de ideea de şcoală şi nu-i
mai acordă niciun interes. Şi nu
mă refer la un abandon fizic, poţi
să vii la şcoală chiar dacă ai re-
nunţat la ea. Pur şi simplu stai
şase ore ca într-o sală de aştep-
tare, numai ca să pleci acasă.
Şcoala nu e făcută să se muleze pe
toate caracterele, e un învăţământ
industrial şi pe foarte mulţi îi afec-
tează. Aş spune că şi pe mine, dar
nu sunt o victimă ca alţii, care nu
ar vrea să facă nimic din ceea ce
se cere la şcoală, dar au alte cali-
tăţi şi calităţile alea sunt înăbu-
şite. Şcoala n-ar trebui să fie o
sperietoare, şcoala ar trebui să ne
modeleze prin bucurie. Eu simt bu-
curia pentru că am pasiuni care se
intersectează cu şcoala, dar nu
vreau să înţelegeţi că am o pro-
blemă cu autoritatea, mi se pare
chiar necesară, dar nu rigiditatea.
Şcoala românească e un colos care
nu poate fi schimbat deodată. Şi
problema este că încep să apară
din ce în ce mai multe fisuri. În
şcoală nu există doar vârfuri.
Dacă te axezi doar pe vârfuri, ce
faci cu ceilalţi? (N. R. Preluare din
AtitudineadeNeamţ) 

Cristina MIRCEA

I

Nu am un model absolut, să
spun că vreau să fiu un al doilea
cineva, dar sunt oameni pe care-i
admir pentru ce au reprezentat,
de la împăratul roman Aurelian,
până la unul din fondatorii Red-
dit – Aaron Swartz. Fiecare şi-a
apărat principiile, chiar cu pre-
ţul vieţii şi asta mi se pare că de-
notă un om de valoare. În
general oamenii mari tind să fie
încăpăţânaţi. Nu poţi să realizezi
ceva grandios fără să fii încăpă-
ţânat. Dacă ai fi dispus să-ţi
schimbi oarecum ideile sau să le
alterezi cu părerile altora, n-ai
reuşi ce-au reuşit ei. Sunt încă-
păţânat şi curios, intransigent,
aş spune. De mic am fost foarte
încăpăţânat, dacă-mi spuneau
părinţii să nu fac ceva, era ca şi cum ar fi deschis o a doua persoană
din interiorul meu care făcea exact ceea ce i s-a spus să nu facă.
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entru completarea fondului de carte s-a
trimis o scrisoare unor personalităţi, bi-
bliotecilor din ţară şi editurilor: Într-o vale
poetică a falnicilor noştri munţi se află
satul Vânători unde cuviosul arhimandrit
Chiriac Nicolau din Mânăstirea Neamţ pe
lângă un local nou de şcoală mixtă,

model, a pus bazele unei biblioteci naţionale
spre luminarea şi propăşirea culturală a gene-
raţiilor neamului românesc. Din scrisoare des-
prindem şi date despre conţinutul bibliotecii:
5.000 de volume având conţinut literar, istoric,
ştiinţific, antic, clasic şi modern. Se înţelege că
această scrisoare se încheia cu rugămintea de a
fi sprijinită biblioteca prin donaţii de cărţi. Până
în preajma Primului Război Mondial biblioteca
nu avea precedent. Nici o şcoală sătească din
Moldova nu dispunea de un fond de carte atât
de variat şi de valoros.

Informaţii despre soarta pe care a avut-o
această importantă bibliotecă sătească în acei
ani aflăm din „Monografia comunei Vânători-
Neamţ”, lucrare întocmită de profesorul Neculai
Florian, fiu al acestei comune: „În anul 1915,
învăţătorul Gheorghe D. Popescu trece în învă-
ţământul urban, la Târgu-Neamţ şi va preda bi-
blioteca cu 7.248 volume în grija ajutorului de
primar, Vasile Iacoboaia, un pasionat cititor.
Şcoala a fost transformată în anul 1916 în spital
rusesc şi e posibil ca în acei ani o parte din cărţi
să se fi pierdut. Ar trebui observat şi faptul că
biblioteca, deşi bogată, nu a putut servi cu efi-
cienţă unei populaţii cu
pregătire de 4-6 clase şi
chiar mai puţine, cu atât
mai mult, cu cât o mare
parte din volume erau în
limbi străine: greacă, la-
tină, franceză, germană,
italiană, rusă şi chiar
ebraică, iar mulţi locui-
tori, analfabeţi. Între
1926 şi 1939, grija bi-
bliotecii a avut-o Ion
Amihăiesei. În timpul
războiului biblioteca ră-
mâne în şcoală şi deşi se
luase măsuri de prote-
jare, fondul de carte s-a
diminuat considerabil.
Învăţătorul Constantin
Papuc, care preluase biblioteca, fusese concen-
trat, au urmat anii de refugiu, şcoala a devenit
comandament al trupelor române, apoi germane,

ca, după 23 august 1944, să fie comandament al
trupelor sovietice.

Constantin Plăcintă, omul de serviciu care
mai dădea pe la şcoală, mi-a povestit că a găsit
cărţi puse la picioarele cailor, iar vajnicii ostaşi
sovietici aprindeau dimineaţa focul la bucătăria
de campanie folosind cărţi din bibliotecă, ges-
turi pe care nu şi le-a putut explica fiindcă în
zonă se găseau şi lemne, şi paie, şi fân şi surcele.
După război, cât a mai rămas din fondul de carte

s-a depozitat în dulapuri bine încuiate, în aceeaşi
sală spaţioasă, devenită sală de clasă, fără a se
mai distribui cititorilor, până în ianuarie 1951,
când toate volumele au fost împachetate sub su-
pravegherea tovarăşului Ulieru – trimis cu ordin
de la Bucureşti. Au dat o mână de ajutor elevii
din clasa a VII-a. Azi, dovada vechii biblioteci
o mai putem face cu pasiunea pentru citit evi-

dentă la unii din locuitorii comunei, cu Mono-
grafia şcolii Vânători-Neamţ scrisă de
Constantin V. Andrieş, apărută la Piatra-Neamţ
în anul 1897 şi cu câteva volume recuperate

după 50 de ani de la nişte cititori indisciplinaţi”.
În anul celei de a 75-a aniversări, s-a încer-

cat recuperarea vechiului fond de carte al biblio-
tecii şi au început demersurile pentru aducerea
cel puţin a dubletelor. Iniţiatorii acestui demers
în acest sens au fost ajutaţi de profesorul Cons -
tantin Tomşa, inspector în acea vreme la Consi-
liul Judeţean de Cultură Neamţ şi Ioana Tăutu,
redactor la Revista Bibliotecilor. Ea a transmis
bibliotecarului Constantin Oancea, răspunsul
Bibliotecii Centrale de Stat: Răspunsul BCS
este echivoc şi departe de realitate: La adresa
dvs. Nr. 152 din 25.IV.1972 referitoare la fon-
durile Bibliotecii Vânători-Neamţ vă comuni-
căm următoarele: întrucât delegatul trimis în
urmă cu aproape 3 ani pentru a prelua fondurile
depistate la B. C. S. ca făcând parte din colecţia
Bibliotecii din comuna Vânători-Neamţ soco-
tind că acestea sunt fără importanţă, depăşite,
a renunţat la ele, volumele respective au intrat
în circuitul de prelucrare al Bibliotecii Centrale
de Stat integrându-se în aceste fonduri. Duble-
tele disponibile au fost trimise, la cerere, biblio-
tecilor interesate din ţară. Care delegat al
comunei a putut semna un document de renun-
ţare? Cine i-ar fi dat dreptul s-o facă? Neculai
Florian, director al Căminului Cultural în acea
vreme declară: „Nu am trimis pe nimeni să în-
treprindă o astfel de acţiune. Dacă există totuşi
un astfel de document, el poartă o semnătură
falsă. În al doilea rând, cine era interesat şi în-
dreptăţit totodată să obţină cel puţin dubletele
dacă nu Biblioteca din Vânători Neamţ? În sfâr-
şit, încă o nedumerire: cum ţine aşa de mult Bi-
blioteca Centrală să introducă în circuitul de
prelucrare şi valorificare cărţi depăşite şi fără
importanţă? Cu aceasta, cred că ce era de de-
monstrat s-a făcut. Dacă totuşi, documentul de
renunţare invocat, există şi poartă semnătura
unui vânătorean, numele lui va fi de ocară şi nu
se va bucura niciodată de atenţia noastră”. Din
vechiul fond de carte au fost recuperate şi se mai
găsesc în prezent în bibliotecă: Ioan Damaschi-
nul – descoperirea cu amănuntul a pravoslav-
nicei credinţe (1806); Istoria scripturii vechiului
testament (1824): Abecedariul românesc cu în-
tâiele cunoştinţe de litere pentru tinerimea şco-
lilor începătoare (1836); O mie şi una de nopţi
(1838) ş. a.

În anul 1948, se organizează pe lângă Că-
minul Cultural o bibliotecă nouă, prin unirea
celor două care existau în comună, una la Pri-
mărie şi alta la Cooperativa de Consum Unirea,
iar la 13 martie 1948, a fost numit bibliotecar
Constantin I. Oancea. Dar de aici începe altă is-
torie... 

CALENDAR – octombrie 2021
7. BUCUŢA, Emanoil (27 iunie 1887 – 7 oct. 1946) – 75 de ani
de la moartea scriitorului;

10. DRAGALINA, Ion (16 decembrie 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 noiembrie 1880 – 19 oct. 1961) –

60 de ani de la moartea scriitorului;
21. PERPESSICIUS (Dimitrie S. Panaitescu) (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 pictorului francez;
22. LISZT, Franz (22 oct. 1811 – 31 iulie 1886) – 210 ani de la

naşterea compozitorului 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 pictorului 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 naşterea criticului şi prozatorului.
Red.
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Recurs la patrimoniu (VIII)
1931 Apare cartea Numărul de aur – rituri

şi ritmuri pitagorice în dezvoltarea
civilizaţiilor occidentale de Matila Ghyka

cu o prefaţă de Paul Valéry
atăl său, Matila Costiescu, a fost ofiţer, calitate în care a luptat în
Războiul de Independenţă. După luptele de la Plevna a fost decorat
de ţarul Alexandru al II-lea al Rusiei. Mama sa era prinţesa Maria
Ghyka. În 1891 Matila Ghyka pleacă la Paris cu mama sa. E înscris
la şcoala „Sainte Anne” din Saint Ouen. În 1899 termină Şcoala
Navală. Pleacă din nou la Paris înscriindu-se la „École supérieure
d’électricité”, obţinând diploma de inginer electrician în 1905. A
început să se preocupe de problema influenţei vieţii asupra legilor

fizice care descriau comportarea materiei neînsufleţite, expunându-şi
teoriile lui Gustave Le Bon şi lui Henri Poincaré. În timpul şederii la
Paris a fost prieten cu Paul Valéry, Léon-Paul Fargue, Marcel Proust,
Antoine de Saint-Exupéry. Publică în 1927 prima sa lucrare: Estetica
proporţiilor în natură şi în artă. În acelaşi timp şi-a continuat scrierile
în domeniul esteticii, cea mai importantă fiind Numărul de aur – Rituri
şi ritmuri pitagorice în dezvoltarea civilizaţiilor occidentale publicată

în 1931 cu o prefaţă de Paul Valéry.
În 1945, la University of Southern
California, Los Angeles a introdus în
cursurile sale şi elemente metafizice,
transformându-le în cursuri de simbo-
lism, concentrându-se asupra teoriei
matematice a ritmurilor în literatură.
Îl ajută pe Dali colaborând cu el pen-
tru definitivarea unora dintre tablou-
rile la care Dali lucra în acea vreme.
Este de menţionat Leda atomica, pen-
tru care Ghyka a calculat proporţiile
pentagonului în care este înscrisă fi-
gura principală a tabloului. Teoria nu-
mărului de aur, expusă de Matila
Ghyka, l-a inspirat pe arhitectul fran-
cez Le Corbusier, al cărui ţel era să
creeze proporţii armonice în spaţiile
de locuit. În 1950, în vârstă de
aproape 70 de ani, s-a retras în Eu-
ropa, trăind pentru mai mulţi ani la
Chapelizod, o mică localitate la vest
de Dublin, Irlanda. După o viaţă în
timpul căreia avusese prilejul să se
bucure de toate onorurile, ultimii 15

ani au fost trişti.

Nu ştiu cine poartă răspunderea acestei nevrednicii strigătoare la
cer: autorul neuitatului Le Nombre d’Or să fie silit, la bătrâneţe, să facă
pachete la Bon Marché (pachete cu hârtie colorată, căci era săptămâna
Crăciunului...!). Sunt sigur însă că el, Matila Ghyka, nu s-a plâns nicio-
dată. Nimănui!

Mircea Eliade, Împotriva deznădejdii

1933 Gherasim Luca publică Roman de
dragoste, în colecţia Alge, ilustrată de

Jules Perahim
Avangardist de prim rang, teoretician al suprarealismului, poet. Ghe-

rasim Luca, fiul unui croitor evreu, s-a născut la Bucureşti, în ziua de 23
iulie 1913. Versurile cu care-şi începe activitatea în revista Alge au starea
de spirit sfidătoare a revoltatului care neagă complet o lume. Este instau-
rat ca expresie artistică neconvenţionalul, şocantul, marginalul. Atitudi-
nea insurgentă a lui Gherasim Luca se exprimă şi în planul publicisticii,
acuzând cu fervoare „burghezismul artistic”. Aderând la concepţia mar-
xistă, utilitară, a artei, poetul nu-şi poate renega vocaţia avangardistă.
Devine un pledant al ideologizării „limitate”, „inteligente”.

Din 1938, a călătorit frecvent la Paris, unde a intrat repede în cercu-

rile mişcării Suprarealismului. În 1952 a părăsit România, şi s-a mutat
la Paris, prin Israel. La Paris va colabora cu alţi artişti celebri, producând

un număr impresionant de co-
laje, desene, obiecte sau texte-
ins talaţii. Poetul este dublat de
un original artist vizual, cum
descoperim citind cartea sa Iu-
bită cantitativ / Quantitative-
ment aimée, publicată la
Bucureşti în 1944, apoi în albu-
mul Les Ora Quanta din 1946,
în Vampirul Pasiv din 1945. Do-
cumentarul TV din 1988, Com-
ment s’en sortir sans sortir, în
care citeşte opt poezii, a făcut în-
conjurul lumii. Pe 9 februarie
1944, la vârsta de 80 de ani, s-a
sinucis, sărind în Sena, exact ca
prietenul sau, Paul Celan.

Alegeţi trei scaune, două pă-
lării, câteva umbrele, câteva pie-
tre, mai mulţi arbori, trei femei
goale şi alte cinci bine îmbră-
cate, şaizeci de bărbaţi, câteva

case, vehicule din toate epocile, mănuşi, telescoape etc. Tăiaţi totul în
bucăţi mici (de exemplu, 6x6) şi amestecaţi-le bine într-o piaţă largă.
Reconstituiţi după legile hazardului sau cum vi se năzare şi veţi obţine
peisajul pe care vi l-aţi dorit întotdeauna.

Gherasim Luca, Lecţie de cubomanie

1933 Benjamin Fondane publică volumul
Rimbaud, Le Voyou

Poet vizionar şi tragic, gânditor existenţial dar nu existenţialist, co-
mentator literar şi analist politic,
apropiat de mediile avangardiste, dar
adversar al oricărui extremism străin
de spiritualitate şi de cultură. Acesta
a fost B. Fundoianu / Benjamin Fon-
dane, născut la Iaşi, în 14 noiembrie
1898, într-o familie de intelectuali.
Debutează în periodice româneşti şi
evreieşti, unde publică poeme şi tra-
duceri din limba idiş, semnând, pen-
tru întâia oară, B. Fundoianu, după
toponimul Fundoaia, localitatea de
provenienţă a tatălui. În decembrie
1923, emigrează în Franţa, unde, câ-
teva luni mai târziu, îl va întâlni pe
Lev Şestov, a cărui gândire îl va
marca pentru totdeauna, făcând din
studiile filosofice preocuparea cen-
trală a perioadei franceze. O parte
din eseurile închinate unor filosofi
contemporani vor constitui materia
volumului La conscience malheu-
reuse (1936). La cartea de răsunet
despre Rimbaud Rimbaud, Le Voyou,
(1933) vin să se adauge Faux traite d´esthetique (1938) şi, postum, Bau-
delaire et l’expérience du gouffre (1947). De la Paris, cu ajutorul priete-
nilor din ţară, face să apară volumul de poezii Privelişti (1930). În martie
1944, este arestat, împreună cu sora sa, Lina, şi închis în lagărul de la
Drancy. Prietenii au reuşit să obţină eliberarea lui, invocând faptul că era
căsătorit cu o franţuzoaică. Poetul însă n-a vrut s-o părăsească pe Lina,
al cărei destin l-a împărtăşit până la urmă. A murit în 1944 la Birkenau.
Rămâne în istoria literaturii române ca înnoitor de sensibilitate şi tehnică
poetică, iar în conştiinţa literară franceză şi europeană ca deschizător de
drumuri în exegeza poeziei moderne.

Red.
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musai) artistic. Iar rezolvarea a fost următoarea: pe un fond muzi-
cal cu rol de fundal ilustrativ, dar şi de liant cursiv între momentele
reprezentaţiei, un crainic din afara scenei relatează pagini de isto-
rie, ilustrate cu proiecţii pe două ecrane imense, text preluat uşor
de prezentatorii de pe scenă şi alternând cu fragmente din specta-
colele evocate sau din repertoriul curent al instituţiei.

Şi crainicul ne informează: În ianuarie 1918, Teatrul Naţional
din Iaşi, sub directoratul lui Mihail Sadoveanu întreprinde un prim

turneu la Chişinău, unde pe 24 ianuarie se joacă Fântâna Blanduziei de
Vasile Alecsandri, iar a doua zi Răzvan şi Vidra de Bogdan Petriceicu
Haşdeu. Aceste două piese, împreună cu Apus de soare a lui Delavran-

cea, devin piese de rezistenţă ale culturii române în Basarabia. Iar mo-
nologul lui Ştefan cel Mare din Apus de soare, interpretat de celebrul
actor Constantin Nottara, rămâne un moment de referinţă în istoria tea-
trului românesc, citat adesea pe ambele maluri ale Prutului. (...) Actualul
Teatru Naţional „Mihai Eminescu” de la Chişinău, şi-a deschis cortina
oficial la 6 octombrie 1921, fiind creat printr-o Hotărâre de Guvern sem-
nată de ministrul Cultelor şi Artelor, Octavian Goga. Reprezentaţia ina -
ugurală: premiera spectacolului „Răzvan şi Vidra”.

Ceremonia de astăzi a fost deschisă de directorul teatrului care a sa-
lutat prezenţa în sală a Preşedintei Maia Sandu (în sală, nu în loja ofi-
cială!), a gazdelor marcante şi a invitaţilor din România. 

Teatrul este o artă a emoţiilor şi a inteligenţei, care se tră-
ieşte aievea şi are puterea de a trezi spiritele şi de a uni ini-
mile, a spus Petru Hadârcă. La mulţi ani! Anul acesta este un
an deosebit pentru mişcarea teatrală şi îndeosebi pentru Tea-
trul Naţional „Mihai Eminescu” de care ne leagă o istorie de
100 de ani, timp în care, pe scena teatrului nostru şi-au de-
monstrat talentul şi măiestria, generaţii de aur ale Teatrului
Naţional începând cu cei din perioada interbelică şi până în
prezent. Au dat dovada măiestriei lor pentru a proteja şi a
menţine TEATRUL ÎN LIMBA ROMÂNĂ.

În discursul său, Petru Hadârcă, a subliniat faptul că ziua
inaugurării Teatrului Naţional a fost o zi de mare bucurie şi
sărbătoare, pentru intelectualii vorbitori de limba română, dar
mai ales pentru cei care până atunci s-au opus ideologiei ţariste
de rusificare şi se implicaseră în lupta de eliberare naţională.

Pentru a atrage publicul şi pentru a asigura performanţa
artistică, mai ales în spectacole din marele repertoriu universal,
Teatrul Naţional românesc obişnuia să invite actori cunoscuţi
de la Iaşi sau Bucureşti, care jucau la premieră sau în unele
spectacole, apoi aceleaşi roluri erau preluate de artiştii de la
Chişinău. Astfel, pe 6 octombrie 1921, rolul lui Răzvan din piesa lui Haş-
deu, a fost interpretat de unul dintre monştrii sacri ai Teatrului Naţional
din Iaşi, Vasile Leonescu. 

Şi crainicul continuă: Timp de un deceniu directoratul Teatrului Na-
ţional din Chişinău a fost asigurat de nume importante ale culturii noas-
tre: George Topârceanu, Corneliu Sachel Arescu, Ion Livescu.Şi au jucat
aici actori de renume ca Emil Botta, Sergiu Cujbă, Mişu Fotino, Marcel
Anghelescu, Costache Antoniu, care la un moment dat a devenit chiar
rectorul IATC „I.L.Caragiale” din Bucureşti. 

După anexarea, la 28 iunie 1940 a Basarabiei la URSS, la Chişinău

s-a constituit Teatrul Moldovenesc de Stat al Republicii Sovietice So-
cialiste Moldoveneşti, jucându-se doar dramaturgie rusă sau traduceri
proletcultiste.

La repertoriul naţional se revine abia la sfârşitul anilor 50 cu dra-
maturgie clasică: „Sânziana şi Pepelea”, „Fântâna Blanduziei”, „Ovidiu”,
„Iaşii în carnaval”, „Soacra cu trei nurori”, „O scrisoare pierdută”. Şi
abia spre anii 60-70 este permisă montarea pieselor dramaturgilor con-
temporani: Aureliu Busuioc, Alexei Marinat, Ion Druţă, Gheorghe Ma-
larciuc, Dumitru Matcovschi.

După proclamarea independenţei, sub conducerea lui Victor Ciutac
teatrul a funcţionat ca teatru-studio, din iulie 1994, în urma unui concurs
de creaţie, este oficializat ca Teatru Naţional, iar numele lui Mihai Emi-
nescu îi este atribuit în1998.

Ultimii ani ai teatrului au înregistrat spectacole importante după dra-
matizări: Anna Karenina după Lev Tolstoi, Un veac de singurătate după
Gabriel Garcia Marquez, Fraţii Karamazov după Fiodor Dostoevski,
Amadeus după Peter Shaffer, după piese clasice – Şcoala nevestelor de
Molière, sau după dramaturgia românească: Steaua fără nume de Mihail
Sebastian, Apus de soare de Barbu-Ştefănescu Delavrancea. Iar teatrul
s-a făcvut cunoscut în lume, de la Festivalul „I. L. Caragiale”, Bucureşti,
la Festivalul „A. P. Cehov”, Moscova, de la Festivalul de Comedie, Vas -
lui la Festivalul de Teatru Experimental din Cairo. 

Am relatat pe scurt această istorie, presărată în fragmente mici, de-a
lungul spectacolului, printre momentele solemne ale Galei.

Am urcat cu emoţie pe această scenă, a mărturisit Preşedinta Maia
Sandu, aşa cum am urcat pe 15 ianuarie, atunci când cu onoare am ac-
ceptat ca evenimentele acestei frumoase aniversări să se desfăşoare sub
egida Preşedinţiei Republicii Moldova. A fost o bucurie reală atunci
când, în mod simbolic, pe 27 martie, de Ziua Unirii cu România, am
aflat că domnul preşedinte al României Klaus Iohannis s-a alăturat aces-
tei iniţiative. Şi cu această ocazie, mulţumesc frumos încă o dată Româ-
niei pentru că sprijină proiectele culturale din Republica Moldova.(...)
În discursul său, Preşedinta Republicii Moldova a elogiat figurile legen-
dare ale teatrului care au făcut istorie şi au schimbat istoria, exprimându-
şi respectul pentru înaintaşii artei teatrale din Moldova, dar şi pentru
efortul şi talentul echipei de astăzi a Teatrului Naţional, nume care, cu
siguranţă, vor rămâne gravate în istoria scenei naţionale. Astfel, pentru
ca vorbele să fie acoperite de fapte au fost conferite câteva titluri onori-
fice unor nume notorii ale acestui teatru pentru merite deosebite în dez-
voltarea şi promovarea artei teatrale naţionale şi a valorilor universale
ale culturii, pentru talent remarcabil dedicat scenei şi rezistenţă în faţa
provocărilor epocii, pentru asumarea misiunii de cultivare a limbii ro-
mâne, precum şi cu prilejul marcării a 100 de ani de la fondarea Tea-
trului.

A mai luat cuvântul Ministrului Culturii din Republica Moldova, dl.
Sergiu Prodan, iar Ministrul Culturii din România, dl. Bogdan Gheorghiu
a citit mesajul Preşedintelui Klaus Iohannis şi a transmis mesajul pe care
Florin Câţu, prim-ministru la acea vreme, l-a transmis Teatrului Naţional
al unei „ţări prietene”. Emoţionant şi autentic a fost doar mesajul de fe-
licitare, imprimat de Ion Caramitru în sala Naţionalului bucureştean, cu
câteva zile înainte de plecarea sa definitivă. 

Sărbătoarea Centenarului a luat sfârşit cu toţi actorii pe scenă închi-
nând, în aplauzele publicului, o cupă de şampanie pentru viitorul teatrului
românesc.

(urmare din pag. 1)

(

Gala Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” 100



Scrisori din Basarabia

Pag. 17APOSTOLULoctombrie 2021

Sindromului gândirii accelerate –
o problemă a mileniului trei. Estimări. Soluţii.

indromul gândirii accelerate face ca teorii educaţionale şi psiholo-
gice ale trecutului să nu mai funcţioneze – pentru că, în timp ce pro-
fesorii vorbesc, tinerii sunt agitaţi, neliniştiţi, nu se concentrează şi,
pe deasupra, sunt furaţi de gânduri. Profesorii sunt prezenţi în sala
de clasă şi tinerii sunt în alte lumi.

În literatura de specialitate sunt identificate trei cauze ale
S.G.A.: 

- excesul de stimuli vizuali produşi de lumea mediatică şi virtuală care
atacă teritoriul emoţiei;

- excesul de informaţie;
- excesul de culori.

Ţinem să menţionăm, că prima competenţă a unui profesor este aceea
de a înţelege mintea elevului şi de a găsi răspunsuri deosebite, diferite de
cele cu care elevul este obişnuit. Ultimul secol este caracterizat de socio-
logi ca fiind un secol al hedonismului, a omului căzut sub robia simţurilor.
Consecinţele pervertirii simţurilor sunt obezitatea, bolile metabolice etc.
Un caz particular îl reprezintă efectul imagisticii asupra dezvoltării inte-
lectuale şi psihice a elevului. Mihaela Marinaş menţionează că în ultimul
timp a cunoscut tot mai mulţi oameni care au micşorat drastic timpul pe-
trecut în faţa televizorului şi gadgeturilor sau chiar au renunţat la ele. Într-o
încercare de a înţelege argumentele pe care s-a bazat decizia lor aduce câ-
teva probe semnificative, bazate pe studii ştiinţifice care s-au făcut înce-
pând din anii ’60, sec. XX, până în prezent.

Cercetările efectuate în ultimele decenii arata că, indiferent de conţi-
nutul produselor mediatice consumate, programului de televiziune urmărit,
traseele electroencefalografice ale celor care privesc la televizor, navi-
ghează pe internet se schimbă dobândind, după numai două minute de vi-
zionare, o configuraţie nouă, specifică, neîntâlnită în nici o altă activitate
umană (starea de hipnoză şi de vis nu pot fi socotite activităţi). Se înre-
gistrează o micşorare a nivelului activităţii corticale. Se constată o scădere
a frecvenţei undelor cerebrale care trec din starea beta în starea predomi-
nant alfa şi delta. Emisfera stângă îşi diminuează extrem de mult activita-
tea, proces ce se desfăşoară concomitent cu întreruperea parţială a punţii
de legătură dintre cele doua emisfere – corpul calos. În acelaşi timp, ariile
cortexului prefrontal (centrii executivi ai creierului) sunt periclitate.

Încă din anii ’60, sec.XX, McLuhan susţinea faptul că esenţial într-un
proces de comunicare nu este mesajul transmis, ci mediul prin care se rea-
lizează comunicarea (the medium is the message). Mai concret, fiecare
mijloc de comunicare – vorbirea, scrisul, radioul, telefonul, televizorul,
calculatorul – structurează într-un mod specific şi definitoriu mesajele pe
care le transmite. Nu este important ce vedem la televizor, spune McLu-
han, ci faptul că ne uităm la televizor. Fiecare mediu – televiziunea, în
special – ne face să ne raportăm într-un anumit fel la lumea care ne în-
conjoară, ne modelează comportamentul, percepţiile şi universul de gân-
dire.

Cu toate că teoria lui McLuhan era argumentată prin numeroase
exemple din istoria culturii, din antropologie şi teoria comunicării, ea
părea destul de puţin credibilă pentru marea parte a comunităţii oamenilor
de ştiinţă. În anul 1971, Herbert Krugman, un cunoscut cercetător din do-
meniul neuropsihologiei, punea la punct o serie de experimente menite să
demonstreze, precum a recunoscut singur mai târziu, contrariul teoriei lui
MacLuhan. El urmărea să arate că activitatea neurologică înregistrată în
timpul unei comunicări, pe parcursul cititului sau al vizionării TV, navi-
gării pe Internet nu depinde de mediul prin care se realizează comunicarea,
ci de natura mesajului.

Krugman analizează mişcările oculare şi electroencefalogramele rea-
lizate pe un grup de tineri, comparând activitatea neurologică a subiecţilor
din timpul lecturii cu aceea care se înregistrează pe parcursul vizionării
TV. O persoană citea o carte când a fost deschis televizorul. De îndată ce
a devenit atentă la ecran, frecvenţa undelor cerebrale s-a modificat consi-
derabil. În mai puţin de două minute subiectul se afla predominant în stare
alfa – relaxat, pasiv, neconcentrat. Reacţia cerebrală a subiecţilor la trei
tipuri de conţinut al programului TV a fost esenţialmente identică, deşi i-au
mărturisit lui Krugman că unul le place, altul le displace, iar al treilea îi
plictiseşte. Ca rezultat al unei serii de asemenea experimente, Krugman
ajunge la o concluzie contrară aşteptărilor sale: această stare predominant
alfa este caracteristică modului în care omul reacţionează la televiziune,
la orice program de televiziune. Se pare că răspunsul la televiziune este
foarte diferit de răspunsul la materiale tipărite. Răspunsul electric al cre-
ierului este în mod evident dependent de mediu, şi nu de conţinut. Câţiva

ani mai târziu, la Universitatea de Stat din Canberra, Australia, se desfă-
şura un important proiect de cercetare condus de soţii Emery. La fel ca şi
Krugman, aceştia ajung la concluzia că, indiferent de emisiunea vizionată
la televizor, undele cerebrale au un răspuns caracteristic. Răspunsul ţine
de mediu mai degrabă decât de conţinutul transmis. Odată ce televizorul
este pornit, undele creierului încetinesc până când undele alfa şi delta
devin preponderente. Cu cât televizorul stă mai mult timp aprins, cu atât
sunt mai lente undele cerebrale.

Doctorul Erich Peper, cercetător în domeniul undelor cerebrale, pro-
fesor la Universitatea din San Francisco, împreună cu un alt cunoscut cer-
cetător din domeniul neuropsihologiei, dr. Thomas Mulholand, au realizat
un experiment similar cu cel al lui H. Krugman. S-a cerut unui grup de
zece copii să privească emisiunea lor favorită. Presupunerea savanţilor a
fost că din moment ce aceste emisiuni erau cele preferate, copiii ar trebui
să se implice mai mult şi ar trebui să înregistrăm oscilaţii între undele alfa
cu frecvenţă joasă şi undele beta cu o frecvenţă înaltă. Presupunerea a fost
că undele alfa vor apărea şi vor dispărea. Dar acest lucru nu s-a întâmplat.
Aproape tot timpul copiii au fost în starea alfa. Asta înseamnă că, în timp
ce se uitau la televizor, nu reacţionau, nu se orientau, nu se concentrau,
erau visători.

Reieşind din faptul că pe parcursul acestei lucrări în mai multe rânduri
vom face referiri la cele patru tipuri de activitate electrică corticală ce ca-
racterizează stările mentale sau activitatea creierului, considerăm necesar
de a face următoarea precizare:

■ undele b (beta) care au frecvenţa cea mai mare – între 14 şi 30 Hz
– apar în creier pe parcursul proceselor de gândire, de analiză şi de decizie,
în majoritatea stărilor de veghe, atunci când mintea este concentrată asupra
unei sarcini, a unei activităţi oarecare;

■ undele a (alfa) cu o frecvenţa cuprinsă între 7,6 şi 13,9 Hz domină
activitatea corticală în momentul în care persoana se află într-o stare de
relaxare;

■ undele 0 (teta) – între 5,6 şi 7,6 Hz – sunt cele care definesc starea
de somn uşor şi anumite stări meditative;

■ undele 5 (delta), cele mai lente, între 4 si 5,6 Hz apar în creier pe
perioada somnului profund.

Pe parcursul vizionării TV, navigării pe Internet măsurătorile au in-
dicat o deplasare a vârfului spectrului de activitate electrică corticală dins-
pre undele beta, cu frecvenţa înaltă, către cele mai lente – undele alfa şi
teta, cu o puternică predominanţă a spectrului undelor alfa.

Modelele de emisie alfa, înregistrate în zona occipitală, apreciază dr.
Peper, dispar în momentul în care o persoană dă comenzi vizuale (con-
centrare, acomodare), când are loc un proces de căutare de informaţie.
Orice orientare înspre lumea exterioară creşte frecvenţa undelor cerebrale
şi blochează emisia undelor alfa. Undele alfa apar în momentul în care nu
te orientezi spre ceva anume. Poţi să stai pe spate şi să ai nişte imagini în
minte, dar eşti într-o stare cu totul pasivă şi nu eşti conştient de lumea din
afara imaginilor tale. Cuvântul potrivit pentru starea alfa este „în afara
spaţiului”, fără orientare. Când o persoană se concentrează vizual sau se
orientează către ceva, indiferent ce, şi observă ceva în afara sa, imediat
are loc o creştere a frecvenţei undelor cerebrale (unde beta), iar undele
alfa dispar. Aşadar, în loc să antreneze atenţia activă, televiziunea pare să
o suspende.

Toate studiile constată apariţia unei anomalii neurologice în timpul
privitului la televizor, navigării pe Internet şi anume o inhibare a activităţii
emisferei stângi a creierului, care reduce extrem de mult activitatea. Cer-
cetările lui Herbert Krugman au dovedit că vizionarea TV amorţeşte emis-
fera stângă şi lasă emisfera dreaptă să îndeplinească toate activităţile
cognitive. Acest fapt poate avea consecinţe din cele mai importante pentru
dezvoltarea şi sănătatea creierului. De exemplu, emisfera stângă este re-
giunea critică pentru organizarea, analiza şi judecata datelor primite. Par-
tea dreaptă a creierului tratează datele primite în mod necritic: nu
descompune şi nu decodează informaţia în părţile ei componente. Emis-
fera dreaptă procesează informaţia în întregul ei, determinând răspunsuri
mai degrabă emoţionale decât raţionale, logice. Nu putem trata raţional
conţinutul prezentat la televiziune, pe reţele on-line, deoarece emisfera
stângă a creierului nostru nu este operaţională. Prin urmare, nu este sur-
prinzător faptul că oamenii rareori înţeleg ce văd la televizor, pe Internet,
după cum a arătat şi un studiu condus de cercetătorul Jacoby. El a desco-
perit că, din 2.700 de oameni testaţi, 90% au înţeles greşit ce au privit la
televizor cu câteva minute înainte.

S

(urmare din pag. 11)
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„Izvorul Alb”), Har. Mihăilescu („Permanenţa lui Sadoveanu”)
şi Emilian Petrescu („Omagiu povestitorului”). La sesiune au par-
ticipat cadre didactice filologice din municipiu, precum şi nume-
roşi elevi din ultimele clase liceale. Sala de lectură a bibliotecii
Casei de cultură a sindicatelor din Piatra-Neamţ a găzduit o seară
omagială intitulată „Peisajul nemţean în opera lui Mihail Sado-
veanu”. Totodată, a fost deschisă o expoziţie documentară, cu-

prinzând operele de seamă ale prozatorului, fotografii memorabile şi
fotocopii după manuscrisele sadoveniene (Idem, 6 noiembrie 1970, p.1.).

Şi la ediţiile următoare, Sadoveniana aducea în prim-plan per-
sonalitatea marelui scriitor,
prin medalioane, simpozioane,
şezători literare, expoziţii de
carte, reuniuni tematice, audi-
ţii, expuneri sau prezentarea
principalelor ecranizări după
romanele lui Sadoveanu. După
ce regizorul şi actorul bucureş-
tean Laurenţiu Azimioară a citit
câteva pagini închinate de Sado-
veanu peisajului dominat de
fruntea semeaţă a Ceahlăului,
precum şi zonei legendare din
preajma Mănăstirii Neamţ, at-
mosfera de pioasă reculegere a
fost completată prin recitalul de
lieduri aparţinând compozitoa-
rei Mensi Barberis, pe versurile
unor poeţi moldoveni (…). Con-
certul de muzică de cameră s-a
bucurat de o caldă primire din
partea celor prezenţi, răsplătit

fiind de mulţumirile calde adresate realizatorilor de către Valeria Sado-
veanu – soţia scriitorului şi muzeografa Stela Marica-lonescu, gazdă
devotată a acestei manifestări de prestigiu, încheind un ciclu de două
săptămâni bogate (Ziarul Ceahlăul, 6 noiembrie 1973, p.1.).

Începând cu anul 1982, Sadoveniana, ajunsă la ediţia a XIII-a,
stârnea un interes aparte şi datorită organizării în premieră a Fes-
tivalului interjudeţean de creaţie literară „Mihail Sadoveanu”, eve-
niment care atrăgea la Tg. Neamţ, alături de concurenţii din întreaga ţară,
şi numeroase personalităţi ale vieţii noastre literare. În juriu figurau re-
prezentanţi ai Uniunii Scriitorilor, ai Editurii Junimea, ai revistelor Lu-
ceafărul, Flacăra, Convorbiri literare, Tribuna, Ateneu, Vatra, Cântarea
României, Albina. Vasile Sălăjan – redactorul şef al revistei Tribuna, era
preşedintele juriului, iar printre membrii acestui for se mai aflau Horia
Alupului-Rus — directorul C.J.I.C.P.M.A.M. (Centrul Judeţean de În-
drumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă – n.red.)
Neamţ şi profesorul Constantin Tomşa, reprezentantul C.J.C.E.S. (Cen-
trul Judeţean al Culturii şi Educaţiei Socialiste – n. red.) Neamţ. Atunci,
la debutul acestui festival, Premiul pentru proză „Mihail Sado-
veanu” şi Premiul Revistei Tribuna au revenit cunoscutului roman-
cier de astăzi, băcăuanul Petru Cimpoeşu. De profesie inginer
petrolist, Petru Cimpoeşu este unul dintre cei mai citiţi prozatori ai tim-
pului nostru. Debutul meu în literatură s-a întâmplat la Piatra-Neamţ,
unde am câştigat mai întâi premiul Sindicatelor din Învăţământ, la prima
ediţie. Anul următor, am câştigat marele premiu „Mihail Sadoveanu”,
care a constat într-un tablou. Premiile se dădeau de la coadă la cap.
Primul care a primit un tablou a fost cel cu menţiune. Intrai într-o încă-
pere şi-ţi luai „opera de artă”. Eu, fiind cu premiul întâi, când m-am
dus, mai era un tablou şi nu aveam de unde alege (Ziarul Mesagerul de
Neamț, 24 septembrie 2016, format on-line.).

La aceeaşi ediţie inaugurală a Festivalului interjudeţean de creaţie li-
terară „Mihail Sadoveanu”, Premiul Uniunii Scriitorilor a revenit poe-
tului nemţean Radu Florescu. Criticul literar, Al. Cistelecan, afirma
despre poezia sa: Radu Florescu îşi taie versurile cu precizie şi siguranţă.
Poetul găseşte întotdeauna drumul scurt spre stare şi o atacă într-un lim-
baj minim şi eficient. El nu o construieşte ci o defineşte. Lirismul său e
unul de raport, cu o inventivitate ce se consumă cu precizia desenului, nu
în fascinaţie. Sub enunţul rece şi indiferent, de grefier, poetul lucrează în
culori tari şi în contraste violente (www.culturaneamț.ro, 12 iunie 2021.).

Legată sufleteşte de judeţul Neamţ pe care-l considera ţinutul meu
de adopţiune, academicianul Zoe Dumitrescu-Buşulenga a fost oas-
pete de onoare, în 1985, la Sadoveniana. Referindu-se la viaţa spirituală
a Neamţului din anii ’80, criticul literar mărturisea: Socotesc judeţul
acesta ţinutul meu de adopţiune, făcând suma trecutului şi prezentului
său, care au permis fixarea unui statut omenesc cu totul particular
al «nemţeanului». Iată, de pildă, această Gală a spectacolelor de teatru
pentru tineret care concentrează la Piatra-Neamţ, pentru o săptămână,
cam tot ce avem mai bun la această oră în mişcarea teatrală româ-
nească. Este, indiscutabil, un eveniment artistic de referinţă, ca atâtea
altele de acest fel izvorâte din climatul cultural deosebit de fertil al aces-
tor locuri (Ziarul Ceahlăul, 9 noiembrie 1985, p.1.).

Ultima ediţie „comunistă”, respectiv a XX-a a Sadovenianei, a
început la 3 noiembrie 1989, în organizarea C.J.C.E.S., a Întreprin-
derii cinematografice judeţene şi a Cenaclului judeţean al creatorilor
de literatură. Aducând, ca în fiecare an, în actualitate personalitatea ma-
relui clasic al literaturii române, manifestările au continuat prin meda-
lioane şi evocări pe tema „Personajul feminin în creaţia sadoveniană”
la I.T. „8 Martie” Piatra-Neamţ, I.T. „Smirodava” Roman şi Întreprin-
derea de volvatir Tg. Neamţ, urmate de proiecţia filmului „Baltagul”.
Din sfera acţiunilor mai reţin atenţia cele de la Tarcău, Pipirig, Borca
şi Farcaşa. În cursul zilei de mâine, va fi realizat un pelerinaj la muzeul
memorial „Mihail Sadoveanu” din Vânători-Neamţ, unde e programată
şezătoarea literară „Sadoveanu – Ceahlăul literaturii române”, cu par-
ticiparea membrilor cenaclurilor literare ale elevilor din Piatra-Neamţ,
Tg. Neamţ şi Miercurea Ciuc. De asemenea, la Centrul de creaţie şi cul-
tură socialistă din Vânători, va avea loc, în epilogul „Sadovenianei”,
spectacolul „Frumoase plaiuri româneşti”, cu concursul unor formaţii
de amatori (Ziarul Ceahlăul, 4 noiembrie 1989, p.4.). 

Libertatea adusă de Revoluţie n-a fost de bun augur pentru Sa-
doveniană. În 1990, ediţia a fost suspendată, singura faptă demnă de
amintit fiind înfiinţarea, la începutul lunii noiembrie a acelui an, a Aso-
ciaţiei Culturale „Mihail Sadoveanu”, cu sediul la muzeul din comuna
Vânători-Neamţ, datorită implicării muzeografului Ioan Simion Babătă. 

Sadoveniana s-a reluat un an
mai târziu, dar, odată cu trecerea
timpului, strălucirea de odinioară
a acestei prestigioase manifestări
culturale s-a estompat, după cum
remarca şi profesorul Constantin
Tomşa, în numărul 234 al revis-
tei Apostolul: Din păcate, după
1989, ediţiile nu au mai avut pe-
riodicitate anuală, iar amploa-
rea lor a scăzut, ajungându-se la
o simplă marcare a evenimentu-
lui în cadrul Căminului Cultural
din Tupilaţi sau la Hanu Ancuţei
(de câteva ori, la Hanul Răzeşi-
lor!, construit în vecinătatea
celui imortalizat de Mihail Sado-
veanu în opera sa). 

Se pare că după 1989 scrii-
torii din judeţul Neamţ, membri
al Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia sunt preocupaţi, mai ales de

promovarea propriilor lor opere şi mai puţin de aducerea în atenţia ti-
nerilor a valorilor culturii naţionale.

Cât despre manifestările de la casa unde scriitorul şi-a petrecut ul-
timii ani ai vieţii, nu putem spune că ar mai fi demne de menţionat, după
ce muzeul a intrat în administraţia Mănăstirii Neamţ.

Între 1996 şi 1999, câteva ediţii ale Concursul naţional de proză „Mi-
hail Sadoveanu” se desfăşoară sub egida Centrului Creaţiei Populare al
judeţului Neamţ (azi, Centru pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”
Neamţ). Premianţii acelor ediţii: Oma Stănescu (1996), Adrian
Ţion(1997) şi Florinel Agafiţei (1999) sunt publicaţi la Editura Nona,
întrunind sufragiile unor jurii din care au făcut parte scriitorii: Vasile
Andru, Adrian Alui Gheorghe, Cristian Livescu, Nicolae Sava, Emil
Nicolae, Lucian Strochi, Vasile Spiridon, Constantin Bostan, Dorin
Ploscaru, Daniel Corbu, Viorel Buruiană; oamenii de cultură: Cons -
tantin Alupului-Rus, Constantin Cucu, George Brăescu.

Sadoveniana, o istorie abandonată?
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Sadoveniana, o istorie abandonată?
n 2016, personalitatea scriitorului a fost evocată, în cadrul Sadove-
nianei, la Muzeul Memorial „Calistrat Hogaş”. Între invitaţi, s-a
aflat şi părintele arhimandrit Mihail Daniliuc, egumenul Schi-
tului Vovidenia-Neamţ şi custode al Casei Memoriale „Visarion
Puiu” şi Muzeului „Mihail Sadoveanu”, care relatează: Sadoveanu,
sigur cât a putut, s-a implicat în salvarea multor aşezări monahale.
Schitul de unde vin, Vovidenia, dacă Sadoveanu nu era acolo,
urma să fie transformat în sediul CLF al CAP-ului de la Vânători-

Neamţ. O situaţie şi mai dramatică urma să aibă Mănăstirea Neamţ.
Cea mai mare restaurare din istoria Mănăstirii Neamţ a fost făcută de
comunişti, din păcate. După ce a
fost restaurată şi urma să fie
transformată în muzeu,
Sadoveanu i-a spus lui Gheor -
ghiu-Dej că, dacă o închide,
aceasta nu mai are viaţă, nu mai
este vie şi românii au nevoie de
mănăstiri deschise, pentru a
putea demonstra continuitate pe
aceste locuri. Gheorghiu-Dej a
ascultat de Sadoveanu şi a păs -
trat mănăstirea deschisă. V-aţi
întrebat ce caută mormântul
Veronicăi Micle lângă o
mănăstire ortodoxă, deşi s-a
sinucis şi era şi greco-catolică?
Prin anul 1958, cei de la
Bucureşti doreau să închidă
Mănăstirea de la Văratec şi a
venit, la Vovidenia, în vizită la
Sadoveanu, Mitropolitul
Moldovei Iustin Moisescu, care i-a spus: „Maestre, te implor să salvezi
mănăstirea!”. Inspirata sa decizie de a face mormântul monument va
salva oarecum Văratecul, care urma să fie transformată în ateliere

meşteşugăreşti ale CAP-ului de la Agapia. Prin acest monument,
Mănăstirea Văratec a intrat în circuitul turistic al Neamţului (Ziarul
Mesagerul de Neamț, 4 decembrie 2016, format on-line.).

Peste doi ani, „Ceahlăul literaturii române” a fost comemorat la Cen-
trul Cultural Tupilaţi şi la Hanul Răzeşilor, în cadrul unei noi ediţii a Sa-
dovenienei, eveniment organizat de Primăria şi Biblioteca „Mihail
Sadoveanu” din Tupilaţi şi reprezentanţa Neamţ a Uniunii Scriitorilor
din România, în cadrul unui proiect coordonat de bibliotecarul Romică
Leonte. 

Între timp, un juriu alcătuit din Cristian Livescu, Constantin Tomşa
şi Raluca Naclad a mai acordat de câteva ori Premiul Mihail Sadoveanu
(Florin Bratu, 2015; Constantin Munteanu, 2016; Vasile Popa Homi-
ceanu, 2018), eveniment însoţit de obicei de lansarea unui nou număr al
revistei „Antiteze” sau de producţii ale Editurii Crigarux.

Ediţia din 2019 a Sadovenianei a fost inclusă în cadrul manifestă-
rilor organizate cu ocazia Zilelor Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu”
Neamţ, iar anul trecut, din cauza situaţiei pandemice, nu s-a mai orga-
nizat. 

(N. R. Sărbătoarea Sadoveniana a fost gândită ca o lecţie de preţuire
a patrimoniului nostru spiritual, o lecţie de elogiere a sufletului românesc
şi a unui spaţiu magic: Ţinutul Neamţului. Unii am avut norocul de a-l
asculta pe Sadoveanu citind din Creangă sau recitând din Eminescu. Alţii
am avut norocul de a-l simţi pe Sadoveanu lângă noi, în istoria şi în su-
fletul nostru. Un noroc pe care îl uităm sau de care ne batem joc – em-
blema Sadovenienei nefiind întotdeauna folosită în cele mai curate
scopuri (vezi https://mesagerulneamt.ro/2014/10/analfabetii-sadoveanu-
si-banii-consiliului-judetean) 

Textul de mai sus încearcă să tragă un semnal de alarmă la care ar
trebui să reacţioneze vremelnicii diriguitori ai culturii din Neamţ. Sau
poate, nu? 

Nu-i vina lui Sadoveanu că el a scris mai mult decât putem noi
citi astăzi! a spus prof. Constantin Tomşa. Adevărat. Dar putem în-
cerca. M. Z.)

Î

n perioada interbelică, o altă
componentă se va adăuga
scrisului sadovenian prin:
Dumbrava minunată, Ţara
de dincolo de negură, Împă-
răţia apelor, Nopţile de Sân-
ziene, Valea Frumoasei, Ochi

de urs, Ostrovul Lupilor, Nada Flo-
rilor etc. Aşadar, lirismul prozei se
înalţă, prin Sadoveanu, la cote ne-
bănuite, poezia naturii fiind învă-

luită într-o artisticitate de mare
forţă.

Eroii lui Sadoveanu sunt ti-
puri sau arhetipuri, adevărate
exemple pentru oameni – în primul
rând prin ceea ce fac, prin ceea ce
spun, prin modul de gândire, prin
stările de conştiinţă, prin năzuinţe
şi aspiraţii. Vitoria Lipan, Ştefan
cel Mare, Tudor Şoimaru, răzeşii,
boierii, pescarii, vânătorii, haiducii,
preoţii, militarii, avocaţii, diploma-
ţii, curte nii, funcţionarii ori negus-
torii alcătuiesc o lume, un vast
tablou al societăţii. Scriitorul îi zu-
grăveşte în culorile unei originali-
tăţi care rezidă în capacitatea de a
contopi această lume evocată într-o
compoziţie din care observăm atât
file din trecut, cât şi de azi.

Se spune despre eroii sadove-
nieni că se adâncesc într-o „arhivă”
a sensibilităţii unui popor pentru
care dragostea şi admiraţia faţă de
natură se înscriu pe coordonatele
durabile ale specificului naţional.
Şi asta pentru că o categorie aparte
de personaje sunt ţăranii, care ca-
pătă fizionomia şi dimensiunea lo-
cului în care trăiesc: „Avea mâni
negre, arse, uscate, noduroase, ca

nişte vreascuri, două mâni de rob al
pământului” (Ţara de dincolo de
negură). Universul lor poate fi de-
finit prin înseşi cuvintele autorului:
„Fă-te şi tu ce-i putea, dar mai ales
un om cumsecade să te faci! Să nu
răpeşti munca săracului, [...] să
nu-ţi baţi joc de nevoiaşul care
varsă lacrimi pe brazdă”. Identifi-
căm, aici, un adevărat testament
moral, în care mândria muncii de-
vine blazon al ţăranului.

Meşteşugurile primordiale,

viaţa pastorală şi transhumanţa răz-
bat din alte opere (Baltagul): prin
bogăţie afectivă, prin inteligenţă şi
responsabilitate asumată, prin per-
severenţă şi hotărâre dârză, eroina
devine un arhetip.

Nu în ultimul rând, la Sado-
veanu, personajul de inspiraţie is-
torică acţionează într-un spaţiu şi
un timp bine configurate, iar at-
mosfera acestor locuri şi timpuri se
întemeiază pe amestecul dintre
epopee, istorie mediteraneană ori
hindusă, povestire laică arabă şi
persană, baladă şi basm românesc,
cronici moldovene şi nu numai.

Orice istorisire are un sfârşit

Astăzi, sadoveniana pare să se
disipeze în formele unui univers
tern, asemenea târgului moldove-
nesc de altădată, evocat de Sado-
veanu cu atâta forţă sugestivă, în
care totul se sufocă şi este condam-
nat la o moarte lentă. Numai pare –
pentru că, în realitate, filonul solid
al lecturii nu se împrăştie, aseme-
nea pufului de păpădie, la cea mai
simplă adiere de vânt. Şi este bine
aşa!

Î

Sadoveniana cea de toate zilele sau Eseu despre lumea operei sadoveniene
(urmare din pag. 3)
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CALENDAR
– noiembrie 2021

1. BROCH, Hermann
(1 nov. 1886 – 30 mai
1951) – 135 de ani de la
naşterea scriitorului aus-
triac;

02. ELYTIS, Odys-
seas (2 nov. 1911 – 18

martie 1996) – 110 ani de la
naşterea poetului grec;

02. ŞINCAI, Gheorghe
(28 februarie 1754 – 2 nov.
1816) – 205 de ani de la moar-
tea filologului;

07. ŞORA, Mihai (7 nov.
1916) – 105 de ani de la naşte-
rea filosofului;

12. COMĂNECI, Nadia
(12 nov. 1961) – 60 de ani de la
naşterea gimnastei;

14. CHIRIŢĂ, Constan-
tin (12 martie 1925 – 14 nov.
1991) – 30 de ani de la moartea
prozatorului;

15. HULUBEI, Horia (15
nov. 1896 – 22 nov. 1972) – 125
de ani de la naşterea fizicianu-
lui;

15. SIENKIEWICZ,
Henrik (5 mai 1846 – 15 nov.
1916) – 105 de la moartea pro-
zatorului polonez;

16. MUREŞANU, Andrei
poet (16 nov. 1816- 12 oct.
1863); 205 de ani de la naştere;

18. BABA, Corneliu (18
nov. 1906 – 28 decembrie
1997) – 115 de ani de la naşte-
rea pictorului;

18. RAY, Man (27 august
1890 – 18 nov. 1976) – 45 de
ani de la moartea artistului vi-
zual american;

22. LONDON, Jack (12
ian. 1876 – 22 nov. 1916) – 105
de ani de la moartea scriitorului
american;

24. COLLODI, Carlo
(LORENZINI), scriitor italian
(24 nov. 1826 – 26 oct. 1890);
195 de ani de la naştere;

26. SILVESTRU, Valen-
tin (20 octombrie 1924 – 26
nov. 1996) – 25 ani de la moar-
tea teatrologului;

28. ZWEIG, Stefan (28
nov. 1881 – 23 febr. 1942) –
140 de ani de la naşterea scrii-
torului austriac;

29. URECHIA, Vasile A.
(15 februarie 1834 – 29 nov.
1901) – 120 ani de la moartea
istoricului. 

Red.

0
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Sunt încă tributar iconografiei,
dar nu consider asta un dezavantaj…

● Interviu cu pictorul
Cristian Bistriceanu

Cristian Bistriceanu a
obţinut diploma de licenţă în
anul 2006, la specializarea Teolo-
gie Ortodoxă, Didactică-Conser-
vare şi Restaurare, la Facultatea
de Teologie Ortodoxă „Dumitru
Stăniloaie” a Universităţii „Al. I.
Cuza” din Iaşi, iar în anul 2014
a absolvit un master în Manage-
ment cultural. Din 2013 este
membru al U.N.A.P.R, filiala
Neamţ.

În perioada 2006-2008 a fost
profesor de arte plastice la Semi -
narul Teologic Liceal „Veniamin
Costachi”, iar din 2016 este pro-
fesor colaborator de pictură şi
artă decorativă la Centrul pen-
tru Cultură şi Arte „Carmen
Saeculare”. Între timp a experi-
mentat diferite tehnici artistice,
croindu-şi un nume în panoplia
artiştilor plastici nemţeni.

Desigur că în copilăria şi
adolescenţa ta au existat
factori declanşatori spre ca-
riera artistică. Despre ce ar
fi vorba?

– În spirit de glumă, eu
i-aş numi factori latenţi, sau

cu declanşare întârziată. Într-ade-
văr, desenul şi pictura m-au atras
încă din copilărie, erau genul de

activităţi cărora le dedicam ore în-
tregi fără să mă plictisesc, poate că
erau şi un refugiu, având în vedere
că eram un introvertit. 

Prin clasa a zecea, filologie la
Hogaş, m-am apucat de pictat
icoane pe lemn în manieră bizan-

tină. Uşor, uşor am evoluat şi chiar
am început să primesc solicitări
din partea rudelor şi a prietenilor
de familie, care s-au concretizat în
comenzi. Poate că a fost validarea
de care aveam nevoie, mai ales că
erau primii mei bănuţi de buzunar
câştigaţi prin pictură. Aşa ca m-am
orientat spre aprofundarea picturii
religioase la nivel universitar.

În cele din urmă, finalul a fost
puţin diferit, m-am specializat pe
restaurare icoană şi lemn policrom,
din considerentul că am putut să
am acces la cunoştinţe şi compe-
tenţe noi, pictura fiind o activitate
pe care o puteam dezvolta în para-
lel, prin practică personală. 

După facultate consider că
încă eram într-un proces de cău-
tare, de asta am cochetat cu învă-
ţământul, cu designul 3D, deşi

pictura religioasă a fost o lucrare
constantă în acest timp. Simţeam
că ceva îmi lipseşte, voiam să mă
eliberez de şabloanele specifice
iconografiei, să fiu liber, creativ.
Astfel, în prezent mă aflu în plin
proces de definire, de vreo cinci
ani m-am dedicat picturii de şeva-

let care îmi oferă posibilităţi supe-
rioare de exprimare plastică. Nu a
fost, de fapt nu este o tranziţie fa-
cilă această schimbare de registru,
sunt două lumi diferite şi încă mă
confrunt cu tendinţa de a fi tributar
iconografiei pe parte tehnică, dar
nu consider asta un dezavantaj.
Acurateţea tuşei, atenţia pentru de-
talii le-am exploatat în abordarea
portretelor realiste.

– Dacă pictura este poezie tă-
cută, atunci ce este muzica?

– Poate ca muzica să fie o pic-
tură cu sunete? Sunt două arte di-
ferite, pictura este receptată prin
intermediul vizualului, este simţul
pe care fiinţa umană îl foloseşte
preponderent în viaţa cotidiană şi
consider că este un limbaj univer-
sal, accesibil indiferent de cultura
din care fac parte receptorul sau
emiţătorul. Muzica are posibilităţi
mai largi de exprimare, atât instru-
mental, cât şi vocal şi capacitatea
ei de a provoca emoţii şi stări este
superioară picturii, dar contează
mai mult mediul şi cultura din care
provine receptorul pentru a rezona
cu ea.

– Găseşti că tehnica cuţitului,
pe care tu o abordezi cu succes,
este mai puţin agreată în lumea ar-
tiştilor plastici din zona noastră.
Ar exista vreo explicaţie?

– E măgulitoare asocierea cu
succesul, nu cred că e neapărat ter-
menul potrivit. Îmi place să pictez
flori în cuţit, mai ales pe pânze de
dimensiuni mici, mă fascinează
varietatea cromatică şi texturile
care apar pe pânză, poate că forma
finală e mai puţin importantă, pri-
mează emoţia şi autenticitatea pe
care încerc sa le transmit. 

Fiind o manieră spontană, lu-
dică, liberă şi gestuală e cumva
opusul tehnicii iconografice şi
poate că de asta am dezvoltat o
apetenţă pentru tehnica cuţitului.

Nu consider că e o tehnică mai

–
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Sunt încă tributar iconografiei,
dar nu consider asta un dezavantaj…

Salon Internaţional – „Singular Art versus Contemporary Art”,
marca Laurenţiu Dimişcă

ulţi dintre iubitorii artelor plastice ştiu că
Laurenţiu Dimişcă, lider al mişcării Artei
Singulare din România, a demarat un pro-
iect inedit şi îndrăzneţ în satul Gura Văii,
unde a transformat clădirea unei foste şcoli
într-un muzeu de artă dedicat creaţiilor
care se încadrează în curentul modern pe

care îl promovează. 
Pe data de 16 octombrie a. c., un public nu-

meros prezent la Gura Văii a fost martor al unui
eveniment „singular”: „Astăzi vă aflaţi la des-
chiderea unui Salon Internaţional de Artă Singu-
lară versus Artă Contemporană, care a ajuns la
ediţia a V-a, şi la care participă peste 70 de artişti,
din ţară şi din străinătate. Ne aflăm într-un spaţiu
neconvenţional, care după ce va fi terminat va fi
înscris în circuitul Raw Vision, unde sunt locali-

zate cele mai bizare clădiri sau locaţii din lume.
De la noi din ţară, mai sunt în acest ghid Muzeul

particular Nicolae Popa de la Târpeşti-Neamţ,
Cimitirul de la Săpânţa şi Muzeul Ţăranului
Român” – a declarat Laurenţiu Dimişcă în des-
chiderea vernisajului. 

Ceea ce a particu-
larizat acest Salon a
fost amalgamul de pic-
tori consacraţi – Lau-
renţiu Dimişcă, Parasca
Agape, Dumitru Bos-
tan, Petru Diaconu etc.
– lângă care şi-au găsit
loc şi cei debutanţi: Şte-
fan Bucureşteanu, Gea-
nina Gavriş, Irina
Irimescu, Gabriela
Dobre, Diana Gripcă.
Este meritul lui Lauren-
ţiu Dimişcă de a încu-
raja tinerii artişti, de a-i
aduce pe simeze pe cei
care simt că se pot exterioriza astfel, pe cât de
mulţi pe atât de diferiţi în modul şi mijloacele de
exprimare.

Vădit emoţionaţi şi pătrunşi de importanţa
momentului pe care îl trăiesc, câţiva dintre arti-
ştii debutanţi au făcut declaraţii pentru mass
media:

„Sunt unul dintre artiştii care expune pentru
prima dată la Salonul Internaţional organizat de
Laurenţiu Dimişcă şi m-am apucat de artă acum
trei ani, totul venind spre mine intuitiv. Am des-
coperit în facultate arta brută, a celor care nu au
studii de specialitate şi se distanţează de calea
academică. Aş dori să aduc în atenţie şi domeniul
mai nou al artei digitale prin care am reuşit să di-
gitalizez lucrările mele şi ale colegilor mei, astfel
încât să poată fi vândute mai uşor”. (Ştefan Bu-
cureşteanu)

„Prezenţa mea la acest Salon este un vis de-
venit realitate. Toată viaţa mea a avut legătură cu
arta şi desenez de când mă ştiu, dar m-am lovit
de foarte multe condiţionări în acest domeniu.
De aceea am ales să renunţ la tot ce am învăţat
şi să fac ce îmi spune inima. Astfel, am ajuns să
reuşesc în sfârşit să mă exprim liber şi să pot

arăta ceea ce sunt”. (Geanina Gavriş)
„Este prima mea posibilitate de a-mi face vi-

zibile creaţiile. Eu pictez mandala din 2017, deşi
până atunci nu am avut de-a face cu arta, cu toate

că am simţit-o mereu în mine. Mandala este o
tehnică tibetană foarte veche, care te ajută să
ajungi la sinele tău, la încrederea în tine, la echi-
librul trupului, minţii şi a sufletului. Este o teh-
nică fără reguli, în afară de cea a centrului, de
unde pleacă emoţiile, imaginaţia, creaţia. Am
ales să exprim universul meu interior prin man-
dala pe pietre, tablouri, pereţi şi sper ca acest tip
de artă să fie înţeles.” (Irina Irimescu)

„Prin lucrările mele încerc să creez o punte
între ştiinţă şi artă. Împărtăşesc din ceea ce sunt
cu cei pregătiţi să primească ceea ce pot eu oferi.
Cred că manifestările artistice trebuie să des-
chidă conexiuni şi drumuri spre spirit.” (Gabriela
Dobre)

„Arta mea vorbeşte despre căutarea spiri-
tuală şi cum putem să fim mai mult conştienţi de
acţiunile noastre de zi cu zi; îmbină abstractul cu
decorativul, având şi un strop de suprarealism
care dă spre arta vizionară.” (Diana Gripcă)

Salonul Internaţional este deschis publicului
şi poate fi vizitat până pe data de 17 ianuarie
2022, iar lucrările pot fi nu doar admirate ci şi
cumpărate cu preţuri variind între 100 şi 10.000
de euro. (G. B.)

M

uţin agreată de artiştii profesionişti, doar că fiecare artist îşi alege
limbajul plastic care i se pare potrivit pentru el sau pentru ceea ce
vrea să exprime, chiar este folosită mai ales în combinaţie cu tuşe.

– Ce amintiri îţi evocă perioada petrecută ca profesor la Semi-
narul Teologic „Veniamin Costachi”?

– Întrebarea asta mă face să zâmbesc... A fost o etapă din viaţa
mea care a durat doar doi ani... În schimb, acolo am cunoscut-o pe

Alina, soţia mea, care era profesoară de geografie şi încă mai descoperim
lumi şi locuri noi pe harta vieţii împreună. Sau trebuia să folosesc altă topică?
Împreună, pe harta vieţii...

– Ce rol a avut în devenirea ta artistică Asociaţia Culturală „Era”?
– A fost o experienţă benefică această colaborare cu Asociaţia „Era”,

am participat la organizarea de expoziţii de pictură şi la implementarea a
două proiecte cu finanţare nerambursabilă, precum şi la numeroase alte ge-
nuri de activităţi cu caracter cultural.

– Povesteşte-ne câte ceva despre Concursul Naţional „Nicolae Milord”,
al cărui organizator eşti, împreună cu colegul tău, Radu Cristian Macavei.

– Este un concurs de pictură dedicat elevilor şcolilor populare de
artă din ţară, organizat de Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Sae-
culare” Neamţ. Cuprinde două secţiuni, grafică şi pictură, iar lucrările
sunt evaluate de un juriu format din artişti plastici şi un critic de artă. 

Implicarea mea a fost mai mult pe partea de panotare a lucrărilor pe
simeze, dar când s-a putut organiza concursul fizic, meritul principal
le-au revenit lui Radu Macavei şi doamnei director Carmen Năstase, care
ne susţine necondiţionat. 

– Gândindu-ne la divinitate, care consideri că ar fi primele trei mo-
tive pentru care ar trebui să-i fii recunoscător lui Dumnezeu?

– De ce trei? Sau primele trei? Divinitatea nu are nevoie de clasa-
mente, liste sau ierarhii, doar oamenii au nevoie de „instrumente”... Sim-
pla acceptare a vieţii ca existenţă finită în timpul şi spaţiul definite de
simţurile umane, este un gest de recunoştinţă.

A consemnat
Gianina BURUIANĂ

p
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Domnule Cornel Nicoară
veţi împlini pe 8 iulie 40 de
ani în slujba Teatrul Tineretu-
lui. Cum arăta Piatra-Neamţ
şi cum arăta Teatrul Tineretu-
lui, în 1965, în clipa în care
aţi pus piciorul aici?

Cornel Nicoară: Era un
loc extraordinar... Dar ca să ne ima -
ginăm oraşul de acum 40 de ani se
impune ceva efort. Blocurile de vis-
a-vis nu existau – era acolo un cine-
matograf popular – şi doar pe strada
Chimiei începeau să se înfiripe ceva
construcţii. Nici Hotelul „Ceahlău”
nu exista – şi, vorba unui coleg, el s-a
construit cu contribuţia consistentă
a actorilor noştri. Dar aceasta a durat
doar până când ne-am făcut în sub-
solul teatrului aşa-zisul „Şase Şaşi”
– un bar unde s-a putut discuta in-
tens şi aplicat despre viaţa teatrului.

– Revenim la debut. Cum aţi
ajuns actor la TT?

C.N.: În lumea absolvenţilor,
deşi existau oferte tentante pentru
Bucureşti, Piatra-Neamţ începuse să
devină un loc ispititor. Eu am venit
la Piatra-Neamţ împreună cu Ion
Bog, Dona Cotrubaş, Florin Măce-
laru... Ne-a întâmpinat un director
care avea patru bucăţi clase, un su-
flet imens şi o dragoste nestăpânită
faţă de oameni şi teatru – Ion
Coman.

– Eraţi un tânăr absolvent care
venea pe un teritoriu necunoscut...
Cu cine v-aţi certat prima dată la
Piatra-Neamţ?

C.N.: Veneam ca un boier. Ve-
neam la Piatra-Neamţ după un suc-
ces extraordinar reputat în Anglia cu
„Năzdrăvanul Occidentului”, un
spectacol magistral al profesorului
meu Moni Ghelerter. Am ajuns în
Anglia unde trebuia să reabilitez un
personaj al lui John Singe care că-
zuse un an înainte, cu surle şi tobe,
în interpretarea lui Sir Lawrance
Olivier. Cu cine m-am certat la Pia-
tra-Neamţ? Cu actorul Tinel Atana-
siu, care era şi director adjunct şi
care n-avea nici mamă, nici tată în
privinţa „prestaţiilor” actorilor care
intrau pe scena TT.

– Nici 40 de ani pe scenă nu-i o
sumă de ici colea... Dvs. sunteţi to-
tuşi unul dintre puţinii actori care
au reuşit să rămână o viaţă soţul
unei singure doamne... Ştiu că aveţi
şi o fiică minunată. Cum aţi reuşit

să menţineţi această familie?
C.N.: Într-o căsnicie, trebuie să

existe un sens. Eu am avut un parte-
ner de viaţă înţelept, care a reuşit să
înţeleagă stres-ul la care este supus
un actor... Soţia nu m-a declarat ni-
ciodată genial. M-a taxat rău când
am greşit şi a reuşit să mă ordoneze
în haosul care înseamnă viaţa unui
artist, oferindu-mi o pace, o pace
bună, solidă şi caldă.

– Şi copilul cum a crescut?
C.N.: Printre picături. Pe lângă

fusta mamei şi zgomotele scenei. A
confundat o vreme viaţa cu scena;
actorul şi personajul... În „Matca”

intram la un moment dat într-un si-
criu şi ea a început să plângă în sală:
„Nu vreau să moară tata!”. I-am ex-
plicat cum e cu scena şi a înţeles.
Am avut noroc. Vreau să spun că
Dumnezeu a fost bun cu mine. Am
avut noroc şi în căsnicie.

– Existenţa actorului Cornel
Nicoară la TT se confundă (se su-
prapune?) cu crearea celor mai im-
portante spectacole sub bagheta
unor regizori care se numesc Andrei
Şerban, Cătălina Buzoianu, Silviu
Purcărete, Alexandru Tocilescu,
Alexandru Dabija... nu ştiu cum să
zic! spectacole capitale? repere?
importante?

C.N.: E bine să zicem impor-
tante.

– Atât?
C.N.: Eu am fost mereu îndră-

gostit de oameni. Îmi place să cred
că am fost şi un luptător şi m-am
bătut pentru ca spectacolele noastre
să fie cât mai bune în speranţa că şi
oamenilor din jur le va fi mai bine...

– Aveţi o obsesie a trecutului?
C.N.: Trecutul este parte din

existenţa mea, o zonă din care nu re-
gret nimic. Este o istorie cu prieteni
şi cu artişti adevăraţi – actori, regi-
zori, scenografi pe care nu-i mai
enumăr pentru a nu uita pe cineva.
Este o istorie pe care o să o evoc
mereu cu emoţie şi cinste pentru că
toţi actorii în preajma cărora m-am
„jucat” au fost nişte actori extraor-
dinari.

– Adevărat.
C.N.: La TT, chiar şi atunci

când nu jucam, chiar dacă nu eram
în scenă, eram în culise sau în sală.
Aveam emoţii pentru fiecare coleg
şi sufeream la fiecare bâlbă de parcă
aş fi dat-o eu. Discuţiile despre per-
formanţe sau neîmpliniri, de după
spectacole sau repetiţii se purtau în
bar. Aici trebuie să fac o precizare:
barul teatrului a fost locul care ne-a
adunat pe iubitorii acestei arte şi
care, efectiv, a creat acel mult invi-
diat „spirit” de echipă de la Piatra-
Neamţ. Mărturisesc că acest loc era
un spaţiu al sărbătorilor comune –
eu însumi (dar şi alţi colegi am săr-
bătorit aici căsătoria) – un spaţiu al
bucuriei onomasticelor, dar şi al „ră-
fuielilor” artistice.

– Aţi vorbit despre prieteni. Dar
publicul?

C.N.: Înainte lumea avea ne-
voie de teatru. Teatrul era singurul
loc în care puteai să înjuri, să prinzi
o aluzie cârcotaşă asupra puterii.
Lumea cumpăra bilete la preţuri ac-
cesibile pentru a vedea aici atât
marea literatură dramatică a lumii,
dar şi modul în care noi încercam să
ne eschivăm de la directivele de par-
tid. În privinţa repertoriului „impus”
trebuie să spun că de regulă, TT a
reuşit să facă cel mai mic compro-
mis artistic. În 1972, de pildă, când
22 de teatre din România jucau „Re-

duta şi şoarecii” de Mircea Radu Ia-
coban, noi am jucat, în premieră pe
ţară, „Muntele” de D. R. Popescu,
un text de autentică simţire româ-
nească.

– Şi nu aţi avut necazuri?
C.N.: Nu, nu am avut necazuri.

Eu cred că teatrul trebuie făcut pe
scenă şi trebuie făcut cu emoţie şi cu
un dumnezeiesc respect pentru spec-
tatori. Acum se face teatru în cele
mai neaşteptate şi neconvenţionale
locuri. Acum se face teatru necon-
venţional în cele mai aiurite locuri,
şi chiar dacă voi fi acuzat de conser-
vatorism feroce, vă voi spune că
dacă eşti un preot cinstit al acestei
arte nu poţi să oficializezi decât pe
scenă. Nu cred în teatrul experimen-
tal. Cred că, indiferent de mijloacele
de expresie, teatrul nu poate fi decât
de două feluri: teatru bun şi teatru
prost. Şi mai cred că noi românii nu
trebuie să imităm pe nimeni pentru
că facem un teatru foarte bun şi ade-
vărat. Dacă e vorba de valoare, cred
că străinii ar trebui să tragă cu ochiul
în curtea teatrului românesc.

– V-am întrebat, iniţial, cu ce
gânduri aţi păşit pe scena TT. As-
tăzi, încercând o comparaţie cu ce
gânduri credeţi că se apropie de
scenă noua generaţie de actori? Sub
ce semn credeţi că stă această întâl-
nire?

C.N.: Am terminat facultatea,

având nişte profesori extraordinari –
pe vremea aceea încă nu se livrau
actori la snop, ci ieşeau absolvenţi

doar de la Târgu Mureş şi Bucureşti
– şi am reuşit să învăţ că teatrul se
face cu umilinţă (l-am citat pe Şte-
fan Ciubotăraşu) şi că trebuie să-ţi
pui sufletul pe tavă în faţa unor
spectatori pe care-i iubeşti şi îi res-
pecţi. Mărturisesc că am intrat în
teatru cu speranţa că voi prinde un
rol; tânăra generaţie vrea să ardă eta-
pele, crede că totul i se cuvine şi eta-
lează pe umeri trese de general deşi
nu a demonstrat că le merită măcar
pe acelea de sergenţi-majori. E o ge-
neraţie nerăbdătoare, cu o mentali-
tate dubioasă de supravieţuire, care
îşi clădeşte himerele viitorului nu
atât pe talent sau conştiinţa trăiniciei
cunoştinţelor, cât pe aburii incon-
ştienţei.

– Aţi fost director de teatru ad-
junct sau plin. Aţi râvnit la vreun rol
pe care nu l-aţi prins?

C.N.: Niciodată în viaţa mea.
Faptul că am jucat foarte mult, că
am jucat roluri importante se dato-
rează întâmplării; Dumnezeu a vrut
să joc aceste roluri. Cât şi ce mi-aş
dori să mai joc? E-he-he-he!

– Chiar aşa?
C.N.: Noi actorii murim de fie-

care dată la fiecare spectacol; fiecare
rol înseamnă o viaţă. Este singura
profesie care îţi ordonă să trăieşti
mai multe vieţi. Murim astăzi şi re-
naştem mâine... Reamintesc scena
din spectacolul Matca în care Moşul
se pregăteşte, în sicriu deja, să
moară, iar într-un spaţiu alăturat
„Fata”, fiica lui, intrase în chinurile
facerii... E o scenă genială scrisă de
prietenul nostru Marin Sorescu,
Dumnezeu să-l odihnească!... Moşul
îşi înţelege destinul implacabil şi
atunci ultimele cuvinte îi sunt puse
în slujba naşterii vieţii...

Iar după câteva spectacole,
seara, în drum spre casă, un inginer
pe care îl cunoşteam m-a aşteptat,
mi-a strâns mâna şi mi-a spus:
„Vreau să vă mulţumesc pentru că
m-aţi învăţat să mor”. Nu l-am mai
văzut de atunci, dar mi s-a spus că,
bolnav de cancer fiind, a murit. Dar
a murit frumos, fără să se plângă şi
fără să-i stânjenească pe cei dragi
din jur. Dincolo de aceasta, despre
TEATRU şi VIAŢĂ, nu se mai
poate spune nimic. (Ziarul Ceah-
lăul, 2005)

Mircea ZAHARIA

–

Cornel Nicoară – 40 de ani în TT

Lovitura, cu Ioana Pavelescu

Mihai Viteazul
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Nicolae Sava – o singurătate asumată până la tragic
(parabolă, echivoc şi autoironie)

eşi scrie o poezie a cotidia-
nului, Nicolae Sava ne apare
ca un poet lipsit de teroarea
şi precaritatea accidentalu-
lui. Când în 1984 debuta cu
volumul de poeme „Fericit
precum mirele”, Nicolae

Sava (născut la 1950, în Vânătorii
Neamţului, pe malul drept al Oza-
nei) impresiona în primul rând prin
modul în care îşi organiza discursul
poetic, prin parabolă, echivoc şi
autoironie. Scrise sub formă de
proză (calupuri mai mari sau mai
mici), poemele lui Nicolae Sava
ofereau la lectură plăcuta impresie
de flux continuu, de dicteu auto-
mat. Titlurile cărţilor care i-au apă-
rut după Fericit precum mirele
(Ed. Junimea, 1984), nu au trădat
această formulă: Privighetoarea
arsă (Ed. Junimea, 1989), Proză,
domnilor, proză (Ed. Axa, 1999),
Viaţă publică (Editura Panteon,
1995), Insolenţa nopţilor (Editura
Axa, 2004), În aripi de gală
(2011).

Nicolae Sava poartă cu sine
conştiinţa damnatului şi deţine o
gestică, o formulă atitudinală ase-
mănătoare binecunoscuţilor poètes
maudits. Iată cum îşi descrie pre-
zenţa într-o Fericită lume a robo-
ţilor: „Firesc ar fi să port acelaşi
model de pantofi cu ai dumnea-
voastră să răspund la fel de inteli-
gent ca şi dumneavoastră la
ironiile dumneavoastră să-mi tră-
iesc aceeaşi viaţă de familiuiţă la
fel cu a dumneavoastră apartamen-
tul meu să fie la acelaşi etaj cu al

dumneavoastră livada mea cu ci-
reşi de acasă firesc ar fi să înflo-
rească odată cu viaţa
dumneavoastră să uit adolescenţa
pe banca din parcul oraşului unde
v-aţi lăsat pentru totdeauna dum-
neavoastră prietenii dacă aş apăsa
pe un buton pentru stările mele zil-
nice rece cald proaspăt fierbinte aş
şti să acord totodată atenţia cuve-
nită acestor probleme de regie şi să
trec prin viaţă încheiat la suflet cu
toţi nasturii dar.”

Poetul ne apare înstăpânit de
propriu-i labirint, pe ceea ce, pro-
vocând în fel şi chip, îi smulge rea-
lului agresiv, frustei banalităţi: „Se
aud greierii finanţând timpul nu aş-
tept nici un tren cu mirese beau apă
şi văd cum mă părăsesc prietenii se
aşează fiecare pe cruce un picup
continuă să se-nvârtă bate un cui
bate un cui bate un cui vai mie la-
crimile îmi curg şi sunt roşii dar
cui îi pasă de neliniştea mea din
poemul acesta beau apă şi mă în-
treb de ce pasărea ce nu cunoaşte
zborul devine piatră uneori îmi pun
o poiană sub cap şi aştept visele la
care nu au acces muritorii beau apă
şi mă întreb de ce pasărea...” (Beau
apă şi mă întreb de ce pasărea).

Codurile lui Nicolae Sava sunt
misterioase. Comunicarea se face
cel mai adesea prin parabolă. Şi
cum parabola e forma cu fond care
poate comunica mai mult decât se
arată textual, poemul e investit cu
o magie ce pluteşte deasupra-i ca o
pulbere de aur. Iată acest excelent
Moment poetic: „După ce în clasă

se adunase toată liniştea zilei iar
copiii stăteau cu mâinile încruci-
şate la piept încât se auzea doar
timpul trecând tovarăşa învăţătoare
luă o poziţie estetică anunţând grav
dragi copii avem bucuria de a sa-
luta în mijlocul nostru pe domnul
poet şi domnul poet ne va citi câ-

teva dintre creaţiile domniei sale
copii zise poetul vă voi citi ultima
capodoperă se opri la fereastră o
deschise încet şi rămase privind
îna inte tocmai trecea un anotimp
copiii nu înţeleseră mai nimic dar
acceptă jocul mai vrem o capodo-
peră şi poetul se duse din nou la fe-
reastră liniştit privind înainte cum
mai trec anotimpuri ce minunat ex-
clamau toţi ce minunat mai vrem o
capodoperă strigară în cor dar de
data asta poetul nu mai nimerise
fereastra şi mâinile întinse căutau

tremurând peretele văruit foarte
alb”.

Relaţia poetului cu realitatea
pare a fi lămurită în percutanta
poemă Fabulă: „Am găsit un sâm-
bure de adevăr, l-am aşezat pe o
piatră şi cu/ alta poc”.

Sentimentul unei singurătăţi
acute, o singurătate asumată până
la tragic, e prezent în aproape toate
poemele cărţii. „Şi când nu mai
poţi de dor, singurătatea ţi se stre-
coară în/ odaie pe sub uşă ca o ne-
văstuică pândindu-ţi gâtlejul,
încerci să/ faci un rezumat al situa-
ţiei internaţionale şi te apucă subit/
plânsul” – spune poetul în Se-
cundă. Sau, într-un alt poem: „Nu
am alt prieten mai bun decât
vinul”. Aflat într-o continuă luptă
cu agresivitatea realului, cu viciile
lumii (toţi comentatorii, de la Al.
Piru, Romul Munteanu, Laurenţiu
Ulici până la mai tinerii Mircea A.
Diaconu şi Alexandru Ţion au re-
marcat o dimensiune morală în
majoritatea poemelor), dar şi cu si-
nele supus augustelor gnoze, în
poeme în care antinomiile, parado-
xul, ironia şi autoironia, detaşarea
cu care e rostit discursul poetic nu
pot ascunde deziluzia, disperarea
poetului veşnic în căutarea senti-
mentelor adevărate şi a adevărului,
el înalţă, aşa cum spuneam, para-
bole de un dramatism agresiv, care
incită şi câştigă la relectură. În spa-
tele ironiei textuale (pentru că Ni-
colae Sava e un subtil ironist),
rămâne mereu un om singur, de-
zarmat, care-şi trăieşte cu demni-
tate blestemul poeziei.

Daniel CORBU

D
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Premiul Nobel pentru literatură
a fost adjudecat de un tanzanian

otrivit unui comunicat făcut de Academia
Suedeză din Stockholm, Premiul Nobel
pentru literatură a fost atribuit în acest an
scriitorului tanzanian Abdulrazak Gur-
nah.

Romancierul s-a născut pe 20 de-
cembrie 1948 în insula Zanzibar, în lar-

gul coastei Africii de Est. Pleacă în Marea
Britanie ca student în 1968, scrie în engleză şi
se stabileşte în Regatul Unit.

Din 1980 până în 1982, predă la Universi-
tatea Bayero Kano din Nigeria. Se mută apoi
la Universitatea din Kent, unde îşi ia doctoratul
în 1982. În prezent este profesor şi director de
studii postuniversitare la aceeaşi universitate, în cadrul Departamen-
tului de engleză. 

A editat două volume de Eseuri despre scrierea africană, a publi-
cat articole despre un număr de scriitori postcoloniali contemporani.
Este editorul publicaţiei A Companion to Salman Rushdie (Cambridge
University Press, 2007). A fost redactor la revista Wasafiri din 1987.

Gurnah a supervizat proiecte de cercetare privind cărţile lui Rus-
hdie, Naipaul, GV Desani, Anthony Burgess, Joseph Conrad, George
Lamming şi Jamaica Kincaid. 

A scris 10 romane, multe concentrate pe experienţele refugiaţilor,
dar cele mai faimoase dintre ele sale sunt Paradisul (1994), care a
fost selectat atât pentru Booker, cât şi pentru Premiul Whitbread, De-
sertion (2005) şi By the Sea (2001), care a fost selectat pentru Booker
şi selectat pentru Los Angeles Times Premiul de carte .

Premiul Nobel pentru literatură în 2021 i s-a acordat pe 7 octom-
brie pentru pătrunderea sa fără compromisuri şi compasiune a efec-
telor colonialismului şi a destinelor refugiaţilor în golful dintre culturi
şi continente.

Anul acesta pe lista favoriţilor la acest premiu s-au aflat japonezul
Haruki Murakami, rusoaica Lyudmila Ulitskaya, canadianca Anne
Carson, dar şi Mircea Cărtărescu care a figurat în topul caselor de pa-
riuri. 

Anul trecut, Premiul Nobel pentru literatură a fost câştigat de
poeta americană Louise Gluck. 

În 2021, premiul este însoţit de un cec în valoare de 10 milioane
de coroane suedeze (1,1 milioane de dolari). 

M. Z.

P

O nouă apariţie editorială: „Obsedantele himere”, de prof. Mihai Agape
emnalăm apariţia pe piaţă a celei mai noi cărţi semnate de cu-
noscutul artist plastic Mihai Agape, Obsedantele himere. Volu-
mul a apărut la Editura Eat Comics şi conţine proză scurtă
fantastică. Ilustraţiile aparţin autorului, iar tehnoredactarea a
fost realizată de fiica sa, Mihaela Agape. Profesorul Mihai
Agape a dedicat acest volum soţiei, Parasca (Paraschiva)
Agape.

Mihai Agape redescoperă prin proză, altfel de imagini, imagini ui-
tate sau poate nicicând trăite, imagini care vin doar din cuvinte, ai-
doma culorilor sale picturale ce pare a se fi născut în spaţii
necunoscute pe fundalul unei anumite stări. Suntem într-un alt spaţiu
al amintirilor decât cel canonic: pe de o parte sunt amintirile unei co-
pilării derulate în anii războiului mondial, într-un sat de pe mal de

Prut, Sălăgeni, sat demolat în urma inun-
daţiilor catastrofale din 1973-1974, pe de
altă parte sunt amintiri dintr-o trecere
prin viaţă, văzută altfel, a menţionat prof.
univ. dr. Constantin Dram pe coperta a
IV-a.

Profesorul Mihai Agape mai este au-
torul cărţilor „Lampa care întinde morţii
prada”, proză, debut literar, Editura Cor-
gal Press, Bacău, 2012, şi „Himere”,
proză scurtă, Editura Nona, Piatra-Neamţ,
2016.

Violeta MOŞU

S

Expoziţia „Poeţi laureaţi ai
Premiului Naţional de Poezie

Mihai Eminescu – Opus Primum”
iblioteca Judeţeană „G. T.
Kirileanu” Neamţ este prima
destinaţie a expoziţiei itine-
rante „Poeţi laureaţi ai Pre-
miului Naţional de Poezie
Mihai Eminescu – OPUS
PRIMUM”. Aceasta poate fi
văzută deja pe simezele din

Sala Cupola, în timpul programului
cu public al bibliotecii.

Memorialul Ipoteşti − Centrul
Naţional de Studii „Mihai Emi-
nescu” acordă anual, începând cu
1998, Premiul Naţional de Poezie
Mihai Eminescu – OPUS PRIMUM.

Iniţiat la propunerea poetei
Ileana Mălăncioiu în anul 1998,
premiul se acordă poeţilor români

care au debutat cu volum de poezie
în anul anterior premierii, în urma
deciziei unui juriu naţional. Din
juriu au făcut parte, consecutiv:
Laurenţiu Ulici, Nicolae Mano-
lescu, Mircea Martin, Dan Cristea,
Al. Cistelecan, Mircea A. Diaconu,
Vasile Spiridon, Ioan Holban, Da-
niel Cristea-Enache, Andrei Te-
rian, Alex Goldeş, Mihai Iovănel.

De-a lungul anilor, au fost pre-
miaţi, pentru debut, treizeci şi

patru de poeţi: Doru Mareş, Dan-
Bogdan Hanu, T.O. Bobe, Liviu
Georgescu, Răzvan Ţupa, Cristian
Pohrib, Dan Sociu, Teodor Dună,
Dan Coman, Claudiu Komartin,
Bogdan Perdivară, Sebastian Sifft,
Oana Cătălina Ninu, Diana Gea-
căr, Andra Rotaru, Rita Chirian,
Livia Roşca, Florin Partene, Svet-
lana Cârstean, Stoian G. Bogdan,
Mihai Duţescu, Crista Bilciu, An-
drei Dósa, Anatol Grosu, Ştefan
Baghiu, Ştefan Ivas, Merlich Saia,
Ionelia Cristea, Robert G. Elekes,
Ciprian Popescu, Cristina Stancu,
Mina Decu, Anastasia Gavrilovici,
Deniz Otay.

Cu ocazia celei de-a XX-a edi-
ţii, Memorialul Ipoteşti a
editat o antologie a poeţi-
lor laureaţi ai premiului –
„Exerciţii de neclintire”, în
care au fost antologaţi
poeţii premiaţi până în
anul 2018. În acelaşi an,
pe 15 ianuarie, a fost ver-
nisată şi expoziţia „Poeţi
laureaţi ai Premiului Na-
ţional de Poezie Mihai

Eminescu – OPUS PRIMUM”,
care, an de an, este completată cu
nume noi. Expoziţia – concepţie
grafică: Liliana Grecu; selecţie
text: Mihaela Aniţului, Lucia Ţur-
canu, Ala Sainenco – conţine pa-
nouri cu medalioane ale poeţilor,
note biografice şi texte din volu-
mele de debut ale poeţilor pre-
miaţi. Începând cu 2021, expoziţia
a devenit itinerantă. (Biblioteca Ju-
deţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ)
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