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In memoriam Mihail Jora
niunea Armenilor din Româ-
nia, Sucursala Roman, con-
dusă de dr. Nazaretian
Emanuel, în colaborare cu So-
cietatea Culturală Clepsidra, a
organizat, la sfârşitul lunii oc-
tombrie, un eveniment cultural
notabil în spaţiul romaşcan, de-

terminat de împlinirea a 130 de ani de
la naştere şi a 50 de ani de la moarte
a ilustrului compozitor Mihail Jora. 

În prezenţa Excelenţei Sale Ser-
gey Minasyan, Ambasadorul Arme-
niei la Bucureşti, şi a preşedintelui
Asociaţiei Armenilor din România,
Varujan Vosganian, evenimentul a în-
ceput cu un ceremonial religios, ofi-

ciat de către pr. Paiu Cornel, în cadrul
căruia au fost comemoraţi mai mulţi
muzicieni, personalităţi ale oraşului
Roman şi elite ale culturii armene şi
româneşti: dirijorul Sergiu Celibida-
che, la împlinirea a douăzeci şi cinci
de ani de la moarte, compozitorul
Paul Ciuntu, la împlinirea a o sută pa-
truzeci şi cinci de ani de la naştere,
compozitorul şi profesorul Alexandru
Zirra, la comemorarea a şaptezeci şi
cinci de ani de la moarte şi, cum era
firesc, maestrul Mihail Jora. 

Introducerea în viaţa acestui mu-
zician genial a făcut-o Varujan Vosga-
nian, care a evidenţiat rădăcinile
armeneşti ale artistului prin rudenia

cu Paul Ciuntu, compozitorul care i-a
insuflat lui Jora dragostea pentru mu-
zică, chiar dacă tatăl l-ar fi vrut jurist.

În cadrul secţiunii „Mihail Jora,
omul viaţa, personalitatea şi operaˮ,
Cornelia Jora, bibliotecar la Colegiul
Naţional „Roman-Vodăˮ, a evocat
personalitatea emblematică a celui
care a făcut studii de muzică la cel
mai înalt nivel în ţară şi în străinătate
(Leipzig şi Paris) şi a devenit profe-
sor al mai multor generaţii de com-
pozitori (inclusiv al lui Dinu Lipatti),
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100 de ani de la naşterea
Regelui Mihai I al României

„Regele Mihai şi
Basarabia. O poveste

uitată de neuitat”
e 25 octombrie, la Biblioteca Munici-
pală „B. P. Haşdeu” din Chişinău a
avut loc un eveniment dedicat celor
100 de ani de la naşterea Regelui
Mihai I al României, marcat prin lan-
sarea cărţii semnate de Aliona Grati

„ R e g e l e
Mihai şi Ba-
sarabia. O
poveste ui-
tată de neui-
tat” (Bucu -
r e ş t i :
„ E i k o n ” ,
2021), şi pro-
iectarea fil-
m u l u i
„ V i z i t e l e
monarhilor
la Chişinău.
Partea a III-a:
U l t i m u l
Rege Mihai
I”, autori –

Aliona Grati, doctor habilitat în filologie şi
Nicolae Enciu, doctor habilitat în istorie.

Aliona Grati: „Cartea s-a născut din
nevoia covârşitoare de a umple un gol. Un
gol pe care l-am resimţit cu acuitate eu şi,
îmi închipui, congenerii mei. Pentru cei năs-
cuţi în spaţiul dintre Nistru şi Prut în pe-
rioada când acesta se afla în componenţa
URSS, regii înaintaşilor lor sunt aproape
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Cerem respect pentru şcoală şi oamenii ei!
• Interviu cu domnul profesor
Gabriel Ploscă, preşedintele

Sindicatului din Învăţământ Neamţ

Domnule Gabriel Ploscă, v-am văzut în
data de 22 noiembrie a. c., împreună cu
alţi colegi sindicalişti de la şcolile din
judeţ, manifestând civilizat, legal dar re-
voltat în faţa Prefecturii Neamţ? Ce v-a
determinat să recurgeţi la această stra-
tegie de luptă?

– Într-adevăr, la data menţionată, la che-
marea Sindicatului din Învăţământ Neamţ,
membrii acestuia au pichetat prefectura, cu mo-
tive mai vechi şi mai noi. Ceea ce ne-a deter-
minat să facem acest pas acum, picătura care a
umplut paharul, a fost Ordinul Comun al Mi-
nisterului Educaţiei şi Ministerului Sănătăţii nr.
5608/2506/19.11.2021, care lasă la latitudinea
Consiliilor de Administraţie ale şcolilor respon-
sabilitatea de a decide dacă testarea cu teste ra-

pide antigen non-invazive prin proba de salivă,
pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-COV-
2 a elevilor, se efectuează în unitatea de învă-
ţământ sau la domiciliu, sub supravegherea
părintelui/reprezentantului legal.

– Şi totuşi, explicaţi-ne ce este atât de su-
părător la acest Ordin.

– Ceea ce ne deranjează pe noi în primul
rând este faptul că s-a pasat responsabilitatea
spre şcoli. Consiliile de administraţie conţin şi
un număr mare de membri care nu sunt profe-
sori ai şcolii şi ar putea fi mai mult sau mai puţin
subiectivi. Părerea noastră este că era necesară
o reglementare unitară, fiindcă altfel există pe-
ricolul luării unor decizii diferite de la şcoală la
şcoală, ceea ce va produce tensiuni. De aceea
am lansat ideea că dacă totuşi se va merge pe
această cale, înainte de a se lua vreo decizie în
Consiliul de Administraţie să fie consultat şi

–

A consemnat Gianina BURUIANĂ
(continuare în pag. 2 )

Prof. Paraschiva BUCIUMANU, 
Colegiul Tehnic „Miron Costinˮ, Roman

(continuare în pag. 9 ) (2 aug. 1891 ‐ 10 mai 1971)
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1/1860 – n. Dimitrie HOGEA (d. 1941,
Piatra-Neamţ), memorialist, primar la Pia-
tra-Neamţ (1914-1918). I-a cunoscut pe I.
L. Caragiale, George Panu, V. G. Morţun,
Constantin Istrati, Mihail Kogălniceanu, I.
I. C. Brătianu, Alexandru Averescu, înso-
ţindu-i pe Muntele Ceahlău. A făcut parte
din redacţia Revistei „Apostolul”. Scrieri:

„George Panu la Durău”; „Amintiri. Din trecutul
Oraşului Piatra-Neamţ”. 

■ 2/2002 – d. Eduard COVALI, la Piatra-
Neamţ (n. 11. 09. 1930, Orhei, Basarabia, v. fişa
lunii septembrie.)

■ 3/1939 – n. Constantin TOMŞA, în Ghe-
lăeşti, Neamţ (d. 29 iun. 2021, Piatra-Neamţ),
profesor, eseist, Facultatea de Limba şi Literatura
Română, Iaşi. Redactor coordonator al revistelor

„Anotimpuri” şi „Anuar”, ale Colegiului „Gheor -
ghe Cartianu”; redactor-şef adj. Revista „Apos-
tolul”; în redacţiile: „La Tazlău”, „Asachi” şi
„Antiteze”. Cărţi: „Împătimit de lectură. I-IV”,
„Revista «Apostolul». Bibliografie”; „Contem-

poran cu ei”; „Un dicţionar
al literaturii din Judeţul
Neamţ” ş. a.

■ 7/1881 – 140 ani de
la naştere Adolphe Ad.
CHEVALLIER, Barnar,
Broşteni (d. 29. 04. 1963),
fiu al inginerului elveţian
Adolphe Chevallier, admi-
nistrator al pădurilor de pe

Domeniile Regale din nordul Judeţului Neamţ.
Deprinde de la tatăl său mânuirea aparatului de
fotografiat şi se specializează la Cernăuţi, Lau-
sanne şi Viena. A avut atelier de fotografiat în
Piatra-Neamţ, între Liceul „Peru Rareş” şi Bise-
rica Sf. Trei Ierarhi. A primit brevetul de fotograf
al Curţii Regale (1921). A rămas de la el o colec-
ţie de imagini, astăzi devenite documente isto-
rice, despre tradiţiile de pe Valea Bistriţei. În
1945, se stabileşte la Bucureşti, ca fotograf al
Curţii Regale, apoi, la începutul anului 1950, va
pleca la Lausanne, regretând „frumosul în care
mi-a fost dat să-mi petrec o mare parte a vieţii...
Bistriţa pe care n-o s-o revăz”.

■ 7/1944 – n. Constantin BOSTAN, la Bo-
deşti, Neamţ, Facultatea de Limba şi Literatura
Română, Bucureşti (1969), redactor la „Ceah-
lăul”, bibliotecar şi director la Biblioteca Jude-
ţeană Neamţ, Colaborări: „Apostolul”, „Ateneu”,
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Cerem respect pentru şcoală şi oamenii ei!

onsiliul Profesoral. Dar avem deja infor-
maţii că în multe şcoli Consiliile de Ad-
ministraţie au refuzat testarea în şcoală
şi m-aş bucura dacă această atitudine ar
fi comună tuturor.

– Ce părere aveţi despre condiţiile
de securitate, dacă s-ar aplica testele în

şcoală? Sau despre timpul de administrare?

– Desigur, este aproape imposibil să se ad-
ministreze aceste teste în condiţii de securitate
atât pentru profesori cât şi pentru elevi şi fără
să fie perturbat grav procesul instructiv educa-
tiv. Dacă studiem puţin procedura de adminis-
trare a acestora, o să înţelegem că şi într-o clasă
cu un efectiv mic – dar noi avem şi clase cu
peste 30 de elevi – această activitate sanitară
(pe care Ministerul Sănătăţii nu o caracteri-
zează drept sanitară...!) nu mai lasă practic timp
procesului instructiv educativ. Dacă ne gândim
că există discipline cu o singură oră pe săptă-
mână, în aceste condiţii, acestea vor fi aproape
desfiinţate. 

Noi nu suntem împotriva testării, doar că
nu dorim ca aceasta să se desfăşoare în unităţile
şcolare, unde nici măcar nu este de înţeles cine
trebuie s-o facă. Putem lua exemplul altor ţări
din Occident (Austria, UK), unde testarea se
face acasă, de către părinţi.

– Cum aţi caracteriza apetenţa profesori-
lor de a participa la această acţiune de protest?

– Doresc să mulţumesc colegilor pentru

modul în care au răspuns chemării noastre şi să
ştiţi că solicitările de a participa la această pi-
chetare au fost foarte numeroase, dar a trebuit
să respectăm restricţiile impuse de perioada tra-
versată. Altfel, gradul de participare ar fi fost
mult mai mare. Deşi prima noastră opţiune este
dialogul social – care poate este mai anevoios
şi mai puţin eficient – mă bucur că n-am uitat
să mai ieşim şi în stradă şi nu ne-am pierdut

această deprindere.
– Puteţi afirma că ac-

ţiunea dvs. de protest a avut
efectele scontate?

– Noi avem o lungă tra-
diţie a colaborării cu institu-
ţia prefectului şi am obţinut
şi de această dată, în urma
discuţiilor, promisiunea că
se vor adresa recomandări
Inspectoratului Şcolar Jude-
ţean Neamţ în vederea re-
zolvării revendicărilor
noastre. Am mai propus ca
după modelul comisiilor de

dialog social să existe aceste tipuri de structuri
la nivelul unităţilor administrativ teritoriale,
care să aibă doar obiective legate de rezolvarea
problemelor învăţământului. 

Am atins şi problema salariilor noastre,
care trebuiau majorate de la 1 septembrie 2020.
Situaţia pandemică din ţară ne-a făcut să îngă-
duim amânarea acestor majorări, deşi unii
membri de sindicat ne-au acuzat pentru această
atitudine. Legea datează din 2017 şi am sperat
ca măcar la 1 septembrie 2021 să se aplice mă-
rirea salarială. Cum şi de această dată am fost
ignoraţi, am cerut şi vom cere ca măcar de la 1
ianuarie 2022 să ni se facă dreptate pe acest pa-
lier. Noi am mai declanşat şi o acţiune de strân-
gere de semnături, acţiune foarte consistentă,
având în vedere că la nivelul judeţului Neamţ
s-au strâns circa 5.300 semnături, la nivelul fe-
deraţiei noastre 115.000 semnături şi în total
160.000 semnături. Aşteptăm să se potolească
criza politică pentru a avea cu cine dialoga, spe-
rând că 160.000 semnături vor reprezenta un ar-
gument puternic în ochii guvernanţilor şi nu vor
putea fi neglijate.

– Au mai fost şi alte probleme stringente?
– Un alt aspect discutat a fost cel al buge-

tului educaţiei care să permită modernizarea în-
văţământului şi o salarizare motivantă. Plus că
mai avem restanţe la plata hotărârilor judecăto-
reşti, la voucherele de vacanţă din 2019. Ne-am
dori un buget care să se apropie ca procent de
cel din ţările dezvoltate..., poate nu 6% cum
prevede legea, dar nici 2,5% cât este în momen-
tul actual. Ne dorim psiholog în fiecare unitate
şcolară, asistentă – mai ales în condiţiile ac-
tuale, precum şi resurse financiare pentru pro-
curarea de materiale didactice şi tot ce este
necesar pentru un învăţământ modern.

Şi încă o problemă spinoasă pe care dorim
s-o rezolvăm: cea a respectării acordării indem-
nizaţiei de doctorat pentru personalul care a
echivalat gradul didactic I cu doctoratul înainte
de anul 2017. Din luna iunie a anului 2021 pen-
tru această categorie de profesori s-a suspendat
plata sporului de doctorat, ceea a fost o hotărâre
neaşteptată. Dacă facem o radiografie a perso-
nalului din educaţie vom constata că există nu-
meroase categorii supuse unor nedreptăţi,
victime ale birocraţiei, ale sistemului prea puţin
flexibil, cu probleme pe care nu le pot rezolva
singuri. Aceasta este raţiunea de a fi a sindica-
tului, apărarea intereselor profesorilor, a respec-
tului pentru şcoală şi oamenii ei!

(urmare din pag. 1)
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Convorbiri literare”, „Cronica” ş. a. Cărţi:
„G. T. Kirileanu sau Viaţa ca o carte”; „Gh.
T. Kirileanu. Un destin, sub semnul lui
Creangă şi Eminescu, la Palatul Regal” ş. a. 

■ 9/1876 – 145 de la naştere Ermil
CONSTANTINOV, la Iaşi (d. 1927, Pia-
tra-Neamţ), absolvent al Şcolii Normale şi
al Facultăţii de Litere şi Filozofie, Iaşi, cu

specializare la Berlin. Întors în ţară, predă ger-
mana, latina şi engleza la Liceul „Petru Rareş”
din Piatra-Neamţ, până în anul 1927, cu o între-
rupere (1902-1907), când a fost profesor la Tul-
cea. Colaborări în presa locală.

■ 10/1910 – n. Nicolae Gr. STEŢCU, la
Galbeni, Bacău (d. 12. 05. 1995, Bacău), profe-
sor, istoric literar. Liceul „Roman-Vodă”, licen-
ţiat în litere şi filozofie (Iaşi), membru activ al
Institutului de Literatură din Cernăuţi, profesor
la Liceul „Roman-Vodă” (din 1949). A realizat,

în colaborare cu Gheorghe A. M. Ciobanu, lucra-
rea „Pagini din istoria Liceului «Roman-Vodă».
1872-1972” (1972). 

■ 11/1909 – n. Nicolae MILORD, la Piatra-
Neamţ (d. 10. 05. 1988, Piatra-Neamţ), artist

plastic. A absolvit Liceul „Petru Rareş” din Pia-
tra-Neamţ şi Academia de Arte Frumoase din
Iaşi. Expoziţii colective şi personale: Piatra-
Neamţ (1937, 1967, 1970), Bacău (1967), Bucu-
reşti (1975). 

■ 12/1869 – d. Gheorghe Asachi, la Iaşi (n.
1. 03. 1788, Herţa, v. fişa lunii martie.)

■ 12/1946 – 75 ani de la naştere Mihai
HANGANU, la Hânţeşti, Suceava, profesor,
poet, eseist. Facultatea de Matematică, Suceava,

Facultatea de Manage-
ment, Bucureşti. Cărţi:
„Nostalgii”; „Bucoavnele
bucolicei Bucovine”;
„Apa regală”; „Fractalia”;
„Crai Nou”; „Fleacuri”;
„Judecata de apoi a româ-
nului”; „Desculţ prin roua
poemelor”; „Constelaţia
destinelor”; „Bombe cu
efect întârziat”; „Sub ju-

decata timpului” ş. a.
■ 14/1844 – n. Constantin D. STAHI, la

Dobreni, Neamţ (d. 18. 06. 1920, Iaşi). A absolvit
Seminarul de la Socola (cl. II-IV), Şcoala de Arte
Frumoase, ambele din Iaşi, Facultatea de Belle
Arte, München (1878). A participat la expoziţii

Red.
(continuare în pag. 4)
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CALENDAR
– noiembrie 2021

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

02. ELYTIS, Odysseas
(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 moartea filologului;

07. ŞORA, Mihai (7 nov.
1916) – 105 de ani de la naşterea fi-
losofului;

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

14. CHIRIŢĂ, Constantin (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 fizicianului;

15. SIENKIEWICZ, Henrik
(5 mai 1846 – 15 nov. 1916) – 105
de la moartea prozatorului 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 naşterea pictorului;

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

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

26. SILVESTRU, Valentin (20
octombrie 1924 – 26 nov. 1996) –
25 ani de la moartea teatrologului;

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

Red.

0

Profesorii testează doar cunoştinţele elevilor!
u toţii, de la mic la mare suntem loviţi de cru-
zimea timpului actual, care a adus cu el, în
special, această groaznică pandemie. Ne sim-
ţim frustraţi, păcăliţi, furaţi. Cu toţii am pier-
dut ceva...

Şi noi, cei din învăţământ am pier-
dut multe... am pierdut drepturi, dintre
care cel dintâi, acela de a fi o comuni-

tate respectată. Şi când spun asta mă gândesc
la ultima idee a guvernanţilor, aceea de a plasa
cadrelor didactice sarcina de a testa elevii cu
testele rapide anti-gen non-invazive, efectuate
prin proba de salivă. Inutil să spunem că
această abordare a fost percepută de profesori
ca umilitoare, că a fost picătura care a umplut
paharul. Astfel încât luni, 22 noiembrie 2021,
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ
şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU
HARET” au declarat grevă, prin pichetarea se-
diilor prefecturilor, Ministerului Sănătăţii şi
Guvernului României.

Aceste federaţii reprezentative consideră
că în ultima perioadă, deciziile importante care
vizează funcţionarea sistemului de învăţământ
au fost luate în total dispreţ faţă de salariaţii
din acest important domeniu de activitate şi
faţă de elevi. Un exemplu ar fi legat şi de adoptarea
deciziei de a condiţiona deschiderea unităţilor de în-
văţământ exclusiv de rata de vaccinare de 60% a sa-
lariaţilor, fără a se ţine cont de faptul că un
asemenea procent nu a fost reglementat/implemen-
tat în legislaţia actuală iar măsura a generat discri-
minare între angajaţii din învăţământ şi restul
societăţii. 

După cum arată imaginile din mass media
greva din judeţul Neamţ a fost foarte bine organi-
zată. Suntem prezenţi la această acţiune de protest
pentru a transmite prin intermediul instituţiei pre-
fectului din judeţul Neamţ nemulţumirile noastre le-
gate de Ordinul din 19.11.2021, privind
transferarea responsabilităţii testărilor către Con-
siliile de Administraţie ale şcolilor. Considerăm că
această problemă foarte importantă a sănătăţii ele-
vilor şi cadrelor didactice trebuie să aibă o regle-
mentare unitară şi nu să fie lăsată la latitudinea
Consiliilor de Administraţie. Este aproape imposibil
ca această testare a elevilor să aibă loc în condiţii
de sănătate şi neperturbare a procesului instructiv
educativ. Nu în ultimul rând vrem să atragem aten-
ţia că bugetul educaţiei este insuficient pentru mo-
dernizarea acesteia şi pentru a putea atrage tinerii,

fără de care riscăm să rămânem în deficit de cadre
didactice – a declarat domnul Gabriel Ploscă, pre-
şedintele Sindicatului din Învăţământ Neamţ.

Întrebat de jurnalişti cum ar arăta începutul ore-

lor cu această testare, domnul Liviu Rusu, liderul
sindical al colectivului de la Liceul Economic „Ale-
xandru Ioan Cuza” a răspuns: Nu facem această tes-
tare, nu suntem pregătiţi pentru aşa ceva, este
necesară o procedură foarte strictă. Există alte va-
riante. Datoria noastră este să ne desfăşurăm orele
în condiţii bune şi să facem carte. Pentru că în vâl-
toarea discuţiilor despre vaccinare şi pandemie s-a
cam uitat de problemele şcolii, de performanţe, de
absenteism...

Închei citându-l pe jurnalistul şi profesorul
Adrian Ierulescu adresând câteva întrebări esen-
ţiale celor care au impresia că profesorii sunt o ca-
tegorie favorizată: Ce auzim şi vedem prin „media”
creează imaginea falsă că profesorii nu se mai sa-
tură de vacanţă sau că lucrează doar 18 ore pe săp-
tămână. Dar oare ştiu cei care bagatelizează
activitatea profesorului cum se planifică o lecţie, ce
este înainte şi după cele 18 ore de normă, cum se
realizează o strategie de învăţare, cum te conectezi
emoţional cu elevii şi mai ales de ce ai nevoie de
susţinere pentru asta? Cum se face evaluarea, cum
construieşti itemi, cum dai feedback?

Gianina BURUIANĂ

C
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n Germania, Olanda. Profesor de gravură
la Şcoala de Arte Frumoase din Iaşi. Mu-
zeul de Artă din Piatra-Neamţ deţine câ-
teva „naturi statice” semnate de el.

■ 14/1965 – n. Mirela ROBU (pseud.
Mirelei Clopoţel),
la Piteşti, profe-
soară, poetă. A ab-

solvit Facultatea de Litere
a Universităţii din Iaşi
(2005). A debutat în Re-
vista „Ateneu” (iunie,
1999) şi a colaborat cu
poezie în revistele:
„Asachi”; „Credinţa nea -
mului”; „Cronica”; „Po-
runca iubirii”. „ECO-uri”, Prima carte de versuri
publicată: „Calea robilor”, 2005. 

■ 14/1956 – 65 ani de la naştere Vasile MU-
RARU, la Doina, Neamţ, absolvent al Liceului
„Petru-Rareş”, Piatra-Neamţ” şi al I. A. T. C. Bu-
cureşti, clasa profesorului Dem Rădulescu
(1981), actor la Teatrul „Constantin Tănase” din

Bucureşti. A jucat în numeroase filme, autor al
unor cuplete, în colaborare cu Nae Lăzărescu,
prezentate frecvent în public şi pe micul ecran.

■ 15/1845 – n. Vasile CONTA, la Ghin-
dăoani, Neamţ (d. 21. 04. 1882, Bucureşti), filo-
sof, a frecventat Şcoala Domnească din
Târgu-Neamţ (1853), Gimnaziul Central din Iaşi;
primeşte o bursă şi face studii comerciale în Bel-
gia (1869-1871). În 1972, a obţinut diplomă în
drept şi va preda la Universitatea din Iaşi. Devine

membru al „Junimii” (1873) şi va publica, în
„Convorbiri literare”, scrieri filosofice: „Teoria
fatalismului”, „Originea speciilor”, „Teoria on-
dulaţiei universale”, „Încercări de metafizică” şi
versuri. În 1879, devine deputat; va conduce M.
C. I. P. (1880), în guvernul lui Ion C. Brătianu;
membru al Curţii de Casaţie. Lucrări apărute
postum: „Bazele metafizicii”, „Întâiele principii
care alcătuiesc lumea”. Volume: „Opere com-
plete”, 1914; „Opere filo-
sofice”, 1922; 1967;
„Opere filosofice alese”,
1975.

■ 16/1931 – 90 ani de
la naştere Natalia RUSU,
la Tighina, s-a refugiat în
dreapta Prutului (1940 şi
în 1944), profesoară, poetă,
a urmat cursurile liceale în
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rapelul ca simbol constituie alături de
stemă, sigiliu şi imn un semn naţional de
importanţă deosebită al identităţii unei
naţiuni.

Un rol important în individualizarea
drapelelor i-a revenit simbolismului cro-
matic care poate evidenţia deosebirile de

natură etnică, statală şi regională, profesională,
confesională, militară ş. a. Dar simbolismul
cromatic fiind universal nu poate fi absolutizat,
aceeaşi culoare poate avea interpretări diferite
în cadrul simbolisticii diferitelor zone geogra-
fice sau istorice, la diferite popoare. Culorile
specifice unui popor sunt de regulă tradiţionale,
rezultat al unor acumulări lente pe fondul sim-
bolistic etnocultural. De asemenea, originea
drapelului naţional se află în tradiţiile poporului
respectiv, cu un parcurs de mai multe etape
până a devenit însemn naţional. La fel s-a în-
tâmplat şi în cazul tricolorului românesc, care,
până în momentul afirmării sale ca simbol ve-
xilologic naţional, a străbătut mai multe pe-
rioade, prima fiind aceea a opţiunii pentru cele
trei culori: roşu, galben şi albastru. 

Dr. Ştefan Szemkovics, consilier din ca-
drul Arhivelor Naţionale ale României, propune
următoarea interpretare a simbolisticii culorilor
drapelului României. Astfel, culoarea
albastru cobalt poate simboliza: fide-
litatea, loialitatea, profunzimea, ordi-
nea sau adevărul. Culoarea galben
crom poate simboliza prestigiul, vir-
tutea, inteligenţa, grandoarea sau bo-
găţia. În timp ce, culoarea roşu
vermion poate simboliza acţiunea,
pasiunea, capacitatea de a servi Pa-
tria, sinceritatea, agresivitatea sau
chiar incitarea la violenţă.

Cele trei culori folosite cu predi-
lecţie de către români s-au regăsit în
perioada de mijloc a evului mediu ro-
mânesc în uniforma militară, dar uti-
lizarea lor curentă se constată documentar, de
la începutul secolului al XV-lea, în cărţile bise-

riceşti manuscrise şi apoi în cele tipărite (a doua
jumătate a secolului), în ţesături, broderii şi pic-
tură.

Prima apariţie a stemei Transilvaniei cu
cele trei culori o găsim pe o hartă de la 1624.
Cea dintâi menţiune documentară expresă a tri-
colorului folosit ca steag şi intrând ca atare în
compunerea armelor Transilvaniei datează din
2 noiembrie 1765, când Transilvania a fost pro-
clamată „Mare Principat” prin diploma dată de
Maria Tereza.

În secolele al XVII-lea – al XVIII-lea în
Ţara Românească şi Moldova, cele trei culori
apar tot mai des în documentele emise în can-
celariile domneşti. Sub domniile lui Radu Mih-
nea (1601-1602), Matei Basarab (1632-1654),
Vasile Lupu (1634-1653), Şerban Cantacuzino
(1678-1688) şi Constantin Brâncoveanu (1688-
1714) se observă o adevărată „explozie” a fo-
losirii celor trei culori.

A doua etapă în istoria tricolorului începe
cu prezenţa culorilor naţionale pe primul drapel
propriu-zis al primei reprezentanţe naţionale
din istoria modernă a României, care a fost
Adunarea Norodului din vremea revoluţiei din
1821, condusă de Tudor Vladimirescu. 

În contextul revoluţionar al anului 1848, cu

arborarea noilor drapele tricolore ca simboluri
a unor state naţionale, şi revoluţionarii români,

aflaţi la Paris la izbucnirea revoluţiei, vor ar-
bora drapelul albastru, galben, roşu, cu albastru
la hampă. Aşa va fi şi consfinţit, ca drapel na-
ţional, prin Decretul nr. 252 al guvernului pro-
vizoriu de la Bucureşti, deşi, iniţial, apăruseră
drapele tricolore cu benzile dispuse pe orizon-
tală. 

Ca drapel naţional, tricolorul se impune în
1859, odată cu dubla alegere a lui Alexandru
Ioan Cuza, dar în varianta dispunerii orizontale
a benzilor de culoare. Primul steag din 1859,
aflat în uz până în 1862, a avut fâşia albastră
plasată sus, apoi, în a doua perioadă a domniei
lui Cuza, fâşia roşie a fost dispusă la partea su-
perioară. Odată cu venirea domnitorului Carol
I, din 1867, atât steagul ţării, cât şi drapelele şi
stindardele unităţilor militare vor avea benzile
dispuse pe verticală, cu albastru lângă hampă.
România se alinia astfel regulilor vexilologice
europene pentru steaguri tricolore care au,
toate, banda de culoarea cea mai închisă, culoa-
rea „rece”, lângă hampă.

În 1948, regimul comunist, pentru a încerca
să îndepărteze cât mai mult din tot ce a însem-
nat tradiţia naţională, a înlocuit nu numai stema
ţării, rezultată din îmbinarea elementelor heral-
dice tradiţionale, cu una nouă, de sorginte so-
vietică, dar a şi plantat această nouă stemă pe
tricolorul naţional. În decembrie 1989, oamenii
au rupt simbolul comunismului de pe steag şi
s-a revenit la ceea ce fusese steagul României
din 1872 până în 1947.

Prin legea nr. 96 din 20 mai 1998, ziua de
26 iunie a fost proclamată drept Ziua drapelului
naţional al României. În 1848, în această zi a
fost emis Decretul nr. 1 al Guvernului Provizo-
riu al Ţării Româneşti, prin care tricolorul roşu-
galben-albastru devenea Drapel Naţional. 

Mircea ZAHARIA

Povestea Tricolorului Românesc
Drapelul este România, acest pământ binecuvântat al patriei, udat cu sângele străbunilor

noştri şi îmbogăţit cu sudoarea muncitorului. El este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au
născut părinţii şi unde se vor naşte copiii noştri. Steagul este încă simbolul devotamentului, cre-
dinţei, ordinii şi al disciplinei ce reprezintă oastea. Steagul este totodată trecutul, prezentul şi vii-
torul Ţării, întreaga istorie a României. (Alexandru Ioan Cuza, 1/13 septembrie 1863) 

D

1848, Stampă de Costache Petrescu



ai multe locuri, încheiate la Roman, în
1950. A absolvit Facultatea de Filologie a
Universităţii ieşene (1954). A profesat la
Liceul „Roman-Vodă” şi la Liceul Nr. 5,
ambele din Roman. A fost preocupată de
îndrumarea trupelor teatrale, ceea ce i-a
atras supranumirea de „tinereţe fără bătrâ-
neţe”. Cărţi: „Plaiuri muşatine” (culegere

de folclor); „Basarabia, raza mea de soare”; „Po-
iana cu flori târzii...”; „Bucurie” ş. a.

■ 18/1864 – n. Panait MUŞOIU, la Roman
(d. 1944, Bucureşti), publicist, a urmat cursurile
primare şi gimnaziale în oraşul natal. Cu G.
Ibrăileanu şi Eugen Vaian, scoate revista bilunară
„Şcoala nouă”. Scrieri: „Făţarnicii”; „Teoria va-
lorii” (Karl Marx). Traduceri: „Determinismul
social”; „Manifestul P. C”, de Karl Marx, „Ceva
despre socialismul belgian”. Alte traduceri din
latină, greacă, italiana, franceză, germană şi rusă.

■ 18/1911 – 110 ani de la naştere Nicolae I.
GRIGORAŞ, la Cotu-Vameş, Horia, Neamţ (d.
1983, Iaşi), profesor universitar, istoric, publicist,
absolvent al Liceului „Roman-Vodă” din Roman
şi al Facultăţii de Litere şi Filozofie din Iaşi.

Doctor în istorie (1940). Conferenţiar la Univer-
sitatea ieşeană. Cercetător ştiinţific la Institutul
„A. D. Xenopol”. Scrieri: „Din istoria diploma-
ţiei moldoveneşti (1432-1947)”, „Biserica Trei
Ierarhi din Iaşi”; „Biserici şi mănăstiri vechi din
Moldova, până la mijlocul secolului al XIV-lea”;
„Instituţii feudale din Moldova...” ş. a. 

■ 19/1951 – 70 ani de la naştere Virginia
ROGIN, Buhalniţa, Neamţ, actriţă, absolventă a
I. A. T. C. Bucureşti (1977). A fost repartizată la

T. T. din Piatra-Neamţ,
unde a fost distribuită în
mai multe spectacole:
„Vara trecută la Ciu-
limsk”, „Nevestele vesele
din Windsor”, „Trei su-
rori”, „O noapte furtu-
noasă”, „Cei trei
muşchetari”, „Îmblânzi-
rea scorpiei” ş. a. S-a
transferat la Bucureşti, la
Teatrul „Giuleşti”, astăzi „Odeon”. 

■ 21/1896 – 125 ani de la naştere Letta MI-
RONESCU, la Cernăuţi (d. 13. 05. 1981, Piatra-
Neamţ), artist plastic, fiică a teologului doctor Vasile
Gheor ghiu, profesor universitar la Facultatea de
Teologie din Cernăuţi. Studentă la Academia de
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n anul 2005, Editura Nona a Centrului
pentru Cultură şi Arte „Carmen Saecu-
lare” Neamţ readucea în atenţia publicu-
lui cititor din judeţul Neamţ o bijuterie
literară din prima parte a veacului XX:
„Monografia comunei Tarcău, judeţul
Neamţ, cu 21 de clişee în text”, lucrare
aparţinând preotului Gheorghe Ver-

şescu. 

„Cu câtă mândrie naţională nu pri-
veam noi la fostul pichet grăniceresc, acum
pustiu!...”

În paginile acestei monografii, autorul
surprinde şi atmosfera din comuna Tarcău în
anii de după Marea Unire. Putem afla astfel
cum românii de peste munţi, transilvănenii, ve-
neau la fraţii lor fără a mai simţi opreliştea gra-
niţei care i-a despărţit atâta amar de vreme. 

După alipirea la patria mamă a provincii-
lor româneşti, conştiinţa naţională se afirmă
într’un mod şi mai vădit. Transilvănenii vin cu
mare bucurie în comuna noastră la hramuri,
mai ales la Schitul Tarcău, la lucru în pădure,
cu oile la păşune, cu diferite treburi, tot aşa
cum şi ai noştri se duc la ei, la neamuri de ale
lor, din moşi strămoşi. Ba de vre-o două ori
am mers şi la votare în comuna Bicazul Arde-
lean, în satul Valea Jidanului, fericiţi că putem
vedea pe fraţii noştri la casele şi în gospodă-
riile lor.

Cu câtă mândrie naţională nu priveam
noi la fosta frontieră ungară, la pichetul gră-
niceresc, acum pustiu, şi parcă vedeam finanţii
(funcţionari militari la vămile austro-ungare
care urmăreau în special contrabanda, n. n.)
unguri desarmaţi şi neputincioşi în faţa con-
voaelor de alegători români, care cântând şi
chiuind mergeau la vot să desfidă şi să umi-
lească mândria ungurească!

Odată cu ostoirea dorului de a fi liberi şi
stăpâni pe propriul pământ se amplifica senti-
mentul naţional, înflăcărarea care îi cuprindea
pe românii de după Marea Unire fiind cu atât
mai mare.

Sărbătorile naţionale acum cu mai multă
însufleţire se desfăşoară. La un 10 Mai, D-l în-
văţător Calistrat Bogdan a organizat o mani-

festare naţională cu elevii lui în spre sară, por-
nind cu ei la Straja şi întorcându- se în Tarcău
seara târziu în cântece şi strigăte de ura, că se
minunau locuitorii de atâta explozie de senti-
mente naţionale.

Ziua eroilor se serbează în fiecare an cu
mari pregătiri, cu deosebite demonstraţii de

naţionalism. Autori-
tăţi, şcoli, popor,
lume multă de nu mai
încape în biserică.
Pomeniri cu paras-
tase şi praznice pen-
tru eroi, cuvântări
simţite şi rupte parcă
din sufletele vorbito-
rilor prea măresc
eroismul şi vitejia
celor morţi pentru
patrie şi întregirea
neamului. Ţin să su-
blinieze în special cu-
vântările înflăcărate,
din câţiva ani de-a
rândul, ale D-lui Gh.
a Ilincei, un tânăr din
popor, plutonier în

timpul răsboiului din 1916-1918, cu mărturi-
sirile lui proprii despre unii dintre eroii local-
nici căzuţi în faţa lui, pentru idealul patriei
noastre.

Monumentul eroilor din faţa primăriei
este un rod al acestor sentimente.

Dorinţă-testament 
În fapt o reeditare, ediţia de faţă a „Mono-

grafiei comunei Tarcău”, reproduce fidel textul
primei ediţii, cea apărută în anul 1942. Intenţia
editurii Nona era în acord cu credinţa autorului
mărturisită cu mai bine de şase decenii înainte.
„Alături de cărţile religioase, această mono-
grafie să stea pe mesele voastre ca o mărturie
dreaptă a vredniciei tărcăoanilor din trecut şi
ca o chezăşie a dragostei voastre de pământul
strămoşesc frământat cu sângele străbunilor”,
spunea preotul Gheorghe Verşescu, în 1942.

Valentin ANDREI

După Marea Unire
Comuna Tarcău în monografia
preotului Gheorghe Verşescu

Î

Monumentul Eroilor
din Tarcău ‐ fotografie

din perioada interbelică

Pastoraţie şi duhovnicie
în Diaspora Românească

n zile de 1 şi 2 noiembrie 2021, Facultatea
de Teologie Ortodoxă din cadrul Univer-
sităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, a
găzduit lucrările Simpozionului Interna-
ţional de Teologie, Istorie, Muzicologie şi
Artă cu titlul: Pastoraţie şi duhovnicie în
Diaspora Românească. Purtarea de grijă
a celor adormiţi, în cultul şi practica Bi-

sericii Ortodoxe. 
Devenit o tradiţie teologică academică, sim-

pozionul a adunat, atât cu prezenţă fizică cât şi
on-line, participanţi din ţară şi străinătate, cadre
didactice universitare, cercetători, doctoranzi din
România, Polonia, Belgia, Germania, Rusia, Ma-
cedonia, Kenya, Bulgaria. 

Sesiunea inaugurală, care a avut loc în dimi-
neaţa zilei de 1 noiembrie 2021, în Aula Facul-
tăţii de Teologie Ortodoxă, a fost marcată de
prezenţa a patru ierarhi: ÎPS Andrei Andreicuţ,
Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi
Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălaju-
lui, PS Petroniu, Episcopul Sălajului, PS Neop-
hytos Kongai, Episcop de Nyeri şi Mount Kenya,
şi PS Benedict Bistriţeanul, Episcop-Vicar al Ar-

hiepiscopiei Vadu-
lui, Feleacului şi
Clujului. 

Dintre nume-
roasele teme abor-
date în cadrul
secţiunilor simpo-
zionului amintim:
Academicieni cu
viaţă duhovni-
cească, trecuţi la
Domnul; Fenome-
nul migraţiei în ge-
neral şi migraţia
românească în
America. Preasfin-
ţitul Policarp Mo-

ruşca, primul episcop al Diasporei româneşti;
Realităţi misionare în Diaspora Ortodoxă Româ-
nească; Episcopia Ortodoxă Română a Italiei –
aspecte istorice şi canonico-juridice; Constantin

Î
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ictură „Offner” din oraşul natal. Studiază
pictura, după Primul Război Mondial, la
München, la Viena şi la Paris. Excelează
în portretistică şi peisaj. Expoziţii perso-
nale: Cernăuţi (1925), Iaşi (1929), Chişi-
nău (1935). Vine la Piatra-Neamţ /1944),
unde se căsătoreşte. 

■ 22/1931 – 90 ani de la naştere Maria Mi-
halache-BLENDEA, la Avereşti, Neamţ, artist
plastic. A absolvit Institutul de Arte Plastice „Ni-
colae Grigorescu”, Academia de Arte Frumoase
din Roma (1966-1967). A proiectat ansamblul de
opt tapiserii pentru Muzeul Ţării Crişurilor, Ora-
dea. Multe expoziţii peste hotare: America, Italia,
Germania, Cuba, Ungaria, URSS, Canada,
Iugos lavia, Cehoslovacia, China, Mongolia.

■ 27/1940 – n. Ioan I. SCURTU, la Dochia,

Neamţ, absolvent al Liceului „Petru Rareş” din
Piatra-Neamţ şi al Facultăţii de Istorie Bucureşti,
profesor universitar, doctor, preşedinte al Secţiei
de Ştiinţe Istorice şi Arheologie (2007), membru
al Consiliului Ştiinţific al A. O. Ş. din România.

A fost director general al
Arhivelor Naţionale,
membru în Consiliul Na-
tional al Istoricilor din
România. Premiul Acade-
miei Române (1983),
pentru „Viaţa politică din
România. 1918-1944”.

■ 27/1962 – n. Du-
mitru BOSTAN jr., la

Piatra-Neamţ, artist plas-
tic, absolvent al Acade-
miei de Artă, Bucureşti
(1986), restaurator la
Complexul Muzeal
Neamţ. Debut la Salonul
Anual de Artă Piatra-
Neamţ (1983). Participă
la expoziţii în ţară şi stră-
inătate: New York, Ca-
nada, Olanda, Veneţia.
Este autorul albumului de artă „Biarritz si loin si
proche”, Franţa.

■ 28/1923 – n. Clement POMPILIU, la
Scăeni-Prahova. (d. 1985), sculptor, a absolvit
Academia de Belle Arte, Bucureşti, stabilit la
Piatra-Neamţ, profesor la Şcoala Populară de
Artă. Membru U. A. P., prezent în expoziţii de
sculptură şi pictură la Bacău, Iaşi, Piatra-Neamţ.

Scrisori din Basarabia
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işte necunoscuţi. Politicile
de deznaţionalizare, inter-
dicţiile asupra trecutului is-
toric, politica românofobă,
adevărul denaturat al isto-
riografiei sovietice, ateismul
agresiv şi măsurile coerci-
tive au distrus metodic me-

moria colectivă a românilor
basarabeni despre instituţia regală.
Ceea ce nu s-a putut spune cu voce
tare, a lunecat în adâncimea struc-
turală a imaginarului artistic: în
mărturii, în legende, în poveşti.
Proiecţiile artistice, atâtea câte
există, au constituit forme de rezis-
tenţă la mecanismele de „spălare a

creierului” instrumentate de isto-
riografia oficială comunistă şi to-
todată mijloace de păstrare a
memoriei”.

În postfaţa cărţii, preşedintele
Academiei Române, acad. Ioan
Aurel-Pop, menţionează, între al-
tele: „Aliona Grati ştie că nu doar
pământurile pot să fie confiscate,
ci şi trecutul. Dintre cei patru regi
ai noştri, numai trei au domnit
peste România Întreagă, formată în
1918, Ferdinand I, Mihai I şi Carol
al II-lea. Cel din urmă rege al nos-
tru, Mihai I, a avut, însă, un destin
tragic, fiind suveran, în domnia sa
care contează, doar peste frânturi
ale pământului românesc. Prin car-

tea de faţă, autoarea ne demons-
trează că, în fapt, chiar dacă a fost
îndepărtat de la putere şi de la
domnie, regele Mihai a rămas al
nostru, al tuturor românilor. Comu-
niştii, mai ales cei sovietici, au
avut grijă să şteargă imaginea re-
gelui Mihai dintre „chipurile şi
icoanele” românilor, dar nu au
putut-o şterge din sufletele oame-
nilor şi mai ales din sufletul naţiu-
nii. Cartea aceasta ne readuce în
amintire nu doar domnia dintre
anii 1941 şi 1944 a regelui Mihai
în Basarabia, ci şi preţuirea eternă
pe care suveranul a păstrat-o pen-
tru partea dintre Prut şi Nistru a
României. Autoarea, cu mintea

cercetătorului şi cu sentimentul ro-
mânului, ne îndeamnă în această
lucrare memorabilă să cunoaştem
şi să preţuim istoria noastră, care
ne aparţine tuturor şi în cadrul că-
reia figura regelui Mihai rămâne
de neşters.”

Filmul documentar „Vizitele
monarhilor la Chişinău. Partea a
III-a: Ultimul Rege Mihai I” face
parte dintr-un serial intitulat „Arta
şi mitopoetica oraşului Chişinău”,
creat de cercetătorii unui proiect
ştiinţific de la Universitatea de Stat
din Moldova cu susţinerea Direc-
ţiei Cultură, din capitală. Subiectul
filmului sunt vizitele Regelui
Mihai la Chişinău.

100 de ani de la naşterea Regelui Mihai I al României
„Regele Mihai şi Basarabia. O poveste uitată de neuitat”

n

(urmare din pag. 1)

Semnal editorial la Chişinău: Larisa Turea – „Cartea Foametei”

a Chişinău, la finele
lunii septembrie, a avut
loc lansarea celei de a
treia ediţii a volumului
„Cartea Foametei”, de
Larisa Turea, scriitoare
şi critic de artă. Cartea

prezintă fotografii, docu-
mente şi mărturii ale supra-
vieţuitorilor care au trecut
prin înfometarea populaţiei
din Moldova sovietică între
anii 1946-1947, culese de au-
toare. Prima ediţie a cărţii a
apărut în anul 1991. Cităm
din prezentarea de pe coperta
a IV-a: „Moldova sovietică, 1946–1947: mama
face turte din iarbă şi pământ şi le împarte cu

grijă între copii. Tatăl pleacă la oraş în căutare
de hrană şi la întoarcere moare în pragul casei,

epuizat de inaniţie. Vecinului cineva i-a furat
calul şi i l-a omorât ca să-l mănânce. Iar despre
o femeie ce locuieşte câteva case mai încolo s-a
auzit că şi-a ucis mezinul de câteva luni ca să-şi
hrănească ceilalţi copii. Între timp, detaşa -
mentele de rechiziţionare îşi continuă cu sârg
misiunea, ca nu cumva să fi scăpat vreun bob
de grâu prin podul cuiva.

S-a scris mult despre foametea din1932–
1933 din Ucraina, dar câtă lume ştie că a mai
fost o foamete, la fel de cruntă, în Moldova –
datorată nu secetei, cum se pretinde în docu-
mentele vremii, ci zelului autorităţilor comu -
niste – care a ucis peste 200.000 de oameni?
Volumul de faţă vine să umple acest gol, cu
mărturii cutremurătoare ale supravieţuitorilor,
documente şi fotografii de arhivă. Deşi lectura
este aproape insuportabilă, o dată ce ai deschis
cartea n-o poţi lăsa din mână, pentru că totul
pare scos dintr-un roman de groază inabil exa-
gerat. Numai că e perfect autentic.”

Larisa Turea: „Am recurs la foarte mult
material nou, pentru că prima carte a fost o edi-
ţie mai minimalizată, deoarece materialele de
arhivă încă nu puteau fi publicate aşa cum am
fi dorit. Am publicat în ediţia a doua, care a apă-
rut în 2008 la Bucureşti, materiale de arhivă din

L

Larisa Turea este născută în Basarabia, la Călineştii Făleştilor, pe malul Prutului, în familie de
învăţători. Debutează cu versuri în revista Moldova, apoi în săptămânalul Cultura. Studiază la Uni-
versitatea de Stat din Chişinău, secţia de jurnalism, absolvită în 1974. Este jurnalist, critic de artă,
membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, membru al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Tea -
tru (AICT, cu sediul la Paris), preşedinte al Secţiei naţionale Moldova a AICT. Între 1992 şi 1994 a
fost viceministru al Culturii şi Cultelor în Guvernul Republicii Moldova. Volume publicate: Cartea
foametei, în colaborare cu Valeriu Turea, Universitas, Chişinău, 1991. Portrete în relief, Cartea
moldovenească, Chişinău, 1987. Cartea foamei, ed. a II-a, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2008.



expus la Anuala de Stat, Bucureşti
(1952). Unica personală la Piatra-Neamţ
(1969). Lucrări de for public în Piatra-
Neamţ, Roman, Bacău, Slănic Moldova. 

■ 28/1950 – n. Arcadie RĂILEANU,
la Perieni, Basarabia, absolvent al Institu-
tul Politehnic din Chişinău, specialitatea
Arhitectură, a debutat la expoziţia U. A. P.

Moldova, Chişinău (1982). Stabilit la Piatra-
Neamţ, este prezent cu
expoziţii personale şi de
grup (1993-2004), la Pia-
tra-Neamţ: Galeriile
„Lascăr Vorel”, „Galeria
Top Art”, Galeriile
„Vert”, T. T., Bienala
„Lascăr Vorel”, Târgul de
Vară; în ţară: Râmnicu
Vâlcea, Craiova, Câmpu-
lung Moldovenesc, Căli-

măneşti, Iaşi, Bârlad, Cluj, Saloanele Moldovei,
Bacău-Chişinău, Timişoara, Bucureşti; peste ho-
tare: Bălţi, Tighina, Uniunea Scriitorilor şi Bi-
blioteca „Onisifor Ghibu”, Chişinău,
Internaţionala de design Moscova ş. a. 

■ 28. 11. 1972 – n. Valentin ANDREI, la
Săvineşti, Neamţ, animator cultural. Facultatea
de Filozofie şi Jurnalism a Universităţii „Spiru
Haret”. Din 1998, lucrează, la Centrul pentru
Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”. Debut cu
cronici sportive. Colaborări: „Apostolul”,
„Asachi”; „Antiteze”; „Ceahlăul”; Radio Româ-
nia Cultural; TVR. Cultural. Carte: „Patruzeci de
ani de Vacanţe Muzicale la Piatra-Neamţ”
(2011). 

■ 29/1949 – n. Gheorghe HIBOVSKI, la

Dumbrava Roşie, scriitor, regizor. Universitatea
de Arte „George Enescu”, Iaşi, (2008). A iniţiat
proiecte culturale (Teatrul de Iniţiere „Act” şi Fes-
tivalul de Teatru „Yorick”, Teatrul de Joacă, Tea-
trul „Tandem”). Premiul pentru proză la
Concursul „Mihail Sado-
veanu” (1982). Membru al
U. S. Cărţi: „Cloaca ma-
xima”; „Circus maximus”;
„Viclenii de păsărar”;
„Descreieraţii”; „Pisica
năzdrăvană!”; „Parcul Li-
bertăţii”; „Caiet de drama-
turgie, I-IV”; „Teatrul şi
principiile lui genera-
toare”; „Om şi mască”.

(Prelucrare după Personalităţi ale culturii din
judeţul Neamţ, un calendar alcătuit de Constantin
Tomşa, Editura Crigarux&Cetatea Doamnei, Pia-
tra-Neamţ, 2014).

APOSTOLUL Pag. 7

Scrisori din Basarabia

Lecţia de istorie r Luna noiembrie r Lecţia de istorie r Luna noiembrie r Lecţia de istorie r Luna noiembrie

Rememorări nemţene

A

noiembrie 2021

ondurile Arhivei noastre de Stat, iar acum am
publicat şi mai multe monologuri, sunt peste
70 la număr. În plus, am fost din nou la arhivă
şi am găsit alte dosare care ne privesc şi se re-
feră la Cartea Foametei.

Cartea este alcătuită din trei comparti-
mente. În primul compartiment sunt inserate

mărturii ale supravie-
ţuitorilor. De la prima
ediţie şi până acum,
ele au sporit şi foarte
mulţi din cei care mi-au
vorbit la prima ediţie
nu mai sunt în viaţă,
mai mult de jumătate
dintre ei au plecat din-
colo. În partea a doua
sunt documente de ar-
hivă originale, majori-
tatea le dau şi în
xerocopie, în mare
parte sunt în limba
rusă, fiindcă toată co-

respondenţa era în limba rusă, chiar existau prin sate
şi traducători, în arhivă se păstrează mai multe tra-
duceri în ruseşte, chiar şi atunci când cei care vorbeau
erau români. Şi mai este un compartiment cu foto-
grafii, imagini din Arhiva de Stat.

Cartea asta îmi pare mie că este valoroasă şi prin
faptul că sunt mărturiile unor oameni vii, pentru că
dacă documentele de arhivă vor mai putea fi consul-
tate, deşi unele dispar şi din arhive, oamenii vii dispar
şi ei. Sunt foarte preţioase aceste mărturii şi de asta
am şi ales să păstrez numele oamenilor care mi-au
vorbit şi să fac aceste monologuri, pentru ca fiecare
să-şi spună păsul aşa cum crede el. Cândva, Spiridon
Vangheli spunea că această carte i se părea lui ca un
cor antic, un cor care povestea ca în Antichitate o is-
torie care altfel ar fi fost dată uitării. Acesta este un
război al statului cu propriul popor, pe care sperăm
să nu-l dăm uitării.”

Angelina BEGU

Semnal editorial
la Chişinău:

Larisa Turea –
„Cartea Foametei”
f

105 de ani de la
naşterea pictorului 

rtistul plastic Mihai Grecu s-a născut
în satul Faraonovca, judeţul Cetatea
Albă, sudul Basarabiei (astăzi regiu-
nea Odesa). Copilăria şi-a petrecut-o
în satul Taşlac, în familia părinţilor
adoptivi Elena şi Grigore Pascaru.
Între 1929-1937 a studiat la Şcoala

normală din Cetatea Albă. Având înclinaţie
către arta plastică a deschis, fiind încă elev,
câteva expoziţii personale de pictură în să-
lile din Cetatea Albă. Acest fapt i-a adus
Marele Premiu al tineretului artistic din
România şi l-a recomandat pentru a parti-
cipa la taberele de creaţie de la Baia Mare
(1935) şi Balcic (1936, 1937), unde a lucrat
alături de marii pictori: N. Tonitza, I. Cri-
gorescu, I. Izer, H. Catargi. Ulterior, şi-a
continuat studiile la Academia de Arte
Plastice din Bucureşti, unde i-a avut ca pro-
fesori pe F. Şirato, E. Stoienescu, N. Dă-
răscu (1937-1940) şi la Şcoala de Arte
Plastice „I. Repin” din Chişinău, la profe-
sorul M. Gamburd (1940-1941). 

În 1941 s-a evacuat în Rusia, unde a

lucrat la depoul de locomotive din Uralsk.
Acolo a pictat Maternitate (1944), lucrare
care astăzi face parte din tezaurul colecţiei

Muzeului Naţional de Artă al Republicii
Moldova. După război, în 1945, a revenit
la Chişinău, devenind în acelaşi an mem-
bru al Uniunii Artiştilor Plastici din Mol-
dova. 

Creaţia lui Mihai Grecu a cunoscut trei
perioade distincte, care i-au marcat ope-
rele. 

Prima cuprinde anii 1950-1960 şi poate
fi identificată cu însuşirea profesională a
limbajului plastic profesionist în domeniul
desenului, compoziţiei şi cromaticii colo-
ristice. Printre cele mai cunoscute opere din
această perioadă se numără Femeie cu bro-
boadă galbenă (1956), Natură statică cu
peşti uscaţi (1956), Răscoala din Tatarbu-
nar (1957), Primăvara (1957), Ţăran cu pă-
lărie (1957), Între zidurile temniţei (1957)
ş. a. 

Cea de-a doua perioadă, 1960-1975,
reflectă experimentele coloritului decora-
tiv. Din şirul tablourilor de rezonanţă din
această perioadă fac parte Fetele din Cea-
dâr-Lunga (1960), O zi de toamnă (1964),
Recruţii (1965), Ospitalitate (1966-1967),
tripticul Istoria unei vieţi (1967) şi o serie
de peisaje moldoveneşti cu case, beciuri,
grădini, porţi, precum şi portrete ale ţăra-
nilor şi intelectualilor ş. a. 

Mihai Grecu: Eşti naţional fără să vrei
şi câteodată fără să-ţi dai seama

A

(22 noiembrie 1916 – 9 aprilie 1998)

Maria HAREA
(continuare în pag. 8)

Istoria unei vieţi (1967)
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pera sa din ultima perioadă este pătrunsă
de filozofia şi mitologia artei populare
naţionale îmbinate cu rafinamentul dis-
cursului pictural, în contextul mişcărilor
artistice moderne europene. Seria pânze-
lor Masa pomenirii (1976), Pâinea şi
soarele (1977), Luna la Butuceni (1979),

Porţile (1979), Cimitirul de la Butuceni (1981),
Anotimpurile (1984) şi multe altele au fost con-
cepute şi datorită ideilor marelui Brâncuşi. A

avut numeroase expoziţii personale atât la Chi-
şinău, cât şi dincolo de hotare: Cernăuţi, Bacău,

Bucureşti, Baku, Odesa, Tallinn, Riga, Vilnius,
Tartu, Lvov, Moscova, Vologda, Erevan, Niko-
laev, Novosibirsk, Kiev ş. a. 

Format în spaţiul culturii româneşti, Mihai
Grecu a fost considerat un inovator şi o „perso-
nalitate complexă şi extrem de dotată”, care a
revoluţionat artele plastice din Moldova, rămâ-
nând în acelaşi timp pe terenul fertil al tradiţiei
româneşti. Multe din tablourile sale au intrat în
colecţia de aur a picturii moldoveneşti. 

Pentru merite deosebite în artă i-au fost
acordate numeroase distincţii şi premii: Meda-
lia de Aur a EREN, URSS (1966, pentru ta-
bloul O zi de toamnă) şi (1970, pentru tripticul
Istoria unei vieţi), Premiul de Stat al RSSM
(1978), Premiul de Stat al URSS (1990), Pre-
miul Mare al Ministerului Culturii din România
(1991, pentru tabloul Omagiu strămoşilor), Or-
dinul Republicii (1992), Premiul de Excelenţă
al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Mol-
dova (1997). În anul 1987 i se conferă Titlul Ar-
tist al Poporului din RSSM. În cadrul
expoziţiilor Saloanele Moldovei, Bacău (Româ-
nia) – Chişinău (Republica Moldova) din anul
1999 s-a inaugurat Premiul „Mihai Grecu”. Se
stinge din viaţă la 9 aprilie 1998 la Chişinău. (N.
R. Preluare după Aniversări culturale, Biblio-
teca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Chi-
şinău, 2016)

Duc o luptă – poate cea mai aprigă luptă –
cu mine însumi, confruntând adevărurile esenţiale
– acest pământ, această frumuseţe – unicele şi
veşnicele valori omeneşti.

Pictura, aşa cum o înţeleg eu, se face adecvat
sau izomorf, ea nu se bazează pe natura vizuală,
de realul concret, ci pe nişte lucruri neîntâmplate,
dar care ar putea să se întâmple. Nu pictez un măr
pentru ca să-ţi lase gura apă, ci pentru a gusta
însăşi pictura, ce are o aromă a sa.

Eşti naţional fără să vrei şi câteodată fără
să-ţi dai seama, iar liber eşti dacă lupţi să rămâi
liber. 

Mihai GRECU

Mihai Grecu rămâne una dintre cele mai
proeminente prezenţe care în deceniile postbe-
lice au făcut posibilă legătura, în această zonă,
între o mişcare modernă, întreruptă de evoluţii
istorice şi noul modernism, aşa cum funcţio-
nează el în estul european, ca o verigă nece-
sară înspre un postmodernism receptat tardiv.
În această configuraţie culturală specifică, în
care tradiţiile locale au jucat un rol la fel de
important ca şi prospecţiunea direcţiilor de idei
europene, Mihai Grecu oferă prin excelenţă
tocmai o astfel de sinteză. (Constantin PRUT)

Mihai Grecu: Eşti naţional fără să vrei şi câteodată fără să-ţi dai seama
105 de ani de la naşterea pictorului

(urmare din pag. 7)

O

Fetele din Ceadâr‐Lunga (1960)

Portret

Emil Loteanu – 85 de ani de la naştere
iitorul scriitor şi cineast s-a născut la 6 noiembrie 1936, în familia
învăţătorilor Tatiana şi Vladimir Loteanu din satul Clocuşna, Oc-
niţa (fostul judeţ Hotin). Era un copil zburdalnic, „cam zvăpăiat
din fire” şi îi plăcea să cutreiere crângurile şi miriştile cu flori, cum
va mărturisi în una din poeziile sale de mai târziu. Păşeşte pragul
şcolii la şase ani, dar în 1942 se refugiază împreună cu părinţii la
Rădăuţi (nu departe de mănăstirea Putna), apoi la Râmnicu-Vâlcea

şi de acolo la Bucureşti. Studiază la Liceul „Sf. Sava” (astăzi „N. Băl-
cescu”) iar în 1952, la vârsta de 16 ani, se „repatriază” în Basarabia, la
Clocuşna.

În baza unui atestat de absolvire a şcolii medii, eliberat la Chişinău,
Emil Loteanu se înscrie în 1954 la Şcoala Teatrală de pe lângă Teatrul
Academic de Artă (MHAT). Concomitent cu studiile la Şcoala Teatrală,
tânărul asistă la cursurile Institutului de literatură „Maxim Gorki”. În
1956 intră la Institutul Unional de Cinematografie din Moscova (VGIK).

După terminarea studiilor, în 1962 este repartizat la Studioul „Mol-
dova-Film”, din Chişinău, în calitate de regizor de filme artistice. Între
anii 1973-1983 lucrează ca regizor la Studioul „Mosfilm”. În anul 1988
inaugurează la televiziunea moldovenească emisiunea La steaua care-a
răsărit... În perioada 1987-1992 este preşedinte al Uniunii Cineaştilor
din Moldova.

Talentul literar se manifestă încă din anii de liceu, când debutează
în revista „Contemporanul” cu o poezie inspirată din viaţa de la ţară
(1948). La Chişinău debutează la „Tinerimea Moldovei” în 1952 cu poe-

zia Cântecul marii iubiri, după care continuă
să publice versuri în ziarul „Moldova Socia-
listă” şi revista „Octombrie”. Volumul de
debut Zbucium (1956) va constitui o adevărată
explozie lirică, urmată de numeroase recenzii
apreciative. Culegerile de versuri şi proză care
urmează sunt primite cu acelaşi entuziasm de
către cititori şi critica literară: Chemarea ste-
lelor (1962), Vioara Albă (1963), Belaia ra-
duga (Moscova,1964), Ritmuri (1965), Versuri
(1967), Sufletul ciocârliilor (1974), Bucolica,
nuvela Lăutarii (1972). În colecţia „Biblioteca
şcolarului” la Editura „Litera” apare postum
volumul selectiv Chemarea stelelor (2003).

Ca regizor debutează în anii de studenţie
cu filmul de scurt metraj Măria sa Hora
(1960). Cariera sa cinematografică se împli-
neşte la Studioul „Moldova-Film”, unde sem-
nează ca scenarist şi regizor filmele:
Aşteptaţi-ne în zori (1963), Poenele roşii
(1966), care devine pe parcurs o carte de vizită
a studioului, Această clipă (1968), Lăutarii
(1971), prezentat generos pe ecranele lumii,
fresca dramatică a vieţii şi creaţiei marelui

V
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Emil Loteanu – 85 de ani
de la naştere

minescu, Luceafărul (1986) ş. a.
La Studioul „Mosfilm” sem-
nează filmele O şatră urcă la cer
(1976), proiectat în peste 100 de
ţări, Dulcea şi tandra mea fiară
(1978), Ana Pavlova (1983), în
coproducţie cu cineaşti din An-

glia, Franţa, Cuba, Germania (1990). 
Filmele lui Loteanu au fost pre-

miate sau nominalizate în cele mai
prestigioase foruri şi festivaluri inter-
naţionale din Moscova, San Sebastian,
Napoli, Paris, Oxford, Milano, Bel-
grad, Praga. 

Lăutarii este distins cu „Scoica de
Aur” la Festivalul International de
Film de la San Sebastian (1972), cu
Marele Premiu la Festivalul Internaţio-
nal de Filme pe tema artei şi folclorului
(Italia, 1972), Premiul „Nimfa de aur”
la Festivalul Internaţional de Filme
(Italia, 1972), Premiul spectatorilor şi
al presei pentru cel mai bun film la
Forul Cinematografic de la Milano
(1978). 

Filmul O şatră urcă la cer obţine
Premiul „Marea scoică de aur” la cel
de al 24-lea Festival Internaţional al
Filmului de la San Sebastian (1976),
Premiul pentru cea mai bună regie la

Festivalul Internaţional din Iugoslavia
(1977), Premiul pentru cel mai bun
film al anului la Praga (1977). 

Dulcea şi tandra mea fiară este
aplaudat la Festivalul celor mai bune
filme din lume de la Belgrad (1979),
iar Ana Pavlova este distins cu nume-
roase premii internaţionale.

Filmele sale i-au făcut celebri pe
mulţi actori din Moldova care, la rân-
dul lor, au contribuit la succesul extra-
ordinar al creaţiilor maestrului
(Svetlana Toma, Grigore Grigoriu,
Mihai Volontir, Maria Sagaidac, Victor
Soţchi-Voinicescu, Victor Ciutac, Du-

mitru Caraciobanu, Domnica Da-
rienco, Vasile Zubcu ş. a.), Emil Lo-
teanu realizând şi câteva portrete
cinematografice ale colegilor săi (Gri-

gore Grigoriu, Svetlana Toma, Eugen
Doga).

Pentru merite deosebite în dome-
niul cinematografiei în 1969 i se con-
feră titlul de Maestru Emerit în Arte
din Moldova, iar în 1980 titlul de Artist
al Poporului din Federaţia Rusă. Pen-
tru Luceafărul obţine Premiul de Stat
al RSSM (1988). A fost membru de
Onoare al Academiei Internaţionale de
Film „Nica”.

Emil Loteanu s-a stins din viaţă la
18 aprilie 2003 şi a fost înhumat la ci-
mitirul Novodevicie din Moscova. A
rămas pentru toţi un distins om de cul-
tură, regizor şi scenarist, care a lăsat
moştenire o valoroasă operă scrisă şi
ecranizată. (N.R. Preluare după Ani-
versări culturale, Biblioteca Naţională
pentru Copii „Ion Creangă”, Chişinău,
Epigraf, 2010)

Maria HAREA

Vouă, semenii mei, vouă, oameni,
vă dărui // Tot ce am pe lume mai
scump, mai iubit: // Versul meu, viaţa
pe care-am trăit-o // Şi viaţa pe care-o
mai am de trăit.

Emil LOTEANU

Emil Loteanu este un mare creator
de valori. El ne-a dus faima în lume
prin filmele sale, cu pitorescul nostru,
cu oamenii noştri frumoşi, ne-a dus o
solie de bunătate, de dragoste pentru
frumos. A contribuit la formarea mul-
tor actori; acolo unde se părea că nu
există valoare, el o găsea. A fost un ci-
neast, dublat de un poet.

Mihai CIMPOI

E

In memoriam
Mihail Jora

(urmare din pag. 1)

irijor, creator talentat, fondator al mai multor instituţii
de cultură (Academia Regală de Muzică, devenită
Conservatorul „Ciprian Porumbescuˮ, Radiodifuziu-
nea Română, Orchestra Naţională Radio) şi membru
al Academiei Române. 

În ceea ce priveşte multiplele daruri muzicale lă-
sate de Jora, Dumitru Avakian, profesor la Colegiul
Naţional de Muzică „George Enescuˮ din Bucureşti, a

subliniat că două genuri din creaţia lui Jora rămân reprezen-
tative pentru cultura noastră muzicală: liedul românesc, gen
reprezentativ al domeniului cameral, inspirat din versurile
lui Eminescu, Bacovia, Arghezi, şi baletul românesc, gen
muzical coregrafic individualizat. 

Introducerea în universul luminos al muzicii lui Jora au
făcut-o tinerii care au participat la Concursul de Interpretare
Muzicală şi de Compoziţie „Mihail Joraˮ, destinat elevilor
şi studenţilor. Au participat la concurs elevi de la Liceul de
Artă Târgu-Mureş, de la Şcoala de Artă „Sergiu Celibidacheˮ
din Roman şi de la Colegiul Naţional de Artă „Gheorghe
Apostuˮ din Bacău. Juriul concursului a fost compus din
prof. univ. dr. Mihaela Vosganian, criticul muzical Dumitru
Avakian şi Cosmin Bălean, membru al Filarmonicii din Ti-
mişoara. 

Şi nu doar elevii prezenţi la concurs au încântat publicul,
ci şi preşedinta juriului, compozitoarea Mihaela Vosganian,
i-a captivat pe cei din sală prin exprimarea unei noi viziuni
estetice şi spirituale prin intermediul cărţii Trans-realismul
arhetipal. Reflecţii despre demersul spiritual şi actul artistic.
Autoarea cu o gândire originală, definindu-se drept creatoa-
rea „trans-realismului arhetipalˮ, a îmbinat prezentarea vo-
lumului cu filmuleţe
video din spectacolele
susţinute, subliniind
intenţiile demersului
său, şi dorinţa de a re-
cupera funcţiile arheti-
pale ale artei (ritualică,
cathartică, extatică,
taumaturgică), şi preo-
cuparea de a exprima
o nouă formă a supra-
realului – „trans-realul”‒ rezultată din extinderea conştiinţei
prin tehnici spirituale de visare. 

Finalul evenimentului a fost înălţător, întrucât cei pre-
zenţi au avut şansa de a-l asculta live pe Cosmin Bălean,
membru al orchestrei simfonice a Filarmonicii „Banatul” din
Timişoara şi profesor la Facultatea de Muzică din Timişoara,
singurul român care cântă la duduk, „oboiul armeanˮ, care,
datorită timbrului apropiat de vocea umană şi a sonorităţii
calde, reflectă cel mai bine sufletul acestui popor.

Vădit impresionat de cele întâmplate la Roman, profe-
sorul Avakian ne-a îndemnat să-i preţuim pe tinerii care fac
cultură, să cunoaştem şi să promovăm opera lui Mihail Jora,
să ne îngrijim de patrimoniul material al artistului, pentru
păstrarea memoriei unuia dintre cei mai influenţi compozitori
şi mentori din muzica românească a secolului trecut.

Pe lângă toate acestea, Concursul Naţional de Interpre-
tare şi Compoziţie „Mihail Joraˮ, aflat la a II-a ediţie, şi Fes-
tivalul Naţional „Garabet Ibrăileanuˮ, ajuns la a IV-a ediţie,
reprezintă ocazii fericite pentru etnicii armeni din toate re-
giunile ţării să se reunească la Roman, să se cunoască, să-şi
aprecieze valorile, iar bucuria le este întregită de fiecare dată
de prezenţa preşedintelui Asociaţiei Armenilor din România,
Varujan Vosganian, şi a Excelenţei Sale Sergey Minasyan,
întâlnirile căpătând adesea imaginea unor veritabile eveni-
mente festivaliere.
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asa Corpului Didactic Neamţ, prin Oferta
de programe de formare avizată de Mi-
nisterul Educaţiei prin adresa nr.
33747/27.10.2021, invită personalul didac-
tic din învăţământul preuniversitar să des-
copere noi oportunităţi de formare
continuă. 

Astfel, pentru anul şcolar 2021-2022,
paleta de programe aparţine următoarelor cate-
gorii:

• Programe prioritare ale Ministerului Edu-
caţiei;

• Didactica specialităţii;
• Management educaţional / instituţional;
• Management de proiect;
• TIC şi utilizarea calculatorului;
• Educaţie pentru dezvoltare durabilă;
• Educaţie pentru egalitatea de şanse;
• Tehnici documentare în C.D.I. ;
• Educaţie interculturală;
• Alte programe.
Programele de formare profesională conti-

nuă se vor organiza în sistem blended learning
(incluzând componenta faţă în faţă şi compo-
nenta online) sau în sistem online (incluzând
componenta sincron şi componenta asincron), în
funcţie de situaţia pandemică.

Vă prezentăm conţinutul fiecărul capitol, in-
vitând pe cei interesaţi de mai multe detalii, să
viziteze pagina oficială a Casei Corpului Didac-
tic Neamţ la adresa
h t t p : / / w w w . c c d n e a m t . r o / n e w / w p -
content/uploads/2021/11/OFERTA-DE-PRO-
GRAME-DE-FORMARE-2021-2022-.pdf

1. PROGRAME PRIORITARE ALE MI-
NISTERULUI EDUCAŢIEI 

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice
din învăţământul primar pentru clasa pregăti-
toare; Metodist al I.S.J. Neamţ; Definitivat 2022;
Stagiu de formare pentru profesorii cu statut de
suplinitor în vederea participării la susţinerea
concursului naţional de ocupare a posturilor va-
cante; Program pentru cadrele didactice care fac
parte din comisii de organizare şi desfăşurare a
probelor în profilul posturilor şi a inspecţiilor
speciale la clasă; Dezvoltarea competenţelor de
evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului
naţional de definitivare în învăţământul preuni-
versitar şi a concursului naţional de ocupare a
posturilor vacante; Limba rromani în context in-
tercultural; Rromanipen-ul – Legea pe care se ba-
zează cultura şi tradiţiile rromilor; Istoria şi
tradiţiile rromilor.

2. DIDACTICA SPECIALITĂŢII
Strategii didactice interactive folosite în în-

văţământul profesional şi tehnic; Jocul didactic
– coordonată a educaţiei contemporane; Educaţia
pentru valori; Metode interactive de predare-în-
văţare-evaluare; Tradiţional şi modern în proiec-
tarea didactică pentru invăţământul preşcolar;
Dezvoltarea capacităţii de cercetare la vârsta
preşcolară prin procesul de experimentare; Învă-
ţarea eficientă prin metode interactive; Evaluarea
şcolară. Evaluarea rezultatelor învăţării; Mana-
gementul curriculum-ului la decizia şcolii; As-
tronomie – curs practic; Dirigenţia şi rolul
dirigintelui în educaţie; Creşterea randamentului
şcolar prin jocul didactic matematic; Experienţe
atractive de învăţare; Formarea profesorilor de-
butanţi prin activităţi de mentorat; Metode efi-
ciente de organizare şi desfăşurarea a orelor de
discipline economice; Proiectarea demersului di-
dactic la disciplina educaţie fizică şi sport; Rolul
şi importanţa manualelor şcolare în învăţământul
primar.

3. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL /
INS TITUŢIONAL

Management didactic pentru învăţământul
preuniversitar; Management strategic. manage-
ment de risc pentru sistemul de învăţământ; For-
marea competenţelor manageriale de planificare
strategică instituţională; Perspective privind ma-
nagementul organizaţional; Metode şi strategii
pentru managementul clasei de elevi; Modelele
de asigurare a calităţii în educaţie.

4. MANAGEMENT DE PROIECT
Management de proiect; De la proiectele E-

Twinning la parteneriate strategice în programul
Erasmus+; Managementul proiectelor cu finan-
ţare locală/ judeţeană/ naţională/ europeană.

5. TIC ŞI UTILIZAREA CALCULATORU-
LUI

Instrumente de lucru online – aplicaţiile G-
Suite For Education; Crearea resurselor educa-
ţionale cu ajutorul instrumentelor WEB 2.0;
Strategii de predare-învăţare-evaluare online;

Utilizarea programelor educaţionale MOZA-
WEB ŞI MOZABOOK; Competenţele digitale
şi rolul lor în profesionalizarea carierei didactice;
Repere în educaţia digitală; Metode inovative de
predare-învăţare-evaluare on-line.

6. EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE
DURABILĂ

Metode inovative de promovare la clasă a
educaţiei pentru dezvoltare durabilă.

7. EDUCAŢIE PENTRU EGALITATEA
DE ŞANSE

Prevenirea bullying-ului în şcoli; Terapia
tulburărilor de dislalie, disgrafie şi discalculie;
Instruirea diferenţiată a elevilor; Strategii pentru
combaterea abandonului şcolar în învăţământul
preuniversitar; Integrarea copiilor cu deficienţe
de învăţare.

8. TEHNICI DOCUMENTARE ÎN C.D.I.
Utilizarea eficientă a resurselor educaţionale

în C.D.I.
9 . EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ
Repere ale educaţiei interculturale.
10. ALTE PROGRAME
10.1 ALTE PROGRAME – EDUCAŢIE

PENTRU SĂNĂTATE
Alimentaţie pentru sănătate.

10.2 ALTE PROGRAME – PSIHOPEDA-
GOGIE

Competenţa emoţională în mediul şcolar in-
cluziv şi metode de dezvoltare a acesteia; Echi-
librul emoţional al elevilor, esenţial în şcoala
online; repere emoţionale ale elevilor cu C.E.S.
în şcoala online; Despre cyberbullying sau hăr-
ţuire în mediul online; Strategii pentru prevenirea
bullying-ului în şcoală; Valori comportamentale
şi reducerea violenţei în şcoală; Persuasiunea
prin imagini; Managementul conflictului; Aban-
donul şi absenteismul în şcoală: prevenire şi in-
tervenţie; Dezvoltarea personală şi comunicarea
eficientă.

10.3 ALTE PROGRAME – EDUCAŢIA
ADULŢILOR

Consilierea părinţilor; Tehnici de lucru Ori-
gami şi Quilling; A doua şansă.

10.4 ALTE PROGRAME – LIMBI STRĂ-
INE

Curs de limba germană; Limba engleză ge-
nerală – nivel CECR A2-B1 .

10.5 ALTE PROGRAME – PENTRU PER-
SONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXI-
LIAR/ ADULŢI DIN AFARA SISTEMULUI

Managementul activităţii de secretariat în
unităţile de învăţământ preuniversitar; Contabi-
litatea instituţiilor publice în context european.

11. ALTE PROGRAME (ACTIVITĂŢI
METODICO-ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURALE)

În ceea ce priveşte Oferta cursurilor acre-
ditate, valabile în anul şcolar 2021-2022, acestea
poartă următoarele denumiri:

1. Activităţi caracteristice orelor de consi-
liere în cadrul Programului ADS (acreditat prin
O.M.E. nr. 3737/27.04.2021);

2. Integrare/ reintegrare şcolară prin pro-
gramul ADS (acreditat prin O.M.E. nr.
3737/27.04.2021) ;

3. Strategii inovative în programul A doua
şansă (acreditat prin O.M.E. nr.
3737/27.04.2021) ;

4. Integrarea tehnologiilor IT în procesul di-
dactic (acreditat prin O.M.E. nr.
4618/11.08.2021).

Toate detaliile referitoare la: publicul ţintă,
durata cursului, planificarea modulelor tematice
şi coordonatorul programelor de formare sunt
oferite pe site-ul instituţiei la link-ul:
h t t p : / / w w w . c c d n e a m t . r o / n e w / w p -
content/uploads/2021/11/SKM_224e211109103
70.pdf

Modalitatea de înscriere a cadrelor didactice
la cursul dorit se poate realiza prin completarea
unui formular tipizat, postat la adresa:
http://www.ccdneamt.ro/new/inscriere-cursuri/

În ceea ce priveşte Activităţile metodico- şti-
inţifice şi culturale, acestea sunt structurate ast-
fel încât să se adreseze tuturor categoriilor de
personal didactic, participarea putându-se realiza
din luna septembrie a anului 2021 până în luna
august a anului 2022, după cum urmează:

Expoziţie- Identitate şi memorie prin educa-
ţie istorică (septembrie); Activitate metodică:
Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare 22
octombrie – promovarea activităţilor de biblio-
tecă utilizând afişul (octombrie); Conferinţă in-
ternaţională Integrer les intelligences multiples
a son enseignement (noiembrie); Lansare de
carte (decembrie); Activitate metodică: Prietenii
lui Eminescu – lecturi fragmentare, crearea de bi-
bliografii şi webgrafii tematic resurse pentru pro-
fesorii de Limba română, 15-31 ianuarie 2022
(ianuarie); Simpozion internaţional Professores-
ediţia a IX a (februarie); Conferinţă internaţio-
nală Inovaţie şi creativitate în învăţământ (mar-
tie); Activitate metodică: Scrisoare către
scriitorul preferat- (2 aprilie ziua internaţională
a cărţii pentru copii şi tineret) – activitate meto-
dică de atragere a elevilor către lectură, 2 aprilie
2022 (aprilie); Seminar de formare Mesagerii
kalokagathiei (mai); Simpozion internaţional
Şcoala Modernă (iunie); Conferinţă regională 13
iulie – Ziua Naţională a Contabilului Român –
Şcoala de vară (iulie-august).

Director CCD NEAMŢ,
Prof. Gabriela BANU

Formare
profesională

continuă la Casa
Corpului Didactic

Neamţ în anul
şcolar 2021‐2022
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m stat de
vorbă cu Luca
Pulbere în ca-
litatea sa de
profesor de
pian la Aca-
demia Naţio-
nală de

Muzică „Gheorghe
Dima” din Cluj-Na-
poca şi care predă şi
la Extensia Piatra-
Neamţ a acestei ins -
tituţii. S-a născut în
anul 1992 în Cluj-
Napoca, într-o fami-
lie de artişti. A
studiat pianul la Academia Naţională de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, unde a absol-
vit ciclurile de licenţă (ca şef de promoţie) şi mas-
terat, la clasa prof. univ. dr. Daniel Goiţi. În cadrul
Programului Erasmus, a studiat la Hochschule für
Musik Freiburg (Germania), la clasa prof. Tilman
Krämer.

În anul 2020 a obţinut diploma de doctor în
muzică, cu calificativul maxim, sub îndrumarea
prof. univ. dr. Adriana Bera. În acelaşi an a devenit
profesor titular al catedrei de pian a Academiei
Naţionale de Muzică din Cluj-Napoca.

A participat la diferite concursuri şi festiva-
luri, unde a obţinut distincţii şi a concertat alături
de numeroase filarmonici. Dar şi domeniul muzi-
cii de cameră ocupă un loc important în activitatea
sa, având ocazia să colaboreze şi să concerteze
alături de muzicieni renumiţi precum Alexander
Sitkovetsky, Alissa Margulis, Maximilian Hor-
nung, Andrei Ioniţă şi alţii. 

– Te-ai născut într-o familie de artişti.
Această împrejurare a fost hotărâtoare în alege-
rea carierei tale sau a fost o altă scânteie?

– Este greu de zis. Lucrurile au evoluat de la
sine, cu siguranţă faptul că am crescut înconjurat
de artă a contribuit foarte mult la alegerea acestui
drum, şi sunt convins că foarte mulţi copii ar iubi
la rândul lor muzica clasică dacă ar avea şansa să
se nască într-o casă unde aceasta este ascultată şi
îndrăgită. Am un copilaş mic, văd cu ochii mei cât
de important este să îl expui din timp la lucrurile pe
care le consideri importante pentru dezvoltarea sa.

– Au existat diferenţe majore (ca abordare,
metode de lucru) între studiile efectuate de tine în
Germania faţă de cele autohtone?

– Diferenţe majore de abordare există, în do-
meniul nostru, mai degrabă între profesori decât
între instituţii sau ţări. Pe acelaşi etaj, la Cluj sau
la Freiburg, există profesori care predau diferit,
care cântă diferit, care gândesc muzica în moduri
diferite. Încurajez toţi studenţii mei să participe la
cât mai multe cursuri, să cunoască cât mai mulţi
profesori şi să aibă contact, dacă se poate, cu cât
mai multe tradiţii interpretative.

– Te-am cunoscut cu ocazia recitalului pe
care l-ai susţinut în Piatra-Neamţ pe data de 21
noiembrie 2018. Ce s-a schimbat de atunci în
viaţa personală şi profesională a lui Luca
Pulbere?

– Multe, chiar foarte multe! Eu şi Ioana, ală-
turi de care am susţinut recitalul din 2018, ne-am
întemeiat o familie, avem un copilaş minunat care
tocmai a împlinit un an, am obţinut un post per-
manent la catedra de pian a Academiei Naţionale
de Muzică din Cluj, ne-am mai şi mutat la casa
noastră recent...

– La nici 30 de ani ai obţinut deja titlul ştiin-
ţific de doctor în muzică. Ce mai poate urma ca
perfecţionare profesională?

– Foarte multe, sper. După părerea mea, a fi
nevoit să finalizezi o teză de doctorat imediat după
terminarea studiilor de licenţă şi masterat este un
lucru dificil, şi sunt convins că mulţi dintre colegii
mei mi-ar da dreptate când spun că probabil vom
simţi nevoia, la un moment dat, să revenim cândva
asupra cercetării, să aducem completări. Nu spun
că a face un doctorat când eşti tânăr este un lucru
rău, dimpotrivă – acest demers mi-a deschis ape-
titul pentru cercetare, şi am avut şansa să am un
coordonator foarte implicat, d-na prof. univ. dr.
Adriana Bera, iar lucrarea a fost apreciată; însă simt
nevoia să acopăr o arie mai largă a subiectului.

– Deşi ai studiat şi în străinătate şi ştii cum
cum merg treburile pe acolo ai ales să profesezi
în România. De ce?

– Din mai multe motive. Recunosc, nu am
făcut tot posibilul pentru a rămâne în Germania,
îmi doream la momentul respectiv să mă întorc
acasă. Nu regret faptul că m-am întors la Cluj pen-
tru studiile de masterat, însă probabil ar fi fost be-
nefic să profit mai mult de legăturile pe care le-am
format; spre exemplu am lucrat pe parcursul anilor
cu o profesoară de la Royal Academy din Londra,
unde probabil mi-ar fi plăcut foarte mult să stu-
diez, cel puţin pentru o vreme. Ceea ce mi-aş dori
pentru lumea muzicală românească ar fi mai mulţi
tineri talentaţi care să îşi dorească să predea în li-
ceele de specialitate din ţară. Este atât de impor-
tant pentru tinerii muzicieni să conştientizeze cât
de înalt este nivelul în străinătate, să nu se plafo-
neze; din păcate asta este o mare problemă la noi.
Avem nevoie de mai mulţi profesori performanţi
în licee, pentru că tineri talentaţi avem suficienţi!

– Pentru turneul tău actual ai ales în reper-
toriu Scriabin, Beethoven şi Schumann. Ai vrut să
scoţi ceva în evidenţă?

– Cercetarea mea doctorală a fost axată pe
muzica rusă, m-am îndrăgostit şi mai mult de mu-
zica lui Aleksandr Scriabin cu această ocazie. Ce-
lelalte două lucrări, Sonata nr. 31 de Beethoven şi
Studiile Simfonice de Schumann sunt piese ample,
dificile, pe care am început să le studiez în perioada

de studenţie dar pe care nu am avut ocazia să le
cânt în public. Faptul că am fost invitat să cânt în
Toamna Muzicală Clujeană m-a ambiţionat să le
aduc pe scenă, deşi mărturisesc că nu a fost uşor,
având un program destul de încărcat şi multe res-
ponsabilităţi (de când a venit noul membru al fa-
miliei...). Deşi fundamental diferite, cele două
lucrări germane au un lucru important în comun –
ambele sunt construite sub forma unei „călătorii”
către un final apoteotic, transcendental.

– Din categoria muzicienilor cu care ai făcut
muzică de cameră pe cine ai dori să aduci în aten-
ţia noastră?

– Fiecare dintre muzicienii cu care am făcut
muzică de cameră a fost important pentru mine.
Cu unii dintre ei am cântat de zeci de ori, ani de
zile, am crescut împreună şi îmi sunt prieteni apro-
piaţi, cu alţii am cântat o singură dată, dar au fost
experienţe unice, extraordinare, care te formează
ca muzician. Ca să vă dau un exemplu, mereu îmi
voi aminti concertul în care am cântat Sonata de
violoncel de Şostakovici alături de Maximilian
Hornung, un solist de excepţie, la fel şi Andrei Io-
niţă, câştigătorul concursului Ceaikovski, alături
de care am cântat un trio de Dvorak. Toate aceste
întâlniri te ajută să evoluezi mai mult decât mii de
ore de studiu închis în casă.

– Ai vreun muzician în minte cu care ai dori
să lucrezi pe viitor?

– Mi-aş dori să cunosc mai mulţi dirijori, să
colaborez cu mai multe filarmonici din ţară. Din
acest punct de vedere, este uneori dificil să pă-
trunzi în cercurile noastre muzicale, fiecare oraş
are tradiţia sa. Mi-aş dori să fac cunoştinţă cu mai
multe dintre acestea.

– Ce părere ai de interesul actual faţă muzica
simfonică?

– Prefer să fiu optimist. Interesul este în creş-
tere, cel puţin aşa mi se pare. Adevărat, unii oa-
meni vin la filarmonică din acelaşi motiv din care
merg şi la operă, din păcate – din snobism. Dar
asta este adevărat oriunde în lume, şi este doar o
etapă în formarea unui public. Trebuie să facem şi
mai multe pentru a aduce tinerii în sălile de spec-
tacol. Pentru asta, avem nevoie de programe, de
educaţie muzicală, şi mai ales, aşa cum spuneam
– de oameni care să dorească să se ocupe de acest
lucru, să trezească în generaţiile tinere interesul
pentru muzică şi pentru cultură în general.

– Pandemia ţi-a afectat în mod hotărâtor
viaţa?

– Mai în glumă, mai în serios, pandemia mi-a
permis să îmi termin doctoratul, pentru că am fost
cu toţii nevoiţi să stăm acasă. Din păcate, am şi
pierdut câteva oportunităţi din cauza ei, mi-au fost
anulate concerte importante atât în ţară cât şi în

străinătate. Totuşi, din fericire, în
ultimele luni s-au luat măsuri efi-
ciente pentru a ne permite să ne
continuăm activitatea, cred că lu-
crurile merg spre bine din acest
punct de vedere. Nu acelaşi lucru
se poate spune despre alte domenii,
iar reticenţa inerentă a românilor
pentru recomandările specialiştilor
este un obstacol destul de greu de
depăşit.

– Ce îşi doreşte Luca Pulbere
pentru orizontul anului 2022?

– Îmi doresc în primul rând să
putem desfăşura în continuare ac-
tivitatea în siguranţă, fără a ne
pune familiile în pericol. S-a spus
un lucru important: pandemia a
fost, pentru domeniul nostru, mult
mai gravă decât un război. Cel

puţin în război se mai ţineau concerte. Acum, că
putem cel puţin în anumite condiţii să ne practi-
căm meseria, mi-aş dori să văd că învăţăm din tra-
gediile care se petrec în jurul nostru. Mi-aş dori să
luăm drept exemplu ţări civilizate şi oameni com-
petenţi, să avem mai mult discernământ atunci
când propagăm o informaţie, să ne gândim mai
mult la consecinţele acţiunilor noastre. Îmi doresc
foarte mult ca studenţii mei să obţină rezultate fru-
moase, să lucrăm la fel de bine ca până acum, şi
să continuăm să creştem împreună ca muzicieni. 

A consemnat Gianina BURUIANĂ

Luca Pulbere: „Avem nevoie de educaţie muzicală!”

A
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Şcoala Gimnazială Nr. 3 din Piatra‐Neamţ 
Schimb de bune practici prin proiecte Erasmus +

coala Gimnazială Nr. 3 Piatra-Neamţ a
fost selectată ca partener, în două proiecte
Erasmus+, coordonate de şcoli diferite din
Polonia, unul care se adresează elevilor de
la nivelul primar – „Clever consumption
starts early on” şi cel de-al doilea, elevi-
lor de la nivelul gimnazial – „Let’s grow

small happiness together”. În România cele
două proiecte sunt finanţate de Agenţia Naţio-
nală pentru Programe Comunitare în Domeniul

Educaţiei şi Formării Profesionale (AN-
PCDEFP).

În perioada 25-29 octombrie 2021 şcoala
noastră a găzduit prima mobilitate cu cadre di-
dactice din cadrul proiectului Erasmus+ „Clever
consumption starts early on”.
În programul proiectului este
prevăzut ca aceste mobilităţi
să se desfăşoare cu prezenţă
fizică, însă perioada de pan-
demie a permis ca desfăşura-
rea activităţilor să se poată
face hibrid. Astfel, au partici-
pat cu prezenţă fizică doar
echipele formate din câte
patru cadre didactice din Po-
lonia şi Turcia. Celelalte
două echipe, din Italia şi Li-
tuania au participat în sistem
de videoconferinţă pe Zoom.

Obiectivul principal al
acestui proiect îl reprezintă
schimbul de bune practici între parteneri, privitor
la proiectele ecologice şi activităţile didactice cu
teme despre mediu. Astfel se vizează:

- creşterea gradului de conştientizare cu pri-
vire la resursele energetice şi consumul inteligent
al acestor resurse;

- importanţa apei pentru fiinţele umane şi
modul în care o putem consuma cu înţelepciune;

- conştientizarea efectelor consumului ires-
ponsabil de alimente asupra sănătăţii şi a mediu-
lui, promovarea unor comportamente responsa-
 bile;

- crearea unei culturi pentru grija faţă de
mediu şi promovarea reciclării în rândul elevilor; 

- schimbul intercultural şi îmbunătăţirea
conştientizării interculturale a profesorilor, ele-
vilor şi părinţilor.

Activităţile din cadrul acestui proiect au de-
marat cu organizarea unei întâlniri online, în luna
septembrie, între reprezentanţii celor cinci şcoli,
în timpul căreia s-au distribuit sarcinile. Şcoala
Gimnazială nr. 3 Piatra-Neamţ a creat pagina
web a proiectului, unde fiecare dintre parteneri

postează informaţii despre activităţile pe care le
desfăşoară, distribuite de coordonator. Fiecare
dintre parteneri a creat, în unitatea lui şcolară, un
colţ Erasmus prin care sunt transmise diferite in-
formaţii. 

Acest proiect şi-a propus crearea de modele
practice de lucru cu elevii care să abordeze în-
văţarea auto-dirijată şi dezvoltarea abilităţilor de
bază, a creativităţii şi a abilităţilor de rezolvare
a problemelor şi inteligenţei emoţionale. În acest

sens activităţile proiectului pun accentul pe ca-
pacitatea de reacţie socială, conştientizarea
culturală, sentimentul de iniţiativă şi antrepre-
noriat în rândul elevilor, activarea inteligenţei
emoţionale şi a abilităţilor sociale ale elevilor,
încurajarea învăţării şi comunicării de la egal
la egal.

Rezultatele tangibile ale proiectului nostru
vor fi pagina web şi logo-ul proiectului; mate-
riale audio-vizuale: „Şcoala şi oraşul meu”,
„Cât de distractiv este în şcoala ta?”; expoziţie
comună: „Şcoala mea este distractivă”; puz-
zle-distractive, benzi desenate „Viaţa de elev”,
jurnale de proiect şi albume de fotografii elec-
tronice, reviste şcolare electronice, un ghid

foto-călătorie, piese de teatru, semne de carte şi
un set cu activităţi sportive în aer liber şi în inte-
rior.

Deoarece limba de comunicare este engleza,
proiectul „Clever consumption starts early on”

este coordonat în şcoală de doamna profesoară
Oana Gavriliu, care declară: „Munca efectivă
la acest proiect a început încă înainte de a fi fost
depus, când, împreună cu doamna director Ani-
şoara Oniciuc, în vreme de pandemie, am tot
gândit formulări şi am adaptat nevoile şcolii la
diferite proiecte Erasmus+. (...) Aparţinem unei
comunităţi europene şi de aceea, în se-
colul acesta, nu putem privi procesul
educaţional ca fiind rupt de ceea ce se
întâmplă în şcolile din Europa. Proiec-
tele Erasmus+ ne oferă posibilitatea de
a intra în clasele şcolilor partenere, de
a participa la orele lor şi în consecinţă,
de a învăţa prin schimbul de bune
practici. Pe mine, aceste proiecte mă
impulsionează nu doar profesional ci
şi uman, prin relaţiile profesionale şi
de prietenie cu care rămân. Pe termen
lung, scopul este atins şi prin faptul că
toată informaţia se răsfrânge asupra
modului în care interacţionăm cu ele-
vii la clasă.”

Iată şi alte păreri ale membrilor echipei, le-
gate de contribuţia fiecăruia la realizarea sarci-
nilor şi de felul în care proiectul a fost
îmbogăţitor profesional şi uman: 

...Copiii au fost implicaţi în proiecte speci-
fice vârstei lor: experimente, desene, proiecte pe
echipe, colaje, realizarea unor machete, prezen-
tări, filme. Produsele finale au fost diseminate
de toate şcolile implicate, profesorii şi copiii
având posibilitatea să vadă ce au reuşit să facă
alţi copii din ţări diferite, să se inspire şi să rea-
lizeze la clasă anumite activităţi interesante.
(Profesor învăţământ primar, Ciprian ONO-
FREI)

...De un real interes au fost activităţile out-
door, prilej de o mai bună cunoaştere între mem-
brii echipelor fiecărei ţări, precum şi de vizitare
a unor obiective... Proiectele Erasmus oferă po-
sibilitatea de a lucra alături de profesionişti din
organizaţii europene, de a participa la schimburi
de bune practici, de a crea şi implementa resurse
educaţionale inovatoare, generatoare de schim-
bare. (Profesor învăţământ primar, Florentina
Simona CHIRICA)

... Am făcut schimb de materiale didactice,
ne-am împărtăşit diferite experienţe din punct de
vedere profesional şi am legat o relaţie de prie-
tenie care sper să dureze pe tot parcursul vieţii.
Această etapă a proiectului a fost o reuşită a
muncii de echipă...(Profesor Antoniuc Bogdan
DRĂGOI)

... Fiecare proiect aduce pentru profesori
noi provocări: crearea unui mediu atractiv de în-
văţare, diversificarea situaţiilor de învăţare,
combinarea mai multor teme şi activităţi rele-
vante, elaborarea de material didactic adecvat.
Am conştientizat împreună importanţa şi respon-
sabilitatea de a lăsa în urma noastră o planetă
sănătoasă care să dăinuie încă mulţi ani. (Profe-
sor învăţământ primar, Oana-Elena RĂŢOI)

... Am colaborat foarte bine cu colegii de
echipă, reuşind să oferim oaspeţilor noştri expe-
rienţe de învăţare autentice, bazate pe specificul
zonei în care locuim. Am putut compara sisteme
de educaţie diferite, dar am înţeles faptul că lup-
tăm împreună pentru aceleaşi idealuri... (Profe-
sor învăţământ primar, Elena-Carmen
OLTEANU)

A consemnat manager proiect
Anişoara ONICIUC,

Director Şcoala Gimnazială Nr. 3,
Piatra-Neamţ

{



celaşi lucru este constatat şi
în cercetările efectuate de
soţii Emery. Aceştia arată că,
la adulţii cărora li s-a făcut
electroencefalograma pe
parcursul vizionării TV,
emisfera stângă este foarte

puţin activă. Ei apreciază că vizio-
narea TV se situează la nivelul
conştient al somnambulismului.
Emisfera dreaptă înregistrează
ima ginile de la televizor, dar, din
moment ce legăturile încrucişate
dintre emisfere au fost parţial în-
trerupte, aceste imagini cu greu pot
fi conştientizate.

De aici dificultatea celor mai
mulţi oameni de a-şi aminti multe
dintre lucrurile pe care le-au vizio-
nat anterior.

Transferul activităţii creierului
de pe emisfera stângă pe emisfera
dreaptă, concomitent cu întrerupe-
rea parţială a punţii dintre cele
doua emisfere, fenomen ce se ma-
nifestă pe parcursul vizionării TV,
navigării pe Internet conduce la o
anomalie neurologică în contextul
în care creierul, aflat într-o stare
mentală pasivă (inhibiţie a activi-
tăţii emisferei stângi), este pus în
situaţia de a absorbi o cantitate
uriaşă de informaţii. Mintea omu-
lui în fata televizorului, Internetu-
lui nu mai este un subiect deplin
conştient al procesului de cunoaş-
tere, pe care să-l poată controla
după capacitatea ei de înţelegere,
de raţionare şi organizare a mate-
rialului parcurs. Privitul îndelung
la televizor, navigatul pe reţele on-
line excită şi dezvoltă activitatea
emisferei drepte, răspunzătoare de
activitatea şi atitudinea pur emo-
ţională, adică reacţie fără gândire
prea multă. În acelaşi timp emis-
fera stângă – cea răspunzătoare de
gândirea critică – este inhibată;
astfel analiza, comparaţia, sinteza,
decizia devin procese psihice
şterse, ineficiente. Pe măsură ce
imaginea ocupă tot mai mult loc în
viaţa omului, capacitatea de price-
pere şi folosire a informaţiei so-
nore şi scrise scade. Rezultatele
inconştiente ale acestui fapt sunt
grave.

Un elev cu S.G.A. nu reuşeşte
să-şi administreze gândurile în to-
talitate şi să-şi liniştească mintea.
Ameninţarea cea mai mare pentru
calitatea vieţii tinerilor mileniului
III este excesul de gândire. S.G.A
compromite sănătatea psihică sub
trei forme: 1) amintirea excesivă a
ceea ce a fost în trecut, ceea ce
dezvoltă sentimente de vinovăţie;
2) preocupări şi griji legate de pro-

bleme existenţiale; 3) suferinţa
prin anticipaţie. Astăzi ca să fii un
profesor de calitate, trebuie să cu-
noşti psihicul elevilor moderni
pentru a selecta şi utiliza strategii
educaţionale capabile să trans-
forme sala de clasă într-o oază, şi
nu într-o sursă de stres continuu.
Este o ches tiune ce ţine de armo-
nizarea relaţiei profesor-elev şi
eficientizarea formării elevilor ca-
pabili de a face faţă provocărilor
lumii contemporane şi obţine suc-
ces în viaţă.

În această ordine de idei, pro-
punem câteva tehnici care implică
schimbări în ambientul social psi-
hic al profesorilor şi elevilor:

1 ) Muzica ambientală în sala

de curs: are ca scop echilibrarea
gândirii, îmbunătăţirea concentră-
rii, calmarea neliniştii, dezvoltarea
plăcerii de a învăţa, educarea emo-
ţiei;

2) Aşezarea în cerc: are ca
scop dezvoltarea siguranţei, pro-
movarea educaţiei participative,
îmbunătăţirea concentrării, dimi-
nuarea conflictelor în sala de clasă,
reducerea conversaţiilor între
elevi;

3) Expunerea interogativă: are
ca scop ameliorarea SGA, reaprin-
derea motivaţiei, dezvoltarea capa-
cităţii de a-şi pune întrebări,
îmbogăţirea interpretării de texte şi
enunţuri, deschiderea ferestrelor
inteligenţei;

4) Expunerea prin dialog are
ca scop dezvoltarea conştiinţei cri-
tice, promovarea dezbaterii de idei,
stimularea educaţiei participative,
depăşirea nesiguranţei, învingerea
timidităţii, îmbunătăţirea concen-
trării;

5) Umanizarea cunoaşterii are
ca scop stimularea îndrăznelii, pro-
movarea perspicacităţii, cultivarea
creativităţii, stimularea înţelepciu-
nii, creşterea capacităţii critice,
formarea de persoane care gân-
desc;

6) Umanizarea profesorului
are ca scop dezvoltarea socializă-
rii, stimularea afectivităţii, stimu-
larea înţelepciunii;

7) Educarea respectului de
sine: are ca scop rezolvarea con-
flictelor din clasă, promovarea co-
operării şi solidarităţii.

În concluzie, sarcina cea mai
importantă a educaţiei este trans-
formarea fiinţei umane în propriul
ei lider – lider al gândurilor şi
emoţiei sale. Şcolile din toată
lumea îi învaţă pe elevi să conducă
firme şi aparate, dar nu-i pregătesc
pentru a-şi controla şi să-şi ţină în
frâu gândurile. Sunt nenumăraţi
cei care au succes profesional, dar
sunt sclavii propriilor gânduri.
Viaţa lor emoţională este mizera-
bilă. Ei înfruntă lumea, dar nu ştiu
să-şi înlăture din minte ceea ce este
inutil. La ce le foloseşte tinerilor
să înveţe să rezolve probleme de
matematică dacă nu ştiu să rezolve
probleme de viaţă? Tinerii au ne-
voie de o educaţie pentru viitor.
Timpul trece, şi noi, cadrele didac-
tice, vom purta toată viaţa o frân-
tură din fiinţa tinerilor pe care,
încercăm să-i educăm şi să-i aju-
tăm să facă faţă provocărilor vie-
ţii.

Nadejda OVCERENCO, doctor,
conferenţiar universitar,

Catedra Pedagogie
şi Psihologie generală,

Universitatea de Stat din
Tiraspol cu sediul în Chişinău
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Sindromului gândirii accelerate – o problemă a mileniului trei.
Estimări. Soluţii (II)

arţi, 9 noiembrie, Ministerul Dezvoltării, Lu-
crărilor Publice şi Administraţiei a anunţat că
ministrul Cseke Attila a semnat 16 noi con-
tracte de finanţare prin Programul Operaţio-
nal Regional (POR) 2014-2020, în valoare
eligibilă totală de 70.153.791,65 lei,
pentru educaţie, servicii sociale şi an-

treprenoriat. Unul dintre acestea priveşte
municipiul Roman, care va beneficia de
6.492.423,94 lei pentru reabilitarea, moder-
nizarea şi echiparea Şcolii de Artă „Sergiu
Celibidache” – fosta Şcoală nr. 7, de pe
strada Bogdan Dragoş.

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea
şi echiparea infrastructurii educaţionale
pentru învăţământul general obligatoriu
Şcoala de Artă «Sergiu Celibidache» din
Municipiul Roman” a fost depus de muni-
cipalitate pentru finanţarea prin POR 2014 - 2020,
Axa prioritară 10 „Îmbunătăţirea infrastructurii edu-
caţionale”. Proiectul prevede reabilitarea, moderni-
zarea şi echiparea şcolii, Corpul B şi Sala de Sport,
prin realizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare
şi dotarea cu echipamente didactice, echipamente IT,

precum şi modernizarea utilităţilor, pentru creşterea
calităţii învăţământului şi a procesului educaţional.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) este
de 6.492.423,94 lei. 98% din totalul cheltuielilor eli-
gibile ale proiectului, de 6.362.575,42 lei, provin din

Fondul European de Dezvoltare Regională şi buge-
tul de stat, finanţare nerambursabilă, iar 2% din to-
talul cheltuielilor eligibile, de 129.848,52 lei, se vor
asigura din bugetul local al municipiului Roman.
Durata totală de realizare a proiectului este de 26 de
luni. (Sursa: Ziarul de Roman)

M

A

(urmare din numărul trecut)

S‐a aprobat proiectul pentru reabilitarea
şi modernizarea Şcolii de Artă „Sergiu Celibidache”
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A fost uşor să intraţi pe uşa
din faţă a teatrului? Aţi ab-
solvit în 1961, erau patru
clase cu mari profesori în
frunte: Ion Finteşteanu,
Geor  ge Dem. Loghin, Moni
Gheler ter şi Dina Cocea.

Dumneavoastră aţi absolvit la
clasa lui Moni Ghelerter.

– Nu a fost uşor. Am dat de
trei ori examen şi doar a patra oară
am reuşit. Prima mea profesoară a
fost Sorana Coroamă, care a fost
dată afară din toate instituţiile de
cultură – în urma arestării fratelui
său, doctorul Gheorghe Plăcin-
ţeanu, care fugise cu Lica Dej la
Paris – iar noi, cei 13 studenţi, am
fost preluaţi din anul II de marele
regizor Moni Ghelerter, autorul
atâtor spectacole de referinţă.

– Cum aţi ajuns la Piatra-
Neamţ? Era deja teatrul de aici un
loc ispititor, tentant?

– Am ajuns la Piatra-Neamţ,
care atunci era doar o secţie a Tea-
trului din Bacău, printr-un calcul
simplu: era un colectiv nou, în care
puteai uşor să te dezvolţi. (...) Am
venit împreună cu Alexandru
Lazăr de la clasa mea şi cu Traian
Stănescu, Ioana Manolescu şi Că-
tălina Murgea de la clasa maestru-
lui Loghin. Odată cu venirea
noastră, a celor cinci absolvenţi,
secţia de teatru a devenit teatru de
sine stătător: în 1961 secţia nem-
ţeană a Teatrului „George Baco-
via” de la Bacău devenea Teatrul
de Stat din Piatra-Neamţ. Noi
cinci, alături de Andrei Ionescu şi
Ileana Stana-Ionescu, Adria Pam-

fil-Almăjan, Dodo Voicescu, Nelu
Manolescu, soţii Varduca – am fost
primii salariaţi ai noului teatru de

la poalele Ceahlăului. La un an
după sosirea grupului nostru, a
venit la Piatra-Neamţ şi actriţa
Paula Chiuaru, studentă a maestru-
lui G. Dem Loghin. (...) 

– Cum a fost întâlnirea cu di-
rectorul Ion Coman, omul căruia

îi datorăm prestigiul acestei insti-
tuţii?

– Întâlnirea cu Ion Coman a
fost normală, chiar banală, el ne-
având aura pe care şi-a câştigat-o
mai târziu. Nu era nicidecum un
director de teatru, aşa cum ne ima -
ginam noi... Amănunte găsiţi în
volumul meu Culise, unde se află
un întreg capitol dedicat lui Ion
Coman.

– Ce a însemnat Teatrul Tine-
retului pentru cariera dumnea-
voastră artistică? Aţi jucat în
câteva spectacole memora -

bile: Nota zero la
purtare de Octavian
Sava şi Virgil Stoe-
nescu, regia Gabriel
Negri, Domnişoara
Nastasia de G.M.
Zamfirescu, regia
Cornel Todea, Orfeu
în infern de Ten-
nesse Williams,
regia Cornel Todea,
ca să dau doar câ-
teva exemple.

– Teatrul din
Piatra-Neamţ – şi nu
al Tineretului, titula-
tură pe care şi-a
luat-o după plecarea
mea spre capitală –

a fost pentru mine ca un miracol,
care mi-a pus în valoare personali-
tatea, oferindu-mi, în cei patru ani,

cât am stat la Piatra, roluri de fac-
tură absolut diferită: tânărul timid
(Daniel) din Nota zero la purtare,
un bătrân duios (Ion Sorcovă)
din Domnişoara Nastasia de G. M.
Zamfirescu, un tânăr aiurit care îşi
părăseşte familia (Tom) din Mena-

jeria de Sticlă de Tennesse Wil-
liams, alt bătrân, de data asta
rapace, din Orfeu în infern de Ten-
nesse Williams, un căţel (Patrocle)
din Dumbrava Minunată, un rol de
îndrăgostit în piesa sovietică Cred
în tine de A. Korostilov, în care am
avut-o parteneră pe Ileana Stana-
Ionescu, alt personaj rapace (Chi-
ril) din Trei Generaţii de Lucia
Demetrius, un personaj complex
(Chirică) din Omul cu Mârţoaga de
G. Ciprian, un om şiret, cu „două
feţe” în Nila Toboşara, un gropar
în piesa bulgărească Generalul şi
Nebunul de A. Wagenstein, un
ţăran în comedia Dracul Uitat de
Jan Drâda, un pianist (Iulian) din O
singură viaţă de I. Hristea. Şi asta
numai în patru ani!

– V-aş ruga să-mi vorbiţi şi
despre regizorii acelor vremuri:
Negri, Giurchescu, Todea, Marcel
Anghelescu…

– Cu toţi regizorii cu care am
colaborat m-am înţeles de minune.
Eram avid să învăţ meseria de teatru
pe roluri interesante şi îi ascultam cu
religiozitate pe absolut toţi regizorii
cu care am lucrat, regizori talentaţi,
inteligenţi, care au văzut în mine un
actor cu reale resurse, capabil să in-
terpreteze roluri de substanţă şi to-
todată foarte diferite: Cornel Todea
(4 spectacole), Gabriel Negri (4
spectacole), Lucian Giurchescu,

Marcel Anghelescu, Ariana Kuhner,
Gh. Jora (1 spectacol).

– Pe atunci şi celebrul cântă-
reţ Cristian Vasile era angajat al
Teatrului Tineretului.

– În anii aceia, 1961-1964,
Vasile Cristian era angajat ca regi-
zor tehnic şi, normal, am avut zeci
de conversaţii cu el şi cu soţia sa,
Rada Moldovan, care ocupa postul
de sufleor. (...) Am participat ca
martor la cununia lor civilă. El –
care avusese succese extraordinare
la Viena, Budapesta şi Paris –
făcea acum o meserie, pentru care
nu avea tragere de inimă, doar pen-
tru a primi un salariu, ca să poată
supravieţui. Avea 51 de ani şi era
un om tare bolnav. A murit în
1974, la Sibiu, după un scurt popas
la Predeal. Am ascultat din gura lui
povestea Zarazei şi am fost uimit,
mulţi ani mai târziu, de povestea
născocită de Mircea Cărtărescu
într-o carte de pură fantezie. Des-
pre Vasile Cristian, G. Popa Mijea
şi alţi actori ai teatrului (Alexandru
Lazăr, Mitică Popescu, Traian Pâr-
log, Mimi Caragiu) medicii Micşa
şi Negruţi şi secretarul literar Edi
Covali am scris o piesă intitulată O
scrisoare deschisă. Am trimis-o şi
Teatrului din Piatra-Neamţ, dar
n-am primit niciun răspuns. 

– În ce ritm funcţiona şi trăia
oraşul atunci?

– Piatra-Neamţ, pe vremea
aceea, era un liniştit orăşel de pro-
vincie, cu multe case cu grădini şi
pomi fructiferi, cu două cinemato-
grafe, o librărie (lipită chiar de clă-
direa teatrului), un restaurant
lacto-vegetarian şi un altul intrat în
legendă, Garofiţa (...), o stradă
plină de magazine, ai căror respon-
sabili erau toţi evrei, o închisoare
situată pe strada Libertăţii, cimiti-
rul amplasat pe strada Recunoştin-
ţei şi un public care iubea teatrul şi
artiştii, şi care ne-a primit de la în-
ceput cu dragoste şi simpatie. (N.
R. – plasarea cimitirului şi închi-
sorii sunt preluate din alt banc!)

– Cineva din teatru spunea:
aveam tinereţe, ce ne mai trebuia
somnul? Sunteţi de acord?

– Despre teatru şi despre actori
s-au spus şi se spun în continuare
tot felul de vorbe, de fraze mai in-
teligente şi mai puţin inteligente,
ca şi cea pe care o reproduceţi
dumneavoastră. În mod normal e
nevoie şi de tinereţe, şi de somn.
Dar, după părerea mea, e nevoie şi

Candid Stoica, actor: 
Pentru mine, Teatrul din Piatra-Neamţ a fost ca un miracol,

care mi-a pus în valoare personalitatea

Un actor este atât de bogat
interior, încât nu ajunge timpul
ca să-l poţi cunoaşte. Dăruit
trup şi suflet personajelor sale,
Candid Stoica (n. 14 septembrie
1935, Bucureşti) s-a aflat con-
stant în atenţia publicului. A
stârnit un mare interes şi prin
scrierile sale, inestimabile me-
morii teatrale datorate spiritu-
lui său de largă colegialitate. A
debutat la Teatrul de Stat din
Piatra-Neamţ în 1961, imediat
după absolvire, şi a jucat timp
de trei stagiuni pe „scândura”
unei instituţii de cultură ajunsă
legendară.

–
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e experienţa şi maturitatea pe care au acu-
mulat-o „bătrânii”.

– Teatrul este locul unde totul se
poate întâmpla?

– Se poate spune şi aşa, dar,
în ultimă instanţă, fraza e doar o
legendă... Desigur, se pot întâm-

pla minuni ca dintr-o piesă slabă să iasă
un spectacol minunat, se poate întâmpla
ca la un actor în care nimeni nu credea
să răsară un mare talent, se mai poate
întâmpla ca situaţia, piesa, colectivul să
nască un loc care să dea naştere unei ca-
podopere sau a unui climat de lucru de
înţelegere, de apreciere reciprocă, care
să genereze spectacole de bună calitate
şi de o forţă surprinzătoare... Dar se mai
poate întâmpla ca o piesă despre care se
credea că e bună – cu un regizor foarte
bun şi cu o distribuţie excelentă – să
„cadă” după câteva spectacole. Lucru-
rile ţin de inefabil. E, bunăoară, şi cazul
spectacolului Concurs de frumuseţe,
făcut de Alexandru Tocilescu după o
piesă de Tudor Popescu, care s-a jucat la două
teatre din ţară doar de câteva ori, iar la Teatrul
de Comedie s-a jucat de peste 300 de ori.

– Cine-i cel mai în măsură să vă răsplă-
tească strădaniile scenice. Publicul şi numai
publicul?

– Există o cutumă, că valoarea unui actor o

dă afecţiunea publicului. Dar în lume sunt şi
alte moduri de a aprecia valoarea unui actor şi
anume: câţi bani a câştigat de-a lungul timpului.
Amza Pellea, Toma Caragiu, Gh. Dinică au fost
plătiţi cu sume minore în comparaţie cu De
Niro sau Al Pacino. Depinde unde joci...

– În munca dumneavoastră aţi păstrat ace-
laşi entuziasm de la început, aceeaşi pasiune,
vă animă aceeaşi dorinţă de rigoare?

– Nu vreau să mă laud faţă de dumneavoas-

tră, dar pe tot parcursul vieţii mele artistice –
mi-am desfăşurat activitatea la Teatrul din Pia-
tra-Neamţ, la Teatrul din Ploieşti, la Teatrul de

Comedie şi Televiziunea Română – am avut
constant aceeaşi pasiune şi dragoste pentru tea-
tru, şi dorinţă de a mă perfecţiona, de a fi veri-
dic.

– Întrebările pe care vi le puneţi, îşi găsesc
răspunsuri capabile să vă atenueze neliniştile
existenţiale?

– Ciudat, dar n-am ceea ce
dumneavoastră numiţi nelinişti
existenţiale. Am fost şi mai sunt
un iubitor al teatrului de calitate,
ferit de diplome şi de premii şi
mă simt bine în pielea mea. În
altă ordine de idei, după dispa-
riţia soţiei mele, Sara Dan Mee-
rovici (care a fost actriţă
marionetistă la Teatrul Ţăndă-
rică, dar mai întâi fusese anga-
jată sufleor la Teatrul din
Piatra-Neamţ), am început să
scriu poeme (volumul Gânduri
despre Sara) şi, de nouă ani,
săptămânal, scriu cronică tea-
trală la revistele Viaţa Medi-
cală şi Bucureştiul literar şi
artistic, cronici care au apărut în
volumul Cronici cu spini de

trandafiri.
– Volumele de memorii teatrale pe care le-aţi

scris se bucură de mare succes. De unde provine
patima scrisului?

– Patima scrisului, vorba unui personaj, e
patimă mare şi provine din lectură, din cărţi şi
din... vise. Am fost un asiduu cititor de cărţi şi
reviste şi am avut de-a lungul vieţii mulţi prie-
teni în rândurile scriitorilor... 

A consemnat Violeta MOŞU

Candid Stoica, actor: 
Pentru mine, Teatrul din Piatra-Neamţ

a fost ca un miracol, care mi-a pus
în valoare personalitatea

irgil Gheorghiu şi provocările pasto-
raţiei românilor din exilul francez;
„Adormirea în Domnul” versus „tre-
cerea în nefiinţă”; Viaţa duhovni-
cească în comunităţile maramureşene
din Portugalia; Perspectiva morţii re-
flectată în Jurnalul de război al Regi-

nei Maria a României. Cimitirele de război
ca loc al cinstirii eroilor; Creştinismul or-
todox şi provocările morale create de inte-
ligenţa artificială; Educaţia religioasă,
factor de menţinere a unităţii Românilor din
ţară şi Diaspora etc. 

Subiectul diasporei ortodoxe este unul
foarte ofertant în contextul actual. Există
zone multiple de interes care ar necesita
aprofundare. Dintre acestea amintim: rela-
ţiile interpersonale în diaspora; relaţiile din-
tre membrii diasporei şi ţara/Biserica mamă;
rolul elitelor în modelarea conştiinţei grupu-
rilor din diaspora; pericolul instrumentali-
zării Bisericii în diaspora – aceasta devine
„portavoce” animată de opţiuni politice, so-
ciale şi culturale.

Biserica Ortodoxă, pe lângă scopul de
a mărturisi credinţa, are şi datoria de a apăra
demnitatea oamenilor în faţa oricăror umi-
linţe. Se impune nevoia unei strategii con-
crete de a apăra drepturile persoanelor, ca o
implicare socială asumată de către Biserică
în faţa noilor ideologii. Biserica Ortodoxă
nu poate rămâne pasivă, justificându-şi ne-
implicarea în plan socio-economic doar prin
asumarea misiunii spirituale. 

Pastoraţia poate fi revigorată inclusiv
prin recuperarea memoriei omiletice şi ca-
tehetice. Tezaurul de omilii, predici, cuvân-
tări, cateheze poate reînsufleţi o componentă
esenţială în cultul creştin: predicarea cuvân-
tului în contextul actual. 

Aşteptăm cu interes volumul în care vor
fi publicate lucrările simpozionului ce vor
oferi modalităţi concrete de abordare a te-
maticii şi înţelegere a fenomenelor prezen-
tate.

Pastoraţie
şi duhovnicie
în Diaspora
Românească

(urmare din pag. 5)

V
d

Candid Stoica și Adria Pamfil‐Almăjan în spectacolul
Menajeria de Sticlă

Candid ‐ Alături de Ileana Stana‐Ionescu în spectacolul
Cred în tine (1962) ‐  sau ‐ Menajeria de Sticlă
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• Puţină biografie

ntâmplarea norocoasă a făcut
ca, în fiul unor învăţători
dintr-un sat de la poalele Ob-
cinei Stânişoarei (nu departe
de Fălticenii lui Sadoveanu şi
Lovinescu, aproape de Hu-
muleştii lui Creangă – cu care

poetul era înrudit prin strămoşii
dinspre mamă, originară din Topo-

liţa Neamţului) să răsară un mare
talent. Un talent incontestabil, ma-
nifestat iute, aproape deplin, numai
până la vârsta de 21 de ani, atât cât
i-a fost dat să trăiască în această
lume.

În Şcoala de Literatură fiind,
Nicolae Labiş i-a citit cu maxim in-
teres pe marii scriitori şi poeţi inter-
belici, ca şi pe marii scriitori ai
literaturii universale, dar a avut şi
prilejul să cumpere cărţi, colindând
anticariatele ori consultând docu-
mentele pe care le avea biblioteca
şcolii. Labiş era mustrat în şedinţe,
sancţionat chiar, pentru că îl frec-
venta pe Arghezi sau pentru că îi
citea pe Charles Baudelaire şi pe Ma-
teiu I. Caragiale. Astfel, în Istoria li-
teraturii române, Ion Rotaru îi face
următorul portret: „avea un chip de
copil, descins din Ţara de Sus şi pa-
tronat, cu moderaţie, totuşi, de Sa-
doveanu. (...) Arthur Rimbaud,
Francois Villon şi Mioriţa i-au fost
Pantheonul cel dintâi.” Aflăm, aşa-
dar, că patronul spiritual al poetului
a fost Mihail Sadoveanu şi că pri-
mele lecturi lirice au stat sub sem-
nul unor poeţi francezi de primă
mărime, iar balada populară Mio-
riţa a fost modelul-tezaur al poeziei
de mai târziu. 

Legat prin toate fibrele fiinţei
sale de spaţiul moldav, de codrii şi
de apele munţilor, de sălbăticiunile
pădurii şi de atâtea amintiri sadove-

niene, Labiş ne apare, totodată, şi ca
un spirit deosebit de liber în a se
adapta freamătului din Bucureştii
„obsedantului deceniu”, impu-
nându-se repede ca un bun recitator
şi un talentat versificator care-i cu-
cereşte pe toţi cei care-i stau în
preajmă. Venirea la Bucureşti a fost
hotărâtoare pentru decantările spi-
ritului şi dezlănţuirea atât de pre-
coce a talentului, condiţionată de
reluarea tradiţiei interbelice şi de
aprofundarea lui Eminescu.

• Citindu‐l pe Nicolae Labiş
În 1950, la doar 15 ani, după ce

debutase în ziarul „Zori de zi” din
Suceava, îi este prezentat lui Dan
Deşliu – gloria poeziei româneşti a
momentului, drept un fenomen. To-
tuşi, adevăratul debut al lui Nicolae
Labiş se va petrece în 1951, în pa-
ginile revistei „Viaţa românească”,
nr. 6, cu poezia Gazeta de stradă, o
poezie convenţională, în stil coşbu-
cian.

Volumul Primele iubiri, apărut
în 1956, este – după chiar spusele
poetului – „o viziune candid infan-
tilă”, care oglindeşte epoca de după
cel de-al Doilea Război Mondial.
De departe, poemul care i-a încântat
pe toţi, Moartea căprioarei, domină
acest volum antum de poezii al lui
Nicolae Labiş. 

Poemul este tragedia inefabilă
petrecută în sufletul unui copil care
asistă la prăbuşirea unei lumi miri-
fice din raţiuni strict prozaice: foa-
mea care a urmat secetei prelungite
de după război. Moartea căprioarei
este un poem discursiv, oarecum
prea lung; cu toate acestea, poemul
se impune cu o forţă rezultată din
naturaleţe şi din modul inedit de a
înşira cuvintele. Nu se poate spune

cu precizie câtă spontaneitate se
află în poem, câtă ştiinţă a versului,
cât fior liric sau câtă metaforă. Ver-

surile, însă, par a fi în armonie cu
personalitatea unui poet de numai
18 ani: „Cu foşnet vestejit răsuflă
valea. / Ce-ngrozitoare înserare
pluteşte-n univers!” 

Poemul va cunoaşte o largă cir-
culaţie în epocă, este inclus în ma-
nualele şcolare, este recitat la
serbările şcolare şi... este transfor-
mat într-un fel de portavoce a poe-
ziei tinere. De altfel, confirmarea
valorică va fi dată, mai întâi, de me-
diul şcolar şi, numai ulterior, de cri-
tica literară. Impresia este că Labiş
aşterne dintr-odată versurile pe hâr-
tie, fără să revină asupra lor, fără un
finisaj ulterior, fără ştersături şi fără
lustruiri calofilice.

Prin comparaţie cu Primele iu-
biri, cel de-al doilea volum, Lupta
cu inerţia, apărut postum, urma să
se aplice unor chestiuni mai com-
plicate – oraşul, un peisaj mult mai
complex, care trebuia să fie cântat
cu precădere; de asemenea, incanta-
ţia lirică putea să se alimenteze şi de
la jocul ideilor. Piesele de rezistenţă
din volumul Lupta cu inerţia sunt:
Confesiuni, Biografie, Dans, Omul
comun, Baladă, Marină, Pierderile,
Arthur Rimbaud, Francois Villon,
Mioriţa şi altele. Fluxul liric este si-
tuat la limita cerută de melodia cu-
vintelor, ritmarea frazei este
subordonată emoţiei poetice, iar le-
xicul penetrează cele mai profunde
fibre ale sufletului. Iar Albatrosul
ucis este o veritabilă capodoperă
scrisă la sfârşitul scurtei sale exis-
tenţe şi poate fi considerată o ade-
vărată ars poetica a lui Labiş; este,
în fond, imaginea unei jertfiri tra-
gice a unei generaţii, este un testa-
ment în stil arghezian.

Labiş deschide ceea ce avea să
fie numită „explozia lirică a poeziei
contemporane”. Fluenţa deosebit de

firească a limbii – mai limpede, mai
apropiată de noi chiar mai mult
decât la Arghezi (pe care nu poate
cu niciun preţ să îl întreacă, totuşi)
surprinde, mai ales la un poet atât
de tânăr.

Desigur, nu neapărat opera lui
Nicolae Labiş – în sine luată, oricât
de valoroasă ar fi – a produs un mo-
ment de cotitură în poezia româ-
nească, ci, mai degrabă, un întreg
concurs de împrejurări istorice, care
au făcut ca acest moment din litera-
tura română să-i poarte numele:
„Momentul Nicolae Labiş”. 

• Re‐citindu‐l pe Nicolae Labiş

Astăzi, o revenire asupra poe-
ziei lui Nicolae Labiş poate părea o
încercare sortită eşecului. Dar,
numai pare, iar asta pentru că filo-
nul consistent al lirismului său ado-
lescentin include o componentă
valorică pe care, oricât ai încerca,

nu poţi să o eludezi. Pentru frumu-
seţea rostirii, redăm parţial o apre-
ciere din 1972 a lui Nichita
Stănescu despre poetul de la Mă-
lini:

„A venit toamna şi iar mi se
face dor de cristalinul cântec al ne-
uitatului nostru Nicolae Labiş. A
venit din nou toamna şi în gânduri
tresare un braţ cu steag fluturând
deasupra luptei împotriva inerţiei.
Cal alb călcând neiubirea-n pot-
coave. Vultur smulgând din clonţ
crivăţul din aerul rece. (...) A venit
toamna când luna căpruie catife-
lează genele aurii ale frunzelor, şi
un dor de Nicolae Labiş mă cu-
prinde; şi din nou la masa mea pun
un pahar plin cu vin roşu mai mult.
Cine ştie? Dacă i-o fi sete şi va veni
să-l bea?”

Prof. dr. Gheorghe BRÂNZEI

Recitindu-l pe Nicolae Labiş

(2 dec.1935 ‐ 22 dec. 1956)

Î
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Recurs la patrimoniu (IX)
1933. Mircea Eliade îşi ia doctoratul

cu o disertaţie despre yoga şi publică romanul
Maitrey

upă terminarea învăţă-
mântului primar la şcoala
de pe strada Mântuleasa,
Eliade a devenit elev al
Colegiului Spiru Haret.
Interesat de ştiinţele na-
turii şi de chimie, ca şi de

ocultism, a scris piese scurte pe
subiecte entomologice. În ciuda
tatălui său care era îngrijorat de
faptul că-şi pune în pericol ve-
derea şi aşa slabă, Eliade citeşte
cu pasiune. În 1924, Eliade în-
cheie munca la volumul său de
debut, volum autobiografic,
Romanul Adolescentului Miop.
Îl cunoaşte personal pe Gio-
vanni Papini, unul din autorii
săi preferaţi, celălalt fiind Bal-
zac. După cultura italiană, filo-
zofia indiană devine a doua pasiune a lui Mircea Eliade. Obţinând o
bursă particulară, începe să studieze limba sanscrită şi Yoga cu Suren-
dranath Dasgupta, în Calcutta. Pentru români, romanul Maitreyi al lui
Mircea Eliade a constituit generaţii de-a rândul o adevărată încântare.
Va scrie carte după carte, studii, nuvele sau romane, va călători. După
război, înfricoşat de eventualitatea represiunilor comuniste, a plecat în
SUA. Începând din 1957, Mircea Eliade se stabileşte la Chicago, ca pro-
fesor de istorie comparată a religiilor la Universitatea Loyola. Reputaţia
sa creşte cu fiecare an şi cu fiecare nouă lucrare apărută. Catedra de Is-
toria Religiilor de la Universitatea din Chicago îi poartă numele, ca do-
vadă a vastei sale contribuţii la literatura specializată din acest domeniu.
În ultimii ani de viaţă, în ciuda serioaselor probleme de sănătate, Eliade
a continuat să lucreze editând cele 18 volume de Enciclopedia religiilor.
Acest erudit de talie universală a scris peste 100 de lucrări: de istoria re-
ligiilor, memorialistică, beletristică şi circa 1200 de articole. În 1990 de-
vine, post mortem, membru al Academiei Române.

Misiunea istorică a unui popor se judecă după creaţiunile lui spiri-
tuale. Singure valorile culturale justifică existenţa şi misiunea unui
popor. Istoria nu ţine seamă de popoare sterile din fire.

Cea mai preţioasă călătorie este aceea către sufletul nostru, călă-
torie pe care o facem în singurătate. (Mircea ELIADE)

1934. Emil Cioran publică Pe culmile disperării,
lucrarea ce‐i va defini întreaga carieră

Elev precoce, la 17 ani începe să studieze filozofia la Universitatea
din Bucureşti. În
1933 a obţinut o
bursă ce i-a per-
mis să continue
studiile la Uni-
versitatea din
Berlin, unde îl
va cunoaşte pe
Nicolai Hart -
mann, profesor
şi filozof. În
1934 a publicat
volumul Pe cul-
mile disperării
distins cu pre-
miul „Tinerii
Scriitori Ro-
mâni”. După un

an, în timp ce era profesor la Liceul Andrei Şaguna din Braşov, a plecat
cu o bursă la Paris. Înainte de a se stabili definitiv în Franţa, va mai pu-
blica încă patru cărţi în limba română: Cartea amăgirilor, Schimbarea
la faţă a României, Lacrimi şi Sfinţi, Amurgul gândurilor, volume care,
după instalarea comunismului, vor rămâne în Fondul secret al bibliote-
cilor din România. Abia din 1990 cărţile lui de tinereţe încep să fie ree-
ditate şi redate, astfel, publicului larg. Nu a cerut niciodată cetăţenia
franceză. La prestigioasa editură Gallimard îi apare în 1949 Precis de
decomposition, volum în care criticii francezi remarcă „noutatea gândirii
tânărului autor, supleţea ideilor şi stilul plin de distincţie şi fineţe al lim-
bii”. Pentru „debutul” francez, Emil Cioran primeşte premiul Rivarol.
Este, de altfel, singura distincţie pe care a acceptat-o, refuzând toate ce-
lelalte importante premii literare decernate ulterior. În anul 2009 a fost
declarat membru post-mortem al Academiei Române. A fost nu numai
filozof, ci şi un mare stilist al limbii franceze. „N-am inventat nimic, am
fost doar secretarul senzaţiilor mele”, scrie undeva Emil Cioran.

Cu cât eşti mai normal, cu atât eşti mai departe de adevăr şi mai
aproape de viaţă.

Singurele momente la care mă gândesc consolat sunt cele în care
am dorit să nu însemn nimic pentru nimeni, în care am roşit la gândul
de a lăsa cea mai mică urmă în memoria oricui ar fi. (Emil CIORAN)

1935. Ştefan Baciu, în vârstă de 17 ani,
primeşte două premii: al Fundaţiei Carol II
şi al Societăţii Scriitorilor pentru volumul

de debut Poemele poetului tânăr
S-a născut la Braşov în 29 octombrie 1918, fiu al lui Ioan Baciu,

profesor de limba germană la Liceul Andrei Şaguna. A absolvit Faculta-
tea de Drept în anul 1941. În paralel cu studiile universitare a fost redac-
tor la mai multe ziare şi reviste literare, precum Rampa, Gândirea,
Universul literar, la ultimul ziar activând din 1938 şi până în octombrie
1946, când, cu sprijinul lui Constantin Titel Petrescu, a fost numit ataşat
de presă al Legaţiei Române din Berna. Schimbarea sistemului şi a re-
gimului politic din România l-a de-
terminat să-şi afle norocul cât mai
departe de ţară. Între anii 1949-
1962 a activat în Rio de Janeiro, la
Revista Tribuna da Imprensa, în
acest răstimp ţinând conferinţe –
majoritatea gravitând în jurul supra-
realismului – în toate statele Ame-
ricii latine. Faima lui a determinat
Universitatea din Seattle să-l invite
în anul 1964 ca profesor de litera-
tură hispano-americană, cu aceeaşi
specialitate fiind angajat, ulterior, la
Universitatea din Washington. Doi
ani mai târziu se va stabili – până în
7 ianuarie 1993, când a decedat, –
la Honolulu. A scris circa 100 de
volume şi peste 5000 de studii şi de
articole, mai mult decât Nicolae
Iorga! A fost declarat „Cetăţean de
onoare al oraşului Rio de Janeiro”,
„Consul de Bolivia” în Honolulu,
„Profesor Emeritus” al Universităţii
din Honolulu, a primit Decoraţia de
Onoare a Meritului Cultural cu grad
de Comandor a Statului Bolivian.

Exilul meu n-a fost „blând”; nici un exil nu este blând. Dimpotrivă,
am avut parte de un exil greu, amar, tulburat. (…) Mi-am pierdut ţara,
mi-am pierdut oraşul natal, biblioteca, familia din ţară. Şi aici, în exil,
mi-am pierdut nevasta. Şi pierdusem la un moment dat tot, încât, când
scriam acasă, la Braşov, adresa era: numele familiei mele, oraşul Stalin,
fost Braşov, strada Bicaz, fostă Dr. Baiulescu, Republica Populară Ro-
mână, fostă România. (Ştefan BACIU)

Red.

Mircea Eliade (13 martie 1907, Bucu‐
reşti ‐ 22 aprilie 1986, Chicago)

Emil Cioran (8 aprilie 1911, Răşinari ‐ 20 iunie 1995,
Paris)

Ştefan Baciu (29 octombrie
1918, Braşov ‐ 6 ianuarie 1993,

Honolulu)
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pre deosebire de ediţiile tre-
cute, în acest an, Comple-
xul Muzeal Naţional Neamţ
a fost organizator principal,
cu sprijinul financiar acor-
dat de Consiliul Judeţean
Neamţ. Fundaţia „Vorel”, în
calitate de partener, a acor-

dat Premiul pentru debut. Peste
150 de artişti profesionişti din în-
treaga ţară s-au înscris în concurs
cu 250 de lucrări de pictură, gra-
fică şi sculptură. Juriul a fost for-
mat din Oliv Mircea, critic de artă
(preşedinte), prof. univ. dr. Doina
Valeria Mihăilescu, Universitatea
de Vest din Timişoara, Marian Zi-
daru, sculptor, prof. Ştefan Potop,
preşedintele filialei Neamţ a Uni-
unii Artiştilor Plastici din România
(membri).

Marele Premiu a fost câştigat
de Constantin-Adrian Corcăcel,
membru al UAP Galaţi, pentru lu-
crarea de gravură intitulată Ars
Censurae.

Sunt onorat pentru primirea
Marelui Premiu. Mulţumesc juriu-
lui pentru apreciere şi felicit
echipa Complexului Muzeal Naţio-
nal Neamţ pentru buna organizare
a acestui eveniment, a declarat lau-
reatul pe Facebook.

Pentru lucrarea Dig la Balcic,
lui Alexandru Antonescu, din Alba,
i-a revenit premiul de la secţiunea
ulei pe pânză. La această categorie
a fost nominalizată şi artista Ma-
riana Papară, membră a UAP
Neamţ, alături de alţi şase plasti-
cieni.

George Romila (UAP Neamţ)
a câştigat premiul pentru grafică
(Drum.Capăt – tehnică mixtă-car-
ton), iar Matei Gaşpar (UAP Timi-
şoara) a intrat în posesia premiului
pentru sculptură (Alfabet – tehnică
mixtă-metal, răşină epoxidică).

Daniel Adăscăliţei, şi el nem-
ţean, autor al lucrării Piggy Bank
(tehnică mixtă), a fost răsplătit cu
premiul pentru debut oferit de Fun-
daţia „Vorel”.

Premiul Uniunii Artiştilor
Plastici din România a fost acordat
artistului bucureştean Teodor Şte-
fan, pentru pictura pe pânză intitu-
lată Babel.

Celui mai apreciat artist, la fi-
nalul expoziţiei, organizatorii îi
vor decerna Premiul Publicului.

Felicitări tuturor celor nomi-
nalizaţi şi câştigătorilor celei de-a
XVII-a ediţii a Bienalei Naţionale
de Arte Plastice „Lascăr Vorel”
Piatra-Neamţ! Vineri, 29 octom-
brie, au fost decernate premiile
celor trei secţiuni din concurs  –
pictură, sculptură şi grafică, pre-
cum şi Marele Premiu. În plus,
Fundaţia „Vorel” Piatra-Neamţ a
oferit Premiul pentru debut, iar
Uniunea Artiştilor Plastici din Ro-
mânia a acordat un Premiu Spe-
cial. Suntem recunoscători tuturor
celor care s-au înscris în concurs
în acest an şi lansăm deja invita-
ţia pentru ediţia din 2023!, a trans-
mis conducerea Complexului

Muzeal Naţional Neamţ.
Primul festival al expoziţiilor

de artă plastică „Lascăr Vorel” s-a
desfăşurat între 15 şi 30 august
1970. Au expus atunci 22 de pic-
tori, graficieni şi sculptori: Dan
Hatmanu, Dimitrie Gavrileanu, Ion
Ganju şi Nicolae Constantin, din
Iaşi, Elena Aflorii, Toni Avram,
Ioan Donca, Vasile Grigore, Ion
Muraru, Mircea Olarian şi Nicolae
Săftoiu, din Bucureşti, Emilia Du-
mitrescu din Brăila, Zâna Blănuţă

din Braşov, şi sculptorii Mihail
Meiu şi Petre Bălănică. Dintre ar-
tiştii pietreni au fost prezenţi în ex-
poziţie Iulia Hălăucescu, Zenaida
Mădescu, Clement Pompiliu, Ni-
colae Milord, Mihai Mădescu,
Petre Petrescu şi Gheorghe Iliescu.

După ediţia a IV-a, organizată în
1976, Bienala de Artă Plastică „Las-
căr Vorel” a fost întreruptă. Două
decenii mai târziu, mai exact în oc-
tombrie 1997, Bienala a fost relan-
sată de Fundaţia „Vorel”, cu sprijinul
Complexului Muzeal Judeţean
Neamţ (acum, Naţional) şi al Filialei
Neamţ a Uniunii Artiştilor Plastici
din România.

Violeta MOŞU

Laureaţii Bienalei Naţionale de Artă
Plastică „Lascăr Vorel”, ediţia a XVII‐a

S

CALENDAR
– decembrie 2021

3. ŢUŢEA, Petre (6
oct.1902 - 3 dec. 1991) – 30
ani de la moartea filosofului;

05. DISNEY, Walt,
desenator şi regizor ameri-
can (5 dec.1901 - 15 dec.
1966) 120 de ani de la naş-

tere; 
06. MONET, Claude (14 nov.

1840 - 6 dec. 1926) – 95 de ani de
la moartea pictorului francez;

08. PAPADAT BENGESCU,
Hortensia (8 dec. 1876 - 5 mart.
1955) – 145 de ani de la naşterea
prozatoarei;

08. SORESCU, Marin (19
febr. 1936 - 8 dec. 1996) – 25 ani
de la moartea poetului;

12. FLAUBERT, Gustave
(12 dec. 1821 - 8 mai 1880) – 200
de ani de la naşterea scriitorului
francez;

14. BRĂTESCU-VOI-
NEŞTI, I. Al. (1 ian. 1868 - 14
dec. 1946) – 75 de ani de la moar-
tea scriitorului;

22. LABIŞ, Nicolae (2 dec.
1935 - 22 dec. 1956) – 65 de ani de
la moartea poetului;

25 ALEXANDRU, Ioan (25
dec. 1942 - 16 sept. 2000) – 79 de
ani de la naşterea poetului;

26. MILLER, Henry (26 dec.
1891 - 7 iun. 1980) – 130 de ani de
la naşterea scriitorului american;

29. RILKE, Rainer Maria (4
dec. 1875 - 29 dec.1926) – 95 de
ani de la moartea poetului austro-
german;

31. COSTIN, Miron (30
mart. 1633 - dec. 1691) – 330 ani
de la moartea cărturarului.

Red.

0

Grigore Agache – Metamorfoza Om-Zid
xpoziţia profesorului Grigore Agache –
„Metamorfoza Om-Zid” – deschisă, în
aceste zile (1-15 noiembrie), la Galeria
de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamţ,
dovedeşte, încă o dată, atributele sale pic-
turale. Evenimentul este organizat de
Uniunea Artiştilor Plastici din România,

Filiala Neamţ şi Complexul Muzeal Naţional
Neamţ. Actuala sa personală, prin realizarea
momentului păcatului originar şi pierderea pa-
radisului, momentului căderii, momentului as-
piraţiei spre arhetipul trinitar şi câteva
secvenţe cu „oameni-îngeri, după cum declară
artistul, aduce un plus de elocinţă şi rafinament.

Fiecare privitor, iubitor de artă are liber-
tatea să recepţioneze aceste lucrări în funcţie
de sensibilitatea şi reperele sale culturale. Ce-
lelalte creaţii, mai mult sau mai puţin abstracte,

au ca punct de pornire tot motivul zidului, în-
cercând astfel să creez un contrapunct, o diver-
sitate vizuală.

Metamorfoza Om-Zid are o dublă conota-
ţie: una existenţială şi dramatică a trecerii

omului pe „zidul” existenţei şi pe fereastra timpu-
lui spre nefiinţă, moarte; alta are conotaţie
sacră, în aspiraţia omului, spre esenţa sa ne-
muritoare şi divină. Tensiunea plastică şi idea-
tică se creează între aceste două dimensiuni.
De aceea, planul uman se întrepătrunde cu cel
al zidului, spiritualizându-se, a mai adăugat
Grigore Agache.

Profesorul Grigore Agache s-a născut la 22
iulie 1955, la Gherăeşti-Neamţ. Este absolvent
al Liceului de Artă „Octav Băncilă” din Iaşi,
promoţia 1974 şi al Academiei de Artă „Ion An-
dreescu” din Cluj-Napoca, secţia Pictură, pro-
moţia 1981. În 2017, i s-a atribuit diploma
ARTISTUL ANULUI, în cadrul „Salonului de
Iarnă”, organizat de Uniunea Artiştilor Plastici
din România, Filiala Neamţ.

Violeta MOŞU
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abăra de acuarelă de la Pen-
siunea „Poiana Soarelui”
din Brateş-Tarcău, aflată la
a doua ediţie, tot într-un oc-
tombrie plin de culoare, a
reunit un nucleu format din

artiştii: Lucia Juncu, Mirela
Hagiu, Nadia Negru şi Mircea
Titus Romanescu, dintr-un număr
mult mai mare de invitaţi de re-
nume.

Condiţiile de vreme excepţio-
nale pentru această perioadă, ală-
turi de condiţiile impuse de
vremurile prezente au creat un
cadru de creaţie de excepţie: patru
artişti într-o atmosferă de poveste,
nederanjaţi de zgomot şi turişti,
pensiunea fiind goală. Ne-am răs-
pândit cu toţii prin ateliere impro-
vizate în camere şi am creat şi un
atelier mare comun, pe una din ge-
neroasele terase închise ale pensiu-
nii, pentru că dimineaţa erau -4
grade. Soarele a strălucit toate zi-
lele pentru că eram, totuşi, la Po-
iana Soarelui. Amplasarea
camerelor, cu vedere spre răsărit şi

poiană a constituit un motiv de
preocupare permanentă pentru noi:
să prindem răsăritul de soare cu
efectul de brumă al dimineţii, apa-
riţia şi intensificarea culorilor, apu-
sul cu a sa atmosferă de griuri

colorate care se sting încet în con-
trastele serii şi noaptea cu lună şi
nori plini de mesaje. Meditaţie,
respiraţie proaspătă, pădurea şi
curgerea Tar-
căului, ele-
mente care au
creat o stare
de excepţie, ca
şi cum timpul
s-a oprit. În
aceste condi-
ţii s-a lucrat
cu mare spor,
d o a m n e l e
fiind în frun-
tea hărniciei,
eu poate puţin
mai meditativ
şi răsfăţat.

Au fost şi multe excursii de
documentare pe Valea Tarcăului, la

Brătăşel, la Bicaz şi la Baraj, unde
toamna a fost urmărită şi memo-
rată. Lucia Juncu, cu preferinţa ei
declarată pentru motivul apei a
realizat „Râul Tarcău”. Alte motive
dragi Luciei au fost copacii plini
de mere mici, ca nişte „stele” cum
le spunea artista (vezi „Pomul”)
sau „Curcanii” din gospodăria
prietenei noastre „Nana” Dumi-
traşcu. Aceste gospodării, tipice
pentru oamenii gospodari ai Tar-
căului au impresionat-o şi pe Mi-
rela Hagiu care le-a imortalizat
prin câteva lucrări: „Şura Nanei”,
„Curcani”, „Casă veche cu ghivece
la Tarcău” şi altele. Subiectul case-
lor şi gospodăriilor specifice zonei
au marcat-o şi pe Nadia Negru,
poate şi legat de dubla sa educaţie
de artist plastic şi arhitect, vezi
„Case din Brătăşel - Tarcău” şi
„Căpiţe”. Subsemnatul, Mircea
Titus Romanescu, fiind un mai
vechi iubitor al Tarcăului, am dez-
voltat un motiv al meu, bazat pe
culoare, un peisaj compus cu mai
multe elemente: cer, nori, pădure,

case şi câmpuri, legate între ele de
culorile şi suflul toamnei (vezi

„Toamnă la Brateş-Tarcău”), la
care am adăugat şi un bucheţel de
„Flori de câmp”.

Am primit apoi şi lucrările
noastre de la înrămat şi am consti-
tuit o mică expoziţie finală a tabe-
rei, fără vernisaj şi fără prezenţa
iubitorilor de artă care ne urmăreau
în ediţia precedentă. Ne-a părut rău
tuturor pentru că era o expoziţie
foarte bună, atât cantitativ, cu multe
lucrări, dar şi cu multe lucruri cali-
tativ noi din parte fiecărui artist. Cei
doi parteneri ai evenimentului, Fun-
daţia Mircea Titus Romanescu şi
Pensiunea Poiana Soarelui s-au de-
clarat mulţumiţi de rezultatul tabe-
rei şi au decis continuarea sa în anii
următori. Avem toate motivele să
credem că Sinergia dintre artă şi
turism va continua pe Valea Tar-
căului!

Mircea Titus ROMANESCU
Piatra-Neamţ, 10.11.2021

T

Toamnă în acuarelă pe Valea Tarcăului

Invitaţie în „Grădina, mea secretă”
iblioteca Judeţeană „G.T. Kiri-
leanu” Neamţ, în colaborare cu
Asociaţia Culturală „Arte.Ro”
şi Palatul Copiilor din Piatra-
Neamţ, organizează expoziţia
de arte plastice „Grădina mea
secretă”, având ca temă studiul

şi interpretarea formelor vegetale, în
perioada 5 noiembrie - 10 decembrie
2021, în Sala Cupola. Lucrările sunt
realizate de elevii profesoarei Cristina
Petrariu, preşedintele Asociaţiei Cul-
turale „Arte.Ro” şi coordonatorul Cer-
cului de Pictură II din cadrul Palatului
Copiilor din Piatra-Neamţ. Manifesta-
rea expoziţională propune publicului o

serie de peste 70 de ex-
perimente de atelier ale
acestor talentaţi tineri
artişti, cu vârste cu-
prinse între 7-18 ani, şi
va putea fi vizitată în
timpul programului de
lucru cu publicul al bi-
bliotecii, cu respecta-
rea dispoziţiilor în
vigoare.

„Concepută ca un
exerciţiu de exprimare
plastică aflat la limita
dintre studiul/interpre-
tarea naturii şi ilustra-

ţia botanică, expoziţia aduce în lumină subiecte
florale realizate în tehnici artistice diverse.
Apropierea autorilor de această temă a fost pre-
gătită minuţios, fapt redat şi de varietatea me-
diilor de lucru – desen în cărbune, creion,
pastel, tehnici mixte, acuarelă, acrilic, creioane
colorate – din care se observă originalitatea teh-
nică şi de interpretare a formelor. Tije şi petale
creează emoţii, modelează forme din culoare,
ca o reverenţă pioasă în faţa frumuseţii naturii.
Există o respiraţie secretă a naturii, un abur, ne-
văzut, al plantelor şi vietăţilor, din care se pot
deduce valorile spirituale ale unui întreg uni-
vers vegetal”, ne-a explicat Cristina Petrariu.

M. Z.

B
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Copiii sunt viitorul şi merită să fie stimulaţi
• Interviu cu doamna Cristina

Demetercă, preşedinta Asocia‐
ţiei Cultural, Social, Economică,

„Christiana”

Sunteţi absolventa unei facul-
tăţi tehnice. Cum aţi ajuns să
conduceţi Asociaţia „Chris -
tiana”?

– Am terminat în anul
1998 Universitatea „Gheorghe
Asachi”, specializarea „Teh-
nologia Tricotajelor”, iar ale-

gerea firească era să mă orientez
profesional spre domeniul industrial,
care în acea perioadă era destul de
înfloritor. Am reuşit să găsesc o
oportunitate la Piatra-Neamţ, la fa-
brica de tricotaje „Ema”, unde mi-am
făcut partea de practică şi lucrarea de
licenţă. După o scurtă prospectare a
Capitalei, am revenit împreună cu
soţul în Piatra-Neamţ, mai ales că între
timp devenisem şi mămică. Am des-
coperit că puteam urma nişte cursuri
de antreprenoriat, eu fiind absolventă
la „Grupul Şcolar Economic Admi-
nistrativ”. Am făcut parte dintr-un
proiect de amploare organizat de
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi
în colaborare cu Camera de Comerţ
Neamţ, şi asta mi-a dat şansa să învăţ
extraordinar de multe lucruri; ideea
este că din inginer am devenit antre-
prenor şi din antreprenor am devenit
trainer şi, colaborând cu AJOFM am
ajuns să predau „ingineria textilelor”.
Apoi, am auzit de o activitate de for-
mare pe ceea ce înseamnă „Lobby şi
advocacy”, şi mi s-a părut că sună
aşa interesant. Cu această ocazie am
înţeles multe lucruri despre organi-
zarea societăţii civile, despre cum
poţi rezolva o problemă pornind de
la o identificare laborioasă a acesteia,
despre cum poţi înapoia societăţii ce
ai primit de la ea. A fost punctul de
pornire în înfiinţarea Asociaţiei
„Christiana”, în octombrie 2013, cu
toate greutăţile pe care le-am întâm-
pinat.

– „Christiana” este o asociaţie
cultural, social, economică. Mă în-
treb cum reuşiţi să acoperiţi toate
cele trei arii.

– Am început cu partea cultu-
rală, pentru că spre acest domeniu
mergeau în principal finanţările de la
autorităţile locale în acea perioadă.
La o săptămână de la înfiinţare a de-
butat colaborarea cu Direcţia Jude-
ţeană de Tineret şi Sport, care avea
nevoie de un partener, şi cu care am
făcut activităţi de mare succes. Ast-
fel, am prins curaj şi am depus trei
proiecte pe domeniul cultural la Pri-
mărie, care au fost acceptate, ceea ce
ne-a permis ca în luna decembrie
2013 să lucrăm la foc continuu: peste
1000 de copii au fost beneficiarii ac-
ţiunilor noastre. 

Partea socială se justifică prin
aceea că lucrăm cu oameni: persoane

vârstnice care şi-au adus nepoţii,
copii care şi-au adus părinţii şi tot
aşa. Aria economică este acoperită
de diferite acţiuni de antreprenoriat. 

– Cum îşi face loc latura educa-
ţională în activităţile dvs?

– Concret, prin proiectele noas-
tre am făcut în primul rând activităţi
de informare şi conştientizare cu pri-
vire la importanţa de a nu abandona
şcoala, de a valorifica oportunitatea
de a merge la şcoală. De asemenea
ne-am ocupat mult timp de cursurile
Montessori, cursuri într-o tehnică
mai elitistă, care au dat rezultate
foarte bune în cazul copiilor cu vârs -
te mai mici sau a celor mai mari, cu
retard. Apoi, am avut 130 de copii
care au făcut cursuri de artă, inclusiv
istoria artei, noi având o colaborare
deosebit de fructuoasă pe partea de
pictură cu Lucian Gogu Craiu. Am
avut o sponsorizare prin care am pro-
curat un număr de calculatoare, ceea
ce le-a permis elevilor să practice di-
ferite forme de design. Am făcut car-
navaluri, festivaluri, în care am
implicat copiii ca organizatori. Îmi
amintesc acum de festivalul de
basme, în care s-au interpretat patru
basme în manieră diferită şi care s-au
jucat cu deosebit succes în sala arhi-
plină a Consiliului Judeţean. Indife-
rent de ce activitate a fost vorba,
copiilor le-a plăcut întotdeauna că i-am
provocat, că i-am motivat şi că i-am
stimulat mult să se implice. Unii din-
tre ei aveau anumite probleme afec-
tive sau emoţionale, nevoi
nesa tisfăcute pe aceste paliere şi sim-
ţeau că la noi li se umple un gol.

– Partea cea mai spectaculoasă
este poate cea legată de volunta-
riat...

– Primii noştri voluntari au fost
vârstnicii care se implicau de câte ori
era nevoie de făcut câte ceva şi mai
ales ne ajutau cu promovarea activi-
tăţilor. După aceea au venit copiii şi
tot în aceeaşi perioadă a apărut şi s-a
concretizat ideea certificatului de vo-
luntariat la nivel naţional, prin pro-
movarea în 2014 a „Legii
voluntariatului”. Noi am pornit de la
modelul german, cunoscând faptul
că în această ţară, după terminarea
studiilor liceale, elevii sunt încurajaţi
să facă voluntariat în meseria pe care

doresc s-o urmeze, tocmai pentru a li
se confirma (sau infirma) preferinţa.
La noi nu se întâmplă acest lucru şi
de aceea unii tineri nimeresc profe-
sional într-un domeniu care nu are
legătură cu vocaţia lor.

În activităţile de voluntariat
ne-au trecut prin mână cel puţin
5.000 de oameni. Acum, spre exem-
plu, îmi amintesc de un weekend în
care am făcut un eveniment de mare
anvergură, cu 450 de participanţi, în
care am antrenat toate liceele şi şco-
lile din oraş, pentru sărbătorirea zilei
de 1 iunie. În paralel, şcolile şi-au
prezentat şi oferta educaţională în ca-
drul paradei organizate, nelipsind
nici momentele artistice. La final
participanţii au primit din partea
noastră cadouri, personalizate pe
vârste, pe categorii. A fost ceva inte-
grat, şi desfăşurat în mod extrem de
civilizat, la care au participat atât
elevi, cât şi profesori şi părinţi. 

Ideea este că de la voluntariat la
contract de muncă este doar un pas.
Primul înseamnă să-ţi asumi nişte
responsabilităţi şi să depui eforturi,
doar că nu eşti plătit, dar aşteptările
sunt aceleaşi; prezintă însă avantajul
că este acceptat ca experienţă profe-
sională.

– Care credeţi că este calitatea
care vă ajută cel mai mult să puneţi
totul la punct?

– Răbdarea... pentru că trebuie
să ai răbdare să ajungi la momentul
în care-ţi poţi propune ceva, în care
vine momentul oportun şi apoi în
care lucrurile se aşează. 

– Aveţi nişte principii clar stabi-
lite după care vă ghidaţi?

– Noi suntem în primul rând îm-
potriva discriminării, luptăm şi pro-
movăm egalitatea de şanse,
combatem bullyingul şi mai ales
cyber-bullyingul şi violenţa domes-
tică. În plus, ne ghidăm după valorile
unei bune guvernări care ar fi: des-

chiderea, răspunderea, coerenţa şi
eficienţa. 

– Pe ce instituţii colaboratoare
vă bazaţi?

– Lucrăm foarte mult cu ONG-
uri, atât locale dar mai ales la nivel
naţional şi internaţional. Spre exem-

plu, avem finanţare norvegiană pe un
proiect care îşi propune să conştien-
tizeze şi să informeze cetăţenii legat
de ceea ce înseamnă pericolul vis a
vis de traficul de persoane, şi aici
suntem în parteneriat cu Centrul de
Studii Juridice din cadrul Universi-
tăţii Româno-Americane din Bucu-
reşti, cu G4Media al cărui preşedinte
este Cristian Pantazi, cu Asociaţia de
jurnalişti de la Freedom House, cu
JRS România, care este un centru al
iezuiţilor ce se ocupă cu problemele
migranţilor din ţara noastră, cu
ONG-ul Valoare Plus de la Bacău,
care asigură şi manageriatul proiec-
tului. Mai colaborăm cu Caritas, cu
Betania, cu reţeaua ONG-urilor înfi-
inţată la Iaşi, dar care activează pe
servicii sociale în toată ţara, coordo-
nată de ADV (Fundaţia „Alături de
voi”), care a realizat foarte multe, în
special legat de copiii bolnavi de
SIDA.

– Vorbiţi-ne şi despre campania
SAFE...

– Noi am atras mereu atenţia
despre traficul de persoane şi despre
aceasta este vorba în principal. Ne
poate afecta pe toţi, mai ales prin
faptul că noi nu conştientizăm că
există, considerând că traficanţii sunt
undeva prin Columbia, prin Argen-
tina... Forme de trafic de persoane,
cum ar fi cerşetoria sau munca for-
ţată trec cumva neobservate de către
noi. Să nu uităm cazul „Ţăndărei”, în
care copii români au fost traficaţi în
Anglia şi folosiţi la cerşetorie şi fur-
turi. Formele de trafic sunt insi-
dioase, mai ales cele de exploatare
sexuală. În general se exploatează
naivitatea copiilor, lipsa de cunoaş-
tere a legislaţiei, a drepturilor.

– Priviţi viitorul cu optimism?
– Da, cu siguranţă, cu toate că

nu aş putea spune de ce. Deşi... sunt
un fel de pesimist, despre care se
spune că este un optimist bine infor-

mat. Copiii sunt viitorul şi merită să
fie stimulaţi. Acesta este sloganul în
jurul căruia ne desfăşurăm întreaga
noastră activitate.

A consemnat
Gianina BURUIANĂ

–
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Motto: „Câtă luciditate, atâta dramă.”
(Friedrich Nietzche)

oman de confesiune, dens în idei şi în
fapte, scris într-un stil care, sunt sigur, va
produce delicii cititorilor şi criticii de
specialitate, deoarece îmbină tradiţia poe-
tică optzecistă cu normele prozei de mare
întindere. 

Ceea ce ne oferă prozatoarea este, în
primul rând, o creaţie cu permanentă şi vie in-
trospecţie, în care alternează duioşia şi lirismul,
pe de o parte, cu gândirea sincer-rece a intelec-
tualului devenit personaj literar, pe de altă parte.

Modelul ales de Adriana-Zâna Ioniţă a fost
epica voit confesivă, Ariana, personajul princi-
pal, adresându-se unui Prieten fără de nume şi
biografie şi povestindu-i aceluia despre sine, de
fapt trecând în revistă o bună parte din viaţa ei,
de la copilărie şi până în toamna existenţei,
când încă mai pot înflori castanii din suflet, ca
un fel de abatere de la regulă, prin metaforă.

Întâlnirile de răspântie ale Arianei sunt pre-
ponderent aspre, uneori peste măsură de dure,
cu reprezentanţi ai oficialităţii. Întâi surprinză-
toare, apoi dramatice, trăirile sale alături de
omul cel mai apropiat, soţul său, devin modele
de eşuare a vieţii de familie. Câştigătoarea de
olimpiade şcolare, premianta din timpul studii-
lor, doctorul în ştiinţe – ca şi autoarea romanu-
lui – este aruncată la marginea societăţii, fără
de preţuirea valorii ei şi fără de milă. În acele
momente, nimeni, nici soţul său, nici cei care
doresc să o ajute, nu izbândesc în lupta cu bi-
rocraţia comunistă, vulgară, imorală şi dictato-
rială. Sunt prezente la tot pasul răspântiile de la
uşa Infernului, unde domină îndemnul pesimist
„lasciate ogni speranza o voi ch’entrate”.

Iubirea, ca şi viaţa de familie, se îndreaptă
imbatabil spre eşec. Şi dacă asta nu este destul,
apare moartea cea adevărată, Nuţu, fratele iubit
al Arianei stingându-se fără ca ea să-i poată
uşura agonia.

Timpul neiertător aleargă impasibil şi,
vrând-nevrând, apare târziul – al vieţii, al spe-
ranţelor, şi târziul iubirii – tema principală a
operei, care iniţial se numise „Cartea târziului”.
Dar mai pot înflori castanii în toamnă? 

Pentru a întări nota de autenticitate a su-
biectului, romanciera alege ca decor fundamen-
tal municipiul moldav Piatra-Neamţ şi alte
câteva localităţi, de data aceasta rurale, unde se
desfăşoară episoade din viaţa dramatică a eroi-
nei. 

Ne aflăm în faţa unui roman modern, cu
trăsături deja teoretic consacrate în ceea ce pri-
veşte cronologia faptelor. Prin urmare cursul fi-
resc, urmând scurgerea timpului, este deseori
întrerupt de inversiuni temporale, de intarsii,
aduceri ale unor amintiri pe prim plan, meditaţii
şi, ceea ce surprinde la un moment dat, de in-
troducerea în stil narativ clasic, la persoana a
treia, a unor momente din viaţa personajului
fără nume, prietenul, deplasat din rolul de con-
fesor în cel de personaj epic pur. Aceste deran-
jamente voite urmează o logică ce nu-l
incomodează pe cititor, ci, dimpotrivă, îi creşte
curiozitate, îl incită la lectură. 

Naraţiunea la persoana întâi este des între-
ruptă de dialoguri plasate cu atenţie în momen-
tele esenţiale, sporind dramatismul. 

Adesea ne întâlnim cu dialogul intern, o
modalitate dinamică în exprimarea prin litere a
introspecţiei, care înseamnă nu doar privire în
interior, ci şi o dispută spirituală interioară.

Orice introspecţie este de fapt o dedublare,
o specie de anchetă în care o parte a eului ana-
lizează critic, de obicei, fapte din trecutul per-
sonal. În acest roman se petrece însă o
dedublare care te pune pe gânduri, fiindcă cele
două operaţiuni mentale sunt simultane, eroina
trăind zguduiri sufleteşti puternice concomitent
cu analizarea lor, de cele mai multe ori critică.

Simplificând, s-ar putea zice „oare de ce fac eu
asta dacă nu-mi place?!”

Din numărul mare de personaje, două stau
într-un echilibru construit cu ingeniozitate la
baza structurii epice – Ariana şi Prietenul con-
fesor, un tipic „personaj absent”, a cărui apariţie
finală este ieşită afară din confesiune, devenind
fapt trăit de el şi de însăşi eroina. 

Cei care se gândesc la „Eternul Feminin”,
colorat, când îl descriau doamnele de altădată,
ca o aquarelă în roz bombon, vor avea o sur-
priză uneori năucitoare! Prin spovedania eroi-
nei, o descoperim treptat pe ea însă şi, creionată
uneori fără milă şi mereu fără prejudecată, într-o
construcţie dificilă, bazată pe gândirea anali-
tică, pe o subtilă alternare de planuri şi de scrii-
tură, pe treceri surprinzătoare de la rezonanţele
poetice la un structuralism epic discret. 

Eroina romanului, Ariana, este o intelec-
tuală în carne şi oase, cultivată în literatură şi
filosofie, dominată de o luciditate de neoprit.
Şi, cum afirma Nietzsche, „câtă luciditate, atâta
dramă”. 

Capacitatea de dedublare, chiar şi în cele
mai intense momente ale trăirilor sale, nu o fe-
riceşte, ci dimpotrivă, o face să vadă mereu faţa
trivială, mincinoasă şi cinică a lumii în care este
obligată să vieţuiască. 

Să crezi cu atâta forţă că pentru tine încă
există calea, chiar atunci când nu ai pierdut
cătuşele; să construieşti aproape ca un erou
mitic treptele ridicării, când eşti pentru toţi
căzută; să crezi cu tenacitate că târziul tău
poate reîntrupa visul, pentru a intona „ vin-
cero”, precum cei ale şi, contrazicându-i pe
cei ce te cred scoasă din luptă; asta nu e la
înde mâna oricui. 

Doar oamenii înzestraţi de Dumnezeu cu
semnul miraculos al păsării Phoenix pot reuşi
să învingă târziul, marele duşman al tuturora.
Pentru asemenea oameni, clipa devine eterni-

tate, încununându-i cu laurii gloriei – în viaţă,
nu doar în dragoste, fiindcă iubirea, acest sen-
timent divin, este doar faţa văzută a Învingă-
torului, precum faţa Lunii. Asta este Ariana!

Nu trădătorul, permanent intrat cu bocan-
cii, fără sfială şi milă, în viaţa şi sufletul Aria-
nei, ca în cristalele de Murano, ci personajul
absent se arată a fi cel de al doilea pilon în echi-
librul epic al romanului. El participă rareori di-
rect în acţiune, dar fiecare apariţie a lui
marchează profund viaţa eroinei, fie că ea simte
asta, fie că nu e conştientă în acea clipă de în-
semnătatea întâlnirii lor, întruchipând omul
destinului, un bărbat încercat greu de soartă,
puternic şi neclintit, asemănător unui stejar cu
trunchiul trăsnit şi ars, pe care se înfăşoară spre
lumina înalturilor iedera vieţii. 

Ca participare la acţiune şi ca lovitură dură
din partea destinului în viaţa Arianei, soţ al ei
mulţi ani de zile, ivit la început sub înfăţişarea
unui tânăr viguros şi îndrăzneţ, apare alt perso-
naj principal – soţul. 

Drumul acestuia în viaţa eroinei este dis-
tructiv. Bărbatul, realist şi amănunţit construit,
este un amestec de bădărănie înnăscută şi cul-
tivată, de felonie, de lipsă totală de sensibilitate,
un biet produs de serie într-o epocă a neome-
niei. Pervers şi malefic, un exemplar tipic al
lumpenului mahalalei româneşti.

În arhitectura romanului, figurează, în două
poziţii simetrice, la începutul şi către sfârşitul
acţiunii, un alt personaj proeminent, fratele
Arianei, Nuţu, cel care moare.

V i a ţ a ,
caracterul şi
c o m p o r t a -
mentul civili-
zat, acci den-
tele, viciul,
boala şi moar -
tea. Avem
sub ochi un
roman în
roman. Într-o
veche vari -
antă a operei,
numită „Car-
tea târziului”,
boala şi
moartea fra-

telui iubit figurau chiar ca o ramă neagră a ima -
ginii pe care o trimitea spre lume Ariana.

Să nu uităm că Adriana-Zâna Ioniţă este şi
autoare a unui volum de versuri. Stilul său, uşor
apropiat de al poeţilor optzecişti, dă scriiturii o
culoare deosebită, o frazare originală, pe alocuri
cu aromă metaforică, şi conduce cu dibăcie ci-
titorul, mereu pus să mediteze la încărcătura de
idei.

Destin, iubire, trădare, durere şi moarte,
luptă neîntreruptă şi victorie finală, când târziul
nu ajunge să fie prea târziu, iar castanii pot în-
flori şi-n toamnă – splendidă metaforă! 

Despre acest roman-eveniment se va
scrie mult, fiindcă de la locul lui în răspântia
pomenită la începutul cronicii se văd semnal-
mentele clare ale unui drum nou în proza ac-
tuală!

Mihai-Emilian MANCAŞ

Un roman –
eveniment,
ADRIANA-

ZÂNA IONIŢĂ
„Şi-n toamnă

înfloresc
castanii”

R
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Comemorări

Profesorul Neculai Ionescu s-a născut în comuna Fântâna Mare,
județul Suceava, a absolvit Facultatea de Matematică a Universității
„Al. I. Cuza” din Iași, şi a intrat în învățământ în vara anului 1971. Din
anul 1990 a fost profesor de matematică la colegiul „Calistrat Hogaş”,
de unde s-a pensionat în anul 2010, după 39 de ani de activitate. A mai
rămas la catedră încă cinci ani şi s-a retras definitiv în anul 2015. A
ocupat şi funcţia de inspector şcolar adjunct în perioada 2000-2004. În
ultimii ani, se mutase la fiul său în Capitală, unde a și fost spitalizat, de-
cedând în urma unor complicaţii la infecţia cu COVID-19.

ă fii profesor de matematică este, cu siguranţă, cea mai mare provo-
care a educaţiei din toate timpurile. Să scoţi o lume din haos şi să o
aşezi riguros în formule, teorii şi teoreme despre care să le vorbeşti
elevilor cu seriozitate, dar şi cu entuziasm, e o misiune care uneori
te înalţă, alteori te doboară. Domnul Profesor Neculai Ionescu şi-a
dedicat viaţa profesională matematicii pentru mai bine de jumătate
din existenţă, 44 de ani rodnici, dintre care 26 petrecuţi la Colegiul

Naţional „Calistrat Hogaş”. De la înălţimea catedrei, a reuşit să coaguleze
o lume a matematicii în care intrau pasiunea proprie pentru ştiinţele exacte,
profesionalismul unui dascăl dedicat, tactul pedagogic, respectul pentru
semeni, condimentate mereu cu simţul umorului, cu vorbele de duh care
nu-i lipseau niciodată, cu anecdotele şi butadele care destindeau atmosfera
nu doar în timpul orelor, ci şi în pauzele din cancelarie.

Ca un veritabil bucovinean, născut în judeţul Suceava, Domnul Pro-
fesor Neculai Ionescu ştia că umorul salvează orice situaţie. Îşi adapta
discursul, indiferent de interlocutor – elev, părinte, profesor, inspector –
pentru că avea întotdeauna cu el voie bună şi bunăvoinţă. O configuraţie
morală rară de altruism, de generozitate, de nevoie de a-i ajuta pe ceilalţi
se dezvăluia în fiecare vorbă a Profesorului. Cei care l-au cunoscut cu
adevărat au înţeles că bonomia, spiritul mucalit erau completate de o

viaţă interioară pro-
fundă, cu preocupări
religioase autentice.
Pleda în faţa tuturor
pentru simplitate, pen-
tru cumpătare, pentru
întoarcerea la Dumne-
zeu, Binele, Frumosul
şi Adevărul fiind
puncte cardinale ale
propriei existenţe. 

Ce Bine că am
avut privilegiul să-l
avem un sfert de secol
în mijlocul nostru, al
familiei Hogaş! Ce
Frumos şi-a lăsat am-
prenta asupra atâtor
generaţii de elevi! Ce
Adevăr mare e că îi
simţim deja absenţa!
Ne consolează gândul
că n-am rămas mai sin-
guri: ne-a lăsat cu lec-

ţiile învăţate: importanţa zâmbetului şi a unei vorbe bune, a judecăţii
drepte, a modestiei, a bunătăţii şi a generozităţii.

Rămas-bun, Domnule Profesor!

Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”

Rămas-bun, Domnule Profesor Neculai Ionescu!

S

(31 aug. 1946 ‐ 9 nov. 2021)

nul dintre cei mai lon-
gevivi şi rodnici cola-
boratori ai Bibliotecii
Judeţene „G.T. Kiri-
leanu” Neamţ, dr.
Constantin Goilav (18
nov. 1934, Bucureşti -

28 nov. 2021, Piatra-Neamţ),
a plecat în lumea celor drepţi.
Constantin Goilav, cunoscut
meloman şi animator al vieţii
muzicale nemţene, posesor al
unei impresionante fonoteci
particulare, a realizat la bi-
bliotecă, începând din
toamna anului 2005, audiţii
sub genericul „Muza Euterpe
– o pledoarie pentru muzica
clasică, însoţită de exemplifi-
cări audio-vizuale comen-
tate”, în parteneriat cu
Asociaţia „Prietenii muzicii simfo-
nice”.

„În toamna anului 1934, la 18
noiembrie, avea să vină pe lume
fiul familiei Goilav, Hanry Con-
stantin Cristea. Tatăl acestuia, Emil
Goilav, profesor universitar în ca-
drul Politehnicii Bucureşti, era de
origine armeană şi provenea dintr-o
familie cu rol important în istoria
Moldovei. Iniţial, familia se numea
Goilavian şi s-a stabilit în Moldova
pe timpul domniei lui Ştefan cel
Mare, ocupând funcţii importante

în acea perioadă. Mama, Viorica
Goilav, născută Ionescu, era licen-
ţiată în Litere, provenea dintr-o fa-
milie de medici, din zona Bârla  -
dului.

A fost absolvent al Şcolii de
băieţi „Sf. Iosif” din Bucureşti.
După efectuarea stagiului militar,
a urmat cursurile Institutului Peda-
gogic „Maxim Gorki”, Facultatea
de Limbă şi Literatură Rusă.

Deşi a făcut cunoştinţă cu pia-
nul de la o vârstă fragedă, nu au
fost cei mai buni prieteni de la în-
ceput. Abia mai târziu, în anii de

liceu, în urma unor audiţii muzi-
cale, împreună cu colegii şi priete-
nii săi, i s-a deschis gustul pentru
muzica cultă. Familia Goilav are o
tradiţie veche în această direcţie:
tatăl – vioara, mama – pian, un-
chiul (fratele mamei) – vioara, ve-
rişoara primară – viola, şi lista ar
putea continua.

La momentul la care ar fi tre-
buit să hotărască pe ce drum va
porni în viaţă, tatăl lui l-a întrebat
ce alegere va face: muzica sau me-
dicina. A ales medicina, iar muzica
a rămas pasiunea lui pentru o viaţă.

„A înfrumuseţat viaţa multor
oameni cu muzica şi cunoştinţele
lui în domeniu, pe care le-a împăr-
ţit cu generozitate”, ne-a transmis
fiica doctorului Constantin Goilav,
Cristina Vorotneac.

Dr. Constantin Goilav i-a in-
fluenţat destinul apreciatei profe-
soare Sara Stroici. „După-amiezile
în care, copil fiind, aveam ocazia
să fiu în casa domnului doctor Goi-
lav, împreună cu oameni erudiţi
din oraşul meu, la audiţiile muzi-
cale organizate şi moderate de
dumnealui, au reprezentat punctul
de plecare spre căutarea unui ideal
sonor în cariera mea artistică.

Mereu l-am privit ca pe o en-
ciclopedie, iar colecţiile sale audio
– video cu cele mai rare imprimări

din lume, m-au fascinat. A fost un
critic muzical cu un rafinament
clădit în ani de cercetare prin toate
mijloacele disponibile în cele mai
dificile timpuri.

Seratele muzicale din sufrageria
dumnealui, unde am participat îm-
preună cu oameni pasionaţi de mu-
zică, m-au îmbogăţit cultural şi mi-au
stârnit dorinţa de a afla mai mult, de
a fi mai aproape de acel ideal.

Dacă publicul nemţean este
recunoscut pentru un rafinament şi
o deschidere culturală, putem
afirma cu încredere că domnul
doctor Constantin Goilav a avut o
contribuţie semnificativă în acest
sens. Asemeni schubertiadelor, se-
ratele muzicale din casa domnului
doctor vor rămâne gravate în isto-
ria culturii nemţene.

Privind înspre viitor, cred cu
tot sufletul că ne revine o respon-
sabilitate de a duce mai departe
ştafeta culturală clădită atât de ri-
guros de domnul doctor Goilav
Constantin”, ne-a mărturisit Sara
Stroici, doctorand la Universitatea
Naţională de Muzică din Bucu-
reşti.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace!

Biblioteca Judeţeană „G.T.
Kirileanu” Neamţ

Doctorul Constantin Goilav face audiţii muzicale în ceruri 

U
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A murit Geppetto
oris Petroff împlinise 82 de
ani pe 4 noiembrie. 

Un artist desăvârşit, care
şi-a dedicat zeci de ani din
viaţă teatrului pentru copii.
Un spirit ludic, mereu şugu-
băţ şi cu zâmbetul pe buze,

plin de o vivacitate molipsitoare.
Amintim câteva repere din ac-

tivitatea sa neîntreruptă de 55 de
ani ca actor profesionist.

Debutul ca profesionist s-a
făcut în 1964 la Teatrul de Stat din
Oradea, actualul Teatrul „Regina
Maria”. Din 1966 până în 1974 a
activat la Teatrul Tineretului Pia-
tra-Neamţ, iar din 1974 până la
pensionare a jucat pe scenele Tea-
trului „Ion Creangă” din Bucureşti,
Teatrului Evreiesc de Stat şi Tea-
trului Nottara.

Pe scena teatrului nemţean a
fost distribuit în spectacole memo-
rabile (Afară-i vopsit gardu, înăun-
tru-i leopardu, Răzvan şi Vidra,
Vrăjitorul din Oz, Omul cel bun
din Sâciuan,Britannicus, Woyzeck,
Harap Alb ş. a.) sub bagheta unor
regizori importanţi: Ion Cojar,
Cornel Todea, Radu Penciulescu,
Cătălina Buzoianu, Andrei Şerban,
Emil Mandric ş. a. A jucat peste
165 de roluri în piese din drama-
turgia românească şi universală,
bucurându-şi publicul în peste
4.000 de reprezentaţii.

A avut apariţii în peste 20 de
filme, având roluri secundare şi
episodice. De asemenea, a jucat în
multe spectacole de teatru de tele-

viziune, iar vocea lui ne-a bucurat
în nenumărate spectacole de teatru
radiofonic, a căror regie a şi sem-
nat-o uneori.

Şi-a încheiat activitatea pe
scena Teatrului „Tony Bulandra”
din Târgovişte.

Dar rolul cu care s-a identifi-
cat şi pe care l-a jucat timp de 35
de ani pe scena Teatrului „Ion
Creangă” din Bucureşti a fost Gep-

petto din „Pinocchio” de Carlo
Collodi în regia lui Cornel Todea.

Breasla teatrală i-a recunoscut
şi răsplătit anii dedicaţi Teatrului.
În anul 2004 Boris Petroff a primit
premiul special UNITER pentru
teatrul de Copii.

Dumnezeu să îl ierte şi să îl
odihnească.

UNITER

B

(4 nov. 1939 – 18 nov. 2021)

Festivalul Naţional de Teatru, 2021
esfăşurat în perioada 6-14 noiembrie, cu posibilitatea urmăririi
spectacolelor din selecţie timp de 48 de ore în format online, a
31-a ediţie a Festivalul Naţionalui de Teatru (FNT) a adus în
atenţia publicului un număr de 136 de evenimente (spectacole
de teatru, instalaţii performative şi vizuale, producţii invitate
din străinătate, conferinţe, expoziţii, evenimente speciale on-
line, teatru radiofonic, prezentări de carte, o amplă secţiune „in

memoriam” dedicată artistului Ion Caramitru şi chiar câteva manifes-
tări live).

„Creaţia. Recreaţia. Re-creaţia” – a fost conceptul din acest an
care a structurat FNT 31, derivat din ordonarea selecţiei spectacolelor
româneşti ce au avut premiera în stagiunea trecută. Aceasta a fost rea-
lizată de criticii de teatru Cristina Rusiecki, Oana Cristea Grigorescu
şi Claudiu Groza – care au fost în acest an şi directori artistici ai FNT.

A fost pentru prima oară când am avut un „Imn” dedicat festiva-
lului, semnat, inconfundabil, de Ada Milea. Noua imagine a festiva-
lului îi aparţine scenografului Andu Dumitrescu.

Teatrul Tineretului Piatra-Neamţ a fost prezent la această ediţie
cu spectacolul „98% Decizia corectă”, de Andreea Tănase, în regia
Elenei Morar. Înregistrarea a putut fi urmărită online, gratuit, înce-
pând de luni, 8 noiembrie, de la ora 23:30, timp de 48 de ore.

Organizator principal al Festivalului Naţional de Teatru a fost, ca
în fiecare an, UNITER – Uniunea Teatrală din România.

Festivalul Naţional de Teatru este şi va rămâne o platformă de
susţinere şi promovare a teatrului românesc şi a componentelor sale
creative.

Am încercat – şi sper c-am reuşit, cu toate restricţiile impuse de
criza sanitară – să aducem un program bogat în evenimente atractive,
diverse, chiar surprinzătoare, uneori: ...cu multe spectacole, cu este-
tici şi problematici care au ieşit la suprafaţă în aceşti doi ani «pan-
demici», cu expoziţii şi conferinţe care să exprime frământările
creatorilor. Totodată, am oferit posibilitatea de a veni în contact cu
creaţii ale unor mari artişti invitaţi în Festival.

Încă nu-mi pot imagina un Festival Naţional de Teatru fără Ion
Caramitru. În acest an, însă, marele artist a fost, poate mai mult ca
oricând, «viu» în faţa audienţei, prin creaţiile şi gândurile sale, în
ampla secţiune «in memoriam» ce i-a fost dedicată. 

UNITER

D



Arte şi meserii

APOSTOLUL – revistă a cadrelor didactice din judeţul Neamţ, serie nouă, apare prin colaborarea Sindicatului
Învăţământ Neamţ, Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ (martie 1999) şi Federaţiei Sindicale a Educaţiei

şi Ştiinţei din Republica Moldova (aprilie 2019) 
FONDATORI l noiembrie, 1934: C. Luchian, V. Gaboreanu, V. Scripcaru, M. Stamate, I. Rafail, M. Avădanei

l martie, 1999: Florin Florescu, Ştefan Corneanu, Gheorghe Amaicei, Dumitriţa Vasilca
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: Gabriel PLOSCĂ – director general, Iosif COVASAN – director economic,

Liviu RUSU, Gabriela GRIGORE.
CONSILIUL DE REDACŢIE: Mircea ZAHARIA – redactor-şef, Constantin TOMŞA – redactor-şef adjunct,

Angelina BEGU – redactor-şef adjunct (Chişinău), Mihai FLOROAIA, Gianina BURUIANĂ, Violeta MOŞU,
Dorian RADU – DTP; Dorin DAVIDEANU – editor online.

ISSN - 1582-3121

Redacţia
şi administraţia:

str. Petru Rareş nr. 24,
Piatra Neamţ.

Tel/fax:
0233.22.53.32

revista_apostolul
@yahoo.com

• Valori bibliofile în bibliotecile
şcolare din Judeţul Neamţ

iua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare a
fost promulgată în anul 1999 de către dr.
Blanche Woolls, preşedintele de atunci al
Asociaţiei Internaţionale a Bibliotecilor
Şcolare, şi era sărbătorită în ultima zi de luni
a lunii octombrie.

În anul 2008, Ziua Internaţională a Bi-
bliotecilor Şcolare a fost transformată de

către Asociaţia Internaţională a Bibliotecilor Şco-
lare (IASL) în Luna Internaţională a Bibliotecilor
Şcolare.

Este o sărbătoare specială menită să aducă în
atenţia comunităţii importanţa şi rolul bibliotecii
şcolare în educarea elevilor. În acest an, bibliote-
carii şcolari din judeţul Neamţ, sub egida Filialei
ABR Neamţ, au celebrat acest eveniment, prin de-
rularea online a activităţii cu titlul „Valori bibliofile
în bibliotecile şcolare din Judeţul Neamţ”.

Manifestarea a fost organizată de Biblioteca
„Veronica Micle” a Colegiului Naţional „Calistrat
Hogaş”, bibliotecar Reghina Fotea, alături de Ana
Macovei – bibliotecar la Casa Corpului Didactic
Neamţ, Elena Popa – bibliotecar la Colegiul Naţio-
nal „Petru Rareş”, Iuliana Popa – bibliotecar la Li-
ceul Teoretic „Vasile Alecsandri, Săbăoani şi
Rodica Blaga – bibliotecar la Şcoala Gimnazială
„I. Gervescu”, Săvineşti.

Scopul acţiunii, care se doreşte a deveni o tra-
diţie în cadrul manifestărilor consacrate Lunii In-
ternaţionale a bibliotecilor şcolare, a fost acela de
a pune în valoare şi de a promova cartea veche, rară
şi cartea bibliofilă din colecţiile bibliotecilor şco-
lare, păstrată cu grijă ca un bogat tezaur bibliofil.

În cadrul reuniunii, au fost prezentate materiale
care au scos la lumină fondul de documente rare şi
bibliofile din bibliotecile şcolare nemţene a căror
valoare culturală este determinată de vechimea şi
raritatea lor, de însemnările sau Ex libris-urile de
proprietate pe care le au, de ilustraţiile sau orna-

mentele tipografice (frontispicii, gravuri).
Lucrări prezentate în cadrul adunării au fost:

Bibliofilia între ştiinţă şi pasiune (Rodica Blaga);
Valori bibliofile aflate în colecţiile bibliotecii „Ve-
ronica Micle” a Colegiului Naţional Calistrat
Hogaş” din Piatra-Neamţ, (Reghina Fotea); Car-
tea bibliofilă în colecţiile bibliotecii Liceului Teo-
retic „Vasile Alecsandri” din localitatea Săbăoani,
judeţul Neamţ (Iuliana Popa); Cartea veche în bi-
blioteca Colegiului Naţional „Petru Rareş” din
Piatra-Neamţ (Elena Popa); Literatură pentru
copii, apărută la Editura Librăriei SOCEC&Comp
şi la Editura Tineretului, în colecţiile bibliotecii
Casei Corpului Didactic Neamţ, (Ana Macovei).

Atmosfera plăcută şi calitatea materialelor pre-
zentate sunt doar o parte dintre considerentele care
au determinat succesul întrunirii, pe care o socotesc
un bun prilej de promovare şi de valorizare a exem-
plelor de bună practică din domeniul bibliotecar.

Bibliotecar, Reghina FOTEA
Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”

Bibliotecile şcolare, la ceas aniversar
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Pictorul Arcadie Răileanu:
„Fiecare lucrare îmi reprezintă gândurile, experienţa”

xpoziţia „Autoportret”, a pic-
torului Arcadie Răileanu,
poate fi parcursă, în aceste
zile, la Galeria de Artă „Las-
căr Vorel” din Piatra-Neamţ.
Talentul său, recunoscut de
critici şi artişti consacraţi, l-a

impus ca un autentic creator. De la
bun început, trebuie remarcat că
plasticianul îşi aşterne ideile pe
pânză cu entuziasmul unor adevă-
rate convingeri.

Prezint o suită de lucrări, 39 la
număr, diversă prin conţinut, prin
tematică, prin tehnică, prin mări-
mea lucrărilor. Am avut mai multe
teme, în timpul acesta care pare ne-
firesc de trist pentru noi. Pictura
nu-i o muncă, pictura este o desfă-
tare, un lucru de suflet. Fiecare lu-
crare mă reprezintă, îmi reprezintă
gândurile, experienţa. O pictură
abstractă o pot picta şi la New York
şi la Paris pe când un peisaj de la

Piatra-Neamţ îl pot face doar aici.
Vă invit să parcurgeţi aceste lucrări
realiste într-o tentă impresionistă, a
spus Arcadie Răileanu.

O cronică a acestei expoziţii a
fost realizată de Ion Serediuc, prie-
tenul său. „Minunea” artistică a

acestei expozi-
ţii rezidă pur şi
simplu în sen-
sibilitatea, în-
tinderea şi
proporţiile cu
care Arcadie
Răileanu com-
pune intuitiv
spaţiul operei
sale, plasând
modelele reali-
zate din ima -

gini care stăpânesc compoziţia
lucrării în ierarhii şi proporţii pe
care le consideră potrivite. Elemen-
tele fondatoare ale artei sale sunt
evidente: pregătirea sa culturală şi
profesională; cultura artistică a
maeştrilor abstractizării şi spaţialis-
mului; simţul spaţiului şi proporţiile
date de profesia sa de arhitect; cer-
cetările abstracte ale constructiviş-
tilor ruşi; nevoia de a da
reprezentare timpului, cosmosului,
memoriei; interesul său specific
pentru suprafeţe ca eveniment pic-
tural înzestrat cu un sens autonom
şi pregnant.

Din ce în ce mai mult – în

aceşti ultimi ani de fervoare creativă
redescoperită – Arcadie Răileanu
simte farmecul tehnicilor şi dorinţa
de a răsfăţa sursele necunoscute ale
vizibilului, estompând, dezinte-
grând şi stratificând evenimente
care surprind privirea în momente
evanescente.

Materialul articulat şi jocurile
compoziţionale cromatice elibe-
rează artistul de nodul gordian al în-
doielilor existenţiale printr-o
creativitate pătrunsă, înainte de
toate, de plăcere, care concurează
cu propria intuiţie şi care ştie să că-
lătorească între material şi imaterial.
Structurile sale geometrice se des-
făşoară dinamic într-o construcţie
cromatică care conferă indicii tim-
brale energice între-
gului spaţiu pictural.

Pictura artistului
devine astfel emoţie
interioară cu semne
expresive care trec
dincolo de raţionali-
tate şi conţinut.

Folosind gestul
ca instrument de cu-
noaştere şi mijloc de
interacţiune cu ceea
ce îl înconjoară, Ar-
cadie Răileanu proce-
dează la obiectivarea
ideii-concept pe su-
prafaţa picturală. În
timpul concepţiei se

declanşează un fel de reacţie în lanţ
care, în loc să dezlege sensul ultim
căutat, generează ramificaţii de sens
care se traduc în jocuri geometrice
de linii şi culoare.

Lucrările sale devin astfel spaţii
atemporale care rătăcesc şi rămân în
acelaşi timp în sufletul pictorului şi
al celor care le observă”.

Arcadie Răileanu s-a născut la
28 noiembrie 1950, la Perieni, în
Republica Moldova. A absolvit Ins -
titutul Politehnic din Chişinău, Fa-
cultatea de Construcţii Urbane,
specialitatea Arhitectură. A debutat
în 1982, în Chişinău, la Expoziţia
UAP Moldova.

Violeta MOŞU

E


