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File din odiseea aplicării unui act normativ
Interviu cu dl. Gabriel Ploscă
– preşedintele Sindicatului

din Învăţământ Neamţ

Domnule Gabriel
Ploscă, ce subiect ne
propuneţi astăzi pentru
dezbatere?

– Aş dori să vorbim
astăzi despre modul în
care a apărut un act nor-
mativ care încearcă să

reglementeze nişte hoţii legate
de salariile celor din învăţă-
mânt. 

– Explicaţi-ne puţin de
unde porneşte răul.

– Totul porneşte de la fap-
tul că de mulţi ani, în România
s-a creat obişnuinţa de a nu fi
aplicate corect legile, iar în
ceea ce ne priveşte, mă refer,
în special, la Legea salarizării
nr. 153/2017 şi la alte acte nor-
mative legate de salarizare.
Deşi acestea sunt clare, totuşi
s-au găsit de multe ori motive
pentru a nu fi aplicate corect,
în sensul că se fură câte ceva
din drepturile pe care ar trebui
să le primească personalul din
învăţământ, vis a vis de cele
prevăzute în actele normative
respective. Acesta este motivul
pentru care sindicatele, în dis-

perare de cauză au apelat la
ins tanţele judecătoreşti, care,
spre bucuria noastră au înţeles
corect problemele legate de
aplicarea acestor acte norma-
tive. Astfel spus, problemele
legate de încercarea de neapli-
care corectă a lor. Cert este că
în majoritatea cazurilor noi am
câştigat în instanţă, deşi este
regretabil că a trebuit să ajun-
gem aici.

– Ultima afirmaţie pare
puţin ciudată...

– Spun că este regretabil

–

Călătorii – Abilitare prin explorarea
patrimoniului cultural

Călătorie impresionantă
în Piatra-Neamţ

n perioada 01.09.2020 – 31.08.2023, se
derulează proiectul Erasmus + Jour-
neys – Empowerment through Explora-
tion of Cultural Heritage (Călătorii –
Abilitare prin explorarea patrimoniului
cultural), în care Sindicatul Liber al
Lucrătorilor din Învăţământ şi Cerce-

tare Ştiinţifică Neamţ este partener alături de
organizaţii din alte patru ţări: The Ubele Ini-
tiative (UK), care este şi coordonator, Drustvo
Bodi svetloba (Slovenia), Stichting Interlock
(Olanda) şi Istanbul Medeniyet University
(Turcia).

Proiectul are ca scop implicarea educatori-

lor/formatorilor, lucrătorilor de tineret şi lideri-
lor în explorarea diversităţii europene privind
moştenirea culturală şi tradiţiile, oferind senti-
mentul de apartenenţă prin recunoaşterea şi
aprecierea diversităţii populaţiilor care trăiesc
în UE.

De asemenea, se doreşte împărtăşirea cu-
noştinţelor şi informaţiilor pe scară largă despre
artefactele, locurile, spaţiile şi poveştile care
constituie patrimoniul cultural semnificativ din
cele cinci oraşe care fac obiectul proiectului.

Prof. Ramona-Mihaela ROŞU
Foto: Cătălin CIUBOTARIU

(continuare în pag. 3)

A consemnat
Gianina BURUIANĂ

(continuare în pag. 2)

n perioada 31 octombrie - 7 noiem-
brie 2022, s-a desfăşurat în România,
în Câmpulung Moldovenesc şi Su-
ceava, prima ediţie a Olimpiadei
Internaţionale de Astronomie şi
Ştiinţele Spaţiului pentru juniori. Au
participat elevi cu vârsta de până în

15 ani, calificaţi în loturile ţărilor partici-
pante. Concurenţii din Cehia, Columbia,
Ucraina, Nepal, Canada, Grecia, Moldova,
Thailanda şi România au susţinut
următoarele probe: teoretică, planetariu,
hartă mută şi observaţională utilizând teles-
copul astronomic.

Eleva Ilinca SANDU,
o stea a Colegiului

Naţional „Petru Rareş”
• Locul I şi medalia de aur la Olimpiada

Internaţională de Astronomie
şi Ştiinţele Spaţiului
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File din odiseea aplicării unui act normativ

eoarece ne irosim atâta energie şi atâtea resurse materiale şi de
muncă în aceste acţiuni judecătoreşti! Dacă aceste prevederi legale
s-ar aplica într-un mod corect n-ar fi nevoie de aceste eforturi şi
atunci am avea timp să ne ocupăm de alte probleme, tot în avan-
tajul colegilor noştri şi al întregului sistem de educaţie. Şi mă refer
aici, în primul rând, la activităţile de formare, pe linie profesională
şi sindicală. 

– Revenind la acţiunile câştigate în instanţă, care a fost de
fapt marele beneficiu în urma acestora?

– Întorcându-ne la acest subiect, am fost nevoiţi să recurgem la
aceste acţiuni din cauza tendinţelor de neaplicare sau de amânare pe cât
posibil a aplicării corecte a prevederilor legale. În acest context aş dori
să vorbesc despre atât de mult aşteptata Ordonanţă de urgenţă nr.48/2022,
care a fost publicată încă din luna aprilie în Monitorul Oficial. Citând
din argumentaţia ei, rezultă exact ce se doreşte prin aceasta, dar mai ales
motivaţia principală a apariţiei sale: „Având în vedere că dispoziţiile legii
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri pu-
blice, cu modificările şi completările ulterioare au generat interpretări
diferite, astfel încât pentru unele drepturi prevăzute în acest act normativ
în favoarea personalului din învăţămant, au fost promovate acţiuni în
justiţie care, în cea mai mare parte au fost soluţionate în favoarea recla-
manţilor, ceea ce a determinat costuri suplimentare asupra bugetului ge-
neral consolidat, cu sume reprezentând cheltuieli de judecată ca urmare
a parcurgerii tuturor fazelor procesuale în faţa instanţelor judecătoreşti,
şi ulterior cheltuieli de executare silită...” Ca să explic puţin trebuie să
spun că, într-adevăr au fost cazuri în care nu ne-am oprit numai la in s tan -
ţa de fond care ne-a dat dreptate, ci, am fost nevoiţi să mergem la un alt

nivel, la Curtea de Apel, şi am câştigat şi acolo. Deşi nu prea am făcut
asta, în ultima vreme am început să cerem şi noi cheltuieli de judecată,
pentru că se cheltuie nişte bani suplimentari pentru toate aceste etape
procesuale. Şi iată că, în sfârşit, Guvernul României este nevoit să recu-
noască furtul şi atunci, pentru a micşora povara asupra bugetului conso-
lidat a hotărât să dea această lege reparatorie, adică această Ordonaţă de
urgenţă 48/2022. Trebuie să spun că nu este prima, au fost şi altele, tot
plecând de la numeroasele acţiuni în instanţă câştigate de sindicat.

– Nu găsiţi că „împovărarea” aceasta a bugetului de stat a fost to-
tuşi un act de inconştienţă din partea lor?

– Noi, până la apariţia acestei ordonanţe de urgenţă ne-am continuat
acţiunile în instanţă, în care, pe lângă ceea ce se cere de obicei, adică ac-
tualizarea cu indicele inflaţiei, am cerut şi dobânzi penalizatoare pentru
faptul că banii cuveniţi nu s-au acordat la timp. Acestea au fost alte chel-
tuieli şi alt impact asupra bugetului de stat. Cu regret spun că guvernanţii
nu s-au întrebat niciodată de ce nu au fost aplicate legile corect, lucru
care ar fi împiedicat ajungerea în această situaţie. Explicaţia mea este
aceea că ei au gândit să mute „povara” aplicării celor ce vor urma, sau
că aveau alte priorităţi... Dar uite că la un moment dat au ajuns într-o
fundătură din care nu pot ieşi şi care face ca statul să plătească mult mai
mult din buget, la care de fapt contribuim cu toţii. Aceasta deoarece nişte
persoane, aflate conjunctural în poziţii de decizie, nu aplică, premeditat,
actele normative aşa cum este corect.

– Şi totuşi la ce se referă acestă reglementare reparatorie?
– Vorbind despre Ordonanţa de urgenţă, ea are un domeniu de apli-

cabilitate, în sensul că se referă la tranşele de vechime în învăţământ ne-
acordate corect. Noi am mai vorbit despre acest subiect şi ştim că în
vechea lege erau alte tranşe de vechime care mergeau până la peste 40
de ani vechime iar acum sunt altele, care merg până la 25 de ani. La un
moment dat, pentru a nu-i dezavantaja pe cei cu vechime mare, a apărut
HG 38/2017, care spunea că se aplică în continuare tranşele vechi, acolo
unde era cazul. Asta încearcă şi ordonanţa actuală să rezolve, adică unii
dintre colegii noştri să beneficieze de diferenţele salariale care li se cuvin.
Nu pot să nu-mi amintesc şi alte anomalii, şi mă refer la gradaţia de
merit, la diriginţie – care trebuiau calculate la salariul în plată. Toate
aceste nereguli se ţineau sub control de către Ministerul Educaţiei prin
intermediul unui personaj cunoscut de noi, cu ajutorul EduSalului.

– Ne întrebăm cu toţii oare când vom scăpa de neajunsurile acestui
EduSal!

– Noi suntem de acord că trebuie să existe un sistem de salarizare
electronic, dar să funcţioneze în conformitate cu legile, să se poată aplica
orice prevedere legală. Acest lucru a fost neglijat, s-a permis furtul din
banii cadrelor didactice, mutându-se povara recuperării banilor de către
acestea mai încolo. În sfârşit a venit această Ordonanţă 48/2022, au venit
şi celelalte referitoare la diriginţie şi gradaţie, s-a mai pierdut un pic de
timp până au apărut şi normele metodologice (publicate în Monitorul
Oficial în 8 iulie 2022). Din discuţiile care au fost la Ministerul Educaţiei
s-a spus, şi noi am salutat ideea de a se face un program de salarizare
unitar prin care să se pună în aplicare această ordonanţă, pentru a evita
interpretările diferite din cadrul şcolilor. Sindicatul din Învăţământ
Neamţ, cu ajutorul unor specialişti în domeniu, deja luase decizia să ela-

boreze un astfel de program pentru calculul aces-
tor diferenţe, pentru a veni în sprijinul celor care
au sarcini de calcul al salariilor în şcoli. Aceşti oa-
meni sunt năpăstuiţi pe nedrept datorită faptului
că unii au furat – şi însăşi apariţia acestei ordo-
nanţe este o recunoaştere a faptului că s-a furat.
Calculele sunt foarte greoaie şi au trebuit repetate
datorită unor modificări şi modificări la modificări
etc. Se creează astfel o atmosferă de neîncredere,
deloc sănătoasă. 

S-a spus printre altele că EduSal va fi pus la
punct şi că în cel mult trei luni va fi pus la dispo-
ziţia celor care calculează salariile. Cum la Minis-
terul Educaţiei preocupările erau legate de
numirea unui nou ministru, lucru obişnuit la noi,
foarte târziu a venit ordinul ca în câteva zile să fie
calculate toate aceste diferenţe salariale în şcoli.
Dacă la şcolile mici, cu puţini salariaţi, termenul
putea fi accesibil, pentru şcolile mari era extraor-
dinar de greu. Atunci noi am intervenit, solicitând
mai mult timp pentru calcule, deoarece interesul
este ca acestea să fie corecte, nu cu greşeli. Sur-

priza a venit din nou din partea programului EduSal, care are foarte multe
lipsuri şi aberaţii. Au venit trei variante EduSal, care nu calculau corect
şi se vorbeşte despre a patra, în timp ce peste câteva zile trebuie primite
salariile. Deci odiseea aplicării corecte a acestei ordonanţe de urgenţă
nu s-a terminat. 

– Cum veţi continua să acţionaţi?
– Continuăm, deocamdată facem calculele, trebuie apoi ca şcolile

să ceară banii inspectoratelor, acestea la rândul lor ministerului, deci dru-
mul este lung şi întortocheat şi bănuiesc că acest labirint este premeditat,
pentru a amâna cât mai mult plăţile respective. Între timp se mai întâmplă
disfuncţionalităţi ale unor şcoli, se solicită sume greşite, ministerul spune
că nu are bani etc. Aşa s-a întâmplat cu dobânzile, cu voucherele de va-
canţă, cu doctoratele, cu personalul auxiliar de conducere. Este incalifi-
cabil ceea ce se întâmplă! 

Deşi la un moment dat ei aşteaptă să ne predăm, noi nu vom înceta
să luptăm, având convingerea că niciodată nu ne-am dus să cerem decât
ceea ce li se cuvine colegilor noştri. O să ne sfătuim cu membrii noştri
de sindicat ce avem de făcut în continuare. Nu vă ascund faptul că am
făcut şi o interpelare în Parlament despre neaplicarea unor hotărâri ju-
decătoreşti într-un stat de drept, membru al UE şi că ne-am adresat şi
ministerului în scris, dar primim nişte răspunsuri hilare. Nu vom sta de-
geaba, dar depinde foarte mult şi de voinţa colegilor noştri, să nu se lase
intimidaţi şi să nu-şi piardă încrederea în noi.

(urmare din pag. 1)
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Călătorii – Abilitare prin explorarea patrimoniului cultural
Călătorie impresionantă în Piatra-Neamţ

rodusele rezultate în urma derulării pro-
iectului sunt: un ghid de activităţi non-
formale de educaţie incluzivă, o hartă
digitală pe care se regăsesc obiective ce
reprezintă moştenirea culturală din cele
cinci ţări partenere şi o aplicaţie mobilă
ce este strâns legată prin conţinut de

harta digitală.
Ideea acestui proiect a pornit de la nevoia

de a implica tinerii în dezvoltarea, conserva-
rea şi susţinerea moştenirii culturale, eviden-
ţiind aspecte ce ţin de comunităţile vizate din:
Marea Britanie (comunitatea afro-caraibiană),
Olanda (comunitatea surinameză, indoneziană
şi antileeană în Amsterdam), România (comu-
nitatea rromă), Slovenia (comunitatea indo-ja-
vaneză) şi Turcia (comunitatea afro-turcă).

Conţinutul Ghidului de activităţi a fost rea-
lizat prin contribuţia tuturor partenerilor şi a
fost pus în practică în cadrul primei vizite de
studiu, din Amsterdam (Olanda), care a avut
loc în perioada 10 – 16
mai 2022. A fost o
oportunitate grozavă
pentru realizarea unui
schimb eficient de
bune practici, pentru
colaborarea în cadrul
atelierelor de lucru şi
împărtăşirea cunoş-
tinţelor ce ţin de moş-
tenirea culturală a
diverselor populaţii/
comunităţi la care pro-
iectul face referire.

A doua vizită de
studiu a avut loc la
Piatra-Neamţ, în pe-
rioada 13 -19 octombrie 2022, Sindicatul din
Învăţământ Neamţ fiind organizaţia gazdă. În-
trucât avea cunoştinţă că partenerii noştri nu
mai vizitaseră ţara noastră şi unii chiar nicio
ţară din partea estică a Europei, echipa organi-

zatoare a considerat că este foarte important ca
activităţile derulate în prima zi să pună în va-
loare istoria şi cultura naţională şi locală. Cap-

tarea atenţiei oaspeţilor
noştri a fost realizată
cu măiestrie didactică
de către doamna ins -
pector Elena Preda –
profesor doctorand în
istorie, care a prezentat
Istoria României pe
scurt, sub forma unei
fascinante călătorii în
timp, explicând evolu-
ţia istorică şi teritorială
a actualului stat – Ro-
mânia. Această sinteză
a avut impact asupra
celor prezenţi, dovada
fiind întrebările adre-
sate de aceştia după prezentare şi discuţiile din
zilele următoare în care se făcea referire la in-
formaţiile transmise de doamna profesor. 

Doamna inspector şcolar Steluţa Posto-
lică a transmis partenerilor noştri urarea de bun

venit din partea doamnei inspector general
Florentina Luca-Moise şi a prezentat rolul şi
activitatea Inspectoratului Judeţean Neamţ, por-
nind de la structura învăţământului preuniver-

sitar din România şi
importanţa instituţii-
lor sale.

Domnul Ga-
briel Ploscă – preşe-
dintele SLLICS
Neamţ a făcut cunos-
cută activitatea orga-
nizaţiei noastre
sindicale şi a explicat
rolul şi realizările
acesteia la nivel local
şi naţional, cei pre-
zenţi apreciind rela-
ţia de parteneriat
bazată pe dialog so-
cial dintre cele două
instituţii: Inspectorat
– Sindicat.

Apoi, oaspeţii noştri au descoperit lucruri
impresionante despre meleagurile noastre şi lo-
cuitorii acestora, vizitând Muzeul de Artă

Eneolitică Cucuteni, Muzeul de Etnografie
şi Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ.

Dacă prima zi a fost dedicată istoriei şi cul-
turii naţionale şi locale, activităţile celei de a
doua zile s-au referit la istoria şi cultura rromă.
Doamna Maria Bengoi – expert local, repre-
zentant al comunităţii rrome la Consiliul Local
Piatra-Neamţ, a realizat o prezentare amplă a
aspectelor legate de cultura şi moştenirea cul-
turală a acestei minorităţi şi a evidenţiat progre-
sul în ceea ce priveşte incluziunea socială a
rromilor, obţinut prin desfăşurarea numeroase-
lor programe sociale şi educaţionale la nivel
local. Partenerii noştri au apreciat valoarea in-
formaţiilor prezentate de invitata noastră, des-
coperind asemănări între cultura rromă şi cea a
altor minorităţi prezente în ţările lor, astfel,
aceş tia au considerat că o colaborare ar fi be-
nefică în cadrul unor viitoare proiecte comune.

Ansamblul Comorile Neamţului i-a încân-
tat pe cei prezenţi cu un moment artistic, pre-
zentând cântece şi dansuri populare româneşti
şi ţigăneşti. 

Inedită şi interesantă a fost vizita în comu-
nitatea rromă din cartierul Gara Veche din ora-
şul nostru, moment organizat cu sprijinul
doamnei inspector şcolar Rodica Hogaş-
Ciuchi, fiind o oportunitate deosebită de a cu-
noaşte şi a înţelege mai bine viaţa rromilor,
observând în mod concret aspectele doar ilus-
trate în prezentarea doamnei Bengoi, în ziua an-
terioară. Partenerii din acest proiect au realizat
o veritabilă călătorie culturală – o incursiune di-
rectă în activitatea comunităţii într-o zi obiş-
nuită, având posibilitatea de a vedea fierari
lucrând, de a vizita o locuinţă rromă şi de a re-
laţiona cu membrii comunităţii. 

Luni, 17 octombrie 2022, a avut loc o con-
ferinţă de diseminare a activităţilor de formare,
realizate de fiecare organizaţie parteneră la
nivel local, având la bază Ghidul de activităţi
(primul produs intelectual rezultat în cadrul
proiectului). Menţionez că, Sindicatul din În-
văţământ Neamţ a organizat astfel de activi-
tăţi, cu trei grupe de cursanţi, în luna iunie
2022. Cu acest prilej, îndemn pe cei interesaţi
să viziteze website-ul organizaţiei noastre –
www.slineamt.ro, unde, la secţiunea PRO-
IECTE, pot afla mai multe informaţii despre

(urmare din pag. 1)
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arcursul acestui proiect. Feedback-ul pri-
mit a fost foarte bun, manualul fiind con-
siderat o resursă utilă în activitatea
didactică. Unii dintre colegii cursanţi,
prezenţi la eveniment, au avut posibilita-
tea să împărtăşească impresii din expe-
rienţa proprie. 

Conferinţa s-a încheiat cu prezentarea echi-
pajului NEVES, format din elevi ai Colegiului
Naţional „Petru Rareş”, coordonat de prof. Gri-
goruţă Oniciuc, care a obţinut medalia de aur la
competiţia mondială (Space
Settlement Contest), organizată
de Societatea Naţională Spaţială
a Americii (NASA). Cei pre-
zenţi i-au urmărit fascinaţi pe
membrii echipei, care au relatat
detalii despre proiectul lor com-
plex – nava spaţială Neves, pre-
gătită să plece în căutarea unei
planete de la marginea sistemu-
lui solar. Tinerii, entuziaşti,
foarte bine pregătiţi, cu sete de
cunoaştere, cu dorinţă de a cu-
ceri nu doar Lumea, ci şi Uni-
versul, au impresionat profund
întreaga audienţă. 

Întâlnirea transnaţională din cadrul proiectu-
lui, atelierele de lucru organizate în vederea dez-
voltării Hărţii digitale s-au realizat în ultimele
două zile ale vizitei de studiu.

Peisajele grozave observate în plimbarea cu
telegondola sau în excursia la poalele muntelui
Ceahlău şi Cheile Bicazului, bucatele tradiţionale
româneşti, vizitele la muzee, vizionarea scurtului
moment artistic – părţi din moştenirea noastră
culturală – au impresionat în mod extraordinar
oaspeţii noştri. Aceştia au apreciat ospitalitatea
organizaţiei gazdă, considerând vizita la Piatra-

Neamţ o veritabilă experienţă de învăţare, extrem
de valoroasă prin calitatea invitaţilor şi a infor-
maţiilor oferite. În plus, Călătoria la Piatra-
Neamţ a avut impact puternic asupra echipei de
proiect, întrucât atmosfera creată aici a înlesnit
consolidarea relaţiilor dintre membrii acesteia. 

Se spune că mai importantă decât ...Destina-
ţia, este ...Călătoria… Proiectul nostru, aflat la
jumătatea traseului, se dovedeşte a fi o călătorie
deosebită...

Paşi spre Europa

Pag. 4 APOSTOLUL

Noiembrie 2022

1. 11. 1823 – n. Lascăr Catargiu, la Do-
breni, Ţinutul
Neamţ (d. 30. 03.
1899, Bucureşti),
om politic, fondator
şi preşedinte al Par-
tidului Conservator
până la sfârşitul vie-

ţii. Cea mai avizată voce a
conservatorismului româ-
nesc. Prim-ministru (patru
mandate) şi ministru de
Interne (cinci mandate). Ales în două rânduri pre-
şedinte al Adunării Deputaţilor (1866-1867;
1888-1889). Ion Luca Caragiale îl considera
„român neaoş, fără declamaţii teatrale, fără apu-
cături zănatece, dinastic până la târâre, patriot cu-

minte şi dezinteresat până la a refuza un scaun de
domnie, cunoscând profund ţara şi lumea ei”.

■ 1/1860 – n. Dimitrie Hogea (d. 1941, Pia-
tra-Neamţ), memorialist. După Şcoala Dom-
nească, frecventată în oraşul natal, a urmat

Gimnaziul Clasic. La Pia-
tra-Neamţ a fost: avocat,
consilier, ajutor de primar,
primar (1914-1918), timp
în care s-a terminat Bule-
vardul „Emil Costinescu”,
s-au reparat unele străzi,
s-au construit trotuare şi
uzina de apă. I-a cunoscut
pe I. L. Caragiale, George

Panu, V. G. Morţun, Mihai Kogălniceanu, I. I. C.
Brătianu, Alexandru Averescu, însoţindu-i pe
Muntele Ceahlău. A făcut parte din redacţia Re-
vistei „Apostolul”. Colaborări: „Avântul”, „În-
dreptarea”, „Reformatorul” ş. a. Scrieri: „George
Panu la Durău”; „Amintiri. Din trecutul Oraşului
Piatra-Neamţ”. 

■ 1/1895, n. Mihail D. Stamate, la Târgu-
Neamţ (d. 7. 05. 1978. Bucureşti), poet, prozator,
absolvent al Şcolii Normale „Vasile Lupu”, Iaşi.
Se transferă la Bucureşti (1939); inspector şcolar,
după 1948, inspector general în Ministerul Învă-
ţământului. A publicat culegeri legate de viaţa
şcolii (,,Izvorul tămăduirii”, „Şcoala şi formarea
caracterului”), versuri („E ceasul din urmă”, „Tă-
cerea”, „Murmur de izvoare”, „Litanii de seară”
ş. a.). În redacţiile: „Zori de zi”, „Petrodava”,
„Apostolul”, „Glasul poporului”. La „Săptă-
mâna” (Târgu-Neamţ, 1934-1935), a publicat,

Rememorări nemţene
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Călătorii – Abilitare prin explorarea patrimoniului cultural
Călătorie impresionantă în Piatra-Neamţ

(urmare din pag. 3)
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umăr de număr, articole politice. Pseudo-
nime: M. S. Cyrus, Mihai/Natalia Ramură,
Stamilo ş. a. 

■ 2/2002 – d. Eduard Covali, la Pia-
tra-Neamţ (n. 11. 09. 1930, Orhei, Basara-
bia, v. fişa lunii septembrie.)

■ 3/1939 – n. Constantin Tomşa, în
Ghelăeşti, Neamţ, profesor, eseist, a absol-

vit Facultatea de Limba şi Literatura Română,
Iaşi. Profesor gradul I, di-
rector al Casei de Cultură,
Piatra-Neamţ, inspector la
Comitetul de Cultură şi
Artă Neamţ. Colaborări:
„Antiteze”, „Asachi”,
„Apostolul”, „Conta”,
„La Tazlău”, „Ţara Han-
gului”, „Realitatea” ş. a.
În redacţiile: „Apostolul”,

„La Tazlău”, „Asachi” şi „Antiteze”. Cărţi: „Îm-
pătimit de lectură. I-IV”, „Revista «Apostolul».
Bibliografie”; „Revista «Asachi». Bibliografie”;
„Contemporan cu ei”, eseurile monografice: „Lu-
cian Strochi”; „Cristian Livescu”; „Costache An-

done” (colab.); „Petrodava 2000” (colab.); „A. Î.
Nţ., Un secol de existenţă” (coord.), „Un dicţio-
nar al literaturii din Judeţul Neamţ” ş. a.

■ 6/1878 – n. Carol Zani, la Bazzana, Italia
(d. 17. 12. 1950, Piatra-Neamţ). A venit în Româ-
nia (1900), a obţinut „diploma de încetăţenire”
(1925) şi a fost antreprenor de construcţii la Pia-
tra-Neamţ. Antrepriza „Carol Zani” a realizat:
Şcoala Primară din Tarcău; în Piatra-Neamţ: Pa-
latul Administrativ, Gara (nouă), Biserica „Pre-

cista”, Banca Naţională, Şcoala Nr. 1 (azi, Mu-
zeul de Artă), Poşta, Teatrul, Liceul de Fete, Şco-
lile Normale, Spitalul, multe case particulare şi
bisericile din: Grinţieş, Dreptu, Hangu ş. a. 

■ 7/1881 – n. Adolphe Ad. Chevallier, Bar-
nar, Broşteni (d. 29. 04. 1963), fiu al inginerului

elveţian Adolphe Cheval-
lier, administrator al pă-
durilor de pe Domeniile
Regale din nordul Judeţu-
lui Neamţ. Deprinde de la
tatăl său mânuirea apara-
tului de fotografiat şi se
specializează la Cernăuţi,
Lausanne şi Viena. A avut
atelier de fotografiat în
Piatra-Neamţ, între Liceul

Red.
(continuare în pag. 6)
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Congresul al VII‐lea
al Confederaţiei Sindicatelor

Democratice din România
n perioada 27 - 30 octombrie 2022, o delegaţie a Sindicatului
din Învăţământ Neamţ a participat la cel de-al VII-lea Congres
al Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România ce s-a
desfăşurat la Băile Felix – Bihor.

Congresul a prilejuit dezbaterea şi aprobarea Raportului
de activitate a C.S.D.R. pentru perioada 2017 – 2022, a Rapor-
tului comisiei de cenzori, precum şi definirea liniilor directoare
ale activităţii C.S.D.R. pentru următorul mandat.

Totodată, în cadrul congresului, au avut loc alegeri ale organelor
de conducere ale confederaţiei. Pentru funcţia de preşedinte a fost
ales domnul Iacob BACIU.

Delegaţii participanţi la lucrările congresului au validat, prin vot,
şi componenţa organelor colective de conducere. În Biroul Executiv
Naţional al C.S.D.R. a fost ales, pentru un nou mandat, domnul Ga-
briel PLOSCĂ – preşedinte al U.J.S.D. Neamţ, iar în Consiliul Na-
ţional C.S.D.R., doamna Gabriela GRIGORE – secretar general al
U.J.S.D. Neamţ.

Congresul Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România
a oferit reprezentanţilor organizaţiei noastre posibilitatea de a stabili
noi direcţii de acţiune care să vină în sprijinul membrilor de sindicat
în plan economic, social şi profesional. 

Gabriela GRIGORE

Îlevii din clasele a X-a, cu
specializările Electronică-
automatizări şi Electric, de
la Liceul Tehnologic „Vasile
Sav” Roman vor avea
oportunitatea să facă
practică la firme din Cipru

şi Portugalia, graţie proiectului
2022-1-RO01-KA122-VET-
000071087, Paşi spre viitor cu
Erasmus+.

Proiectul Paşi spre viitor cu
Erasmus+/Steps to the future
with Erasmus+ este un proiect de
mobilitate VET şi va fi implemen-
tat în perioada 1 octombrie 2022-
30 septembrie 2023. 

„Dorim să implementăm acest
proiect pentru a oferi elevilor o
alternativă unică de instruire
practică la standarde europene în
companii europene, pentru a creşte
calitatea formării profesionale
iniţiale, şanse sporite în carieră şi
de integrare socio-profesională în
diferite medii.

Proiectul va fi şansa lor de a
călători şi lucra într-un mediu real,
internaţional, competiţional, de a
dobândi competenţe cheie şi pro-
fesionale la standarde europene şi
a obţine certificatul Europass Mo-
bility, ce reprezintă plus valoare pe
o piaţă a muncii globală,
competitivă, plurilingvistă şi
multiculturală. Proiectul va
conecta liceul cu piaţa muncii din
Cipru si Portugalia şi va creşte ca-
pacitatea liceului de cooperare
inter-instituţională la nivel Euro-
pean.”, a spus domnul director al

liceului, profesorul Alexandru
Lezeu. 

Obiectivele proiectului sunt:
1. Creşterea nivelului de

competenţe profesionale şi abilităţi
practice pentru 30 de elevi, din
domeniile Electric şi Electronică
prin participarea la stagii de
practică în Cipru/Portugalia.

2. Îmbunătăţirea abilităţilor
multilingvistice, digitale, de lucru
în echipă, antreprenoriale, o mai
bună înţelegere a culturii şi valo-
rilor europene pentru 30 de elevi
prin mobilităţi transnaţionale.

3. Creşterea capacităţii de co-
operare internaţională a liceului în
domeniul formării profesionale,
prin parteneriat cu instituţii de pe
piaţa muncii din Cipru şi Portu-
galia, timp de 1 an.

4. Creşterea dimensiunii eu-
ropene a liceului şi o mai bună pro-
movare pe plan local, regional şi
international.

Elevii participanţi la proiect
vor trece printr-un concurs de
selecţie în care vom respecta prin-
cipiile egalităţii de şanse,
transparenţa, evitarea conflictului
de interese. Vor fi selectaţi 30 de
elevi şi 10 rezerve, care vor urma
cursuri de pregătire lingvistică,
pedagogică şi culturală, înainte de
plecarea în stagiul de practică.
Selecţia elevilor se va realiza pe
parcursul lunii decembrie.

Prof. Ilenuţa BUHAI,
manager proiect

Practică de specialitate la
firme europene, pentru elevii

Liceului Tehnologic
„Vasile Sav”

E
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Peru Rareş” şi Biserica Sf. Trei Ierarhi. A
primit brevetul de fotograf al Curţii Regale
(1921). A rămas de la el o colecţie de ima -
gini, astăzi devenite documente istorice,
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, absolvent al Liceului „Petru Rareş”,
al Facultăţii de Limba şi Literatura Română, Bu-
cureşti (1969), redactor la „Ceahlăul” (1969-
1974), bibliotecar şi director (1997-2013) la
Biblioteca Judeţeană Neamţ. Colaborări: „Apos-
tolul”, „Antiteze”, „Asachi”, „Ateneu”, „Convor-

biri literare”, „Cronica” ş. a. Cărţi: „G. T. Kiri-
leanu. Contribuţii documentare” (colab.); „G. T.
Kirileanu sau Viaţa ca o carte”; „G. T. Kirileanu,
«Scrieri»”; „Sub trei regi şi trei dictaturi”; „Gh.
T. Kirileanu. Un destin, sub semnul lui Creangă

şi Eminescu, la Palatul Regal” ş. a. 
■ 10/1910 – n. Nicolae Gr. Steţcu, la Gal-

beni, Bacău (d. 12. 05. 1995, Bacău), profesor, is-
toric literar, fost elev al Liceului „Roman-Vodă”,
licenţiat în litere şi filozofie (Iaşi), membru activ
al Institutului de Literatură din Cernăuţi, profesor
la Liceul Comercial de Băieţi (din 1946) şi la Li-
ceul „Roman-Vodă” (din 1949), ambele din
Roman. A fost membru al Asociaţiei Culturale
„Miron Costin”. A debutat în publicistică cu arti-

colul „V. Alecsandri, scri-
sori inedite” (1937). A co-
laborat la publicaţiile:
„Ateneu”, „Făt-Frumos”,
„Descătuşarea” (Roman),
„Ceahlăul”. A realizat, în
colaborare cu Gheorghe
A. M. Ciobanu, lucrarea
„Pagini din istoria Liceu-
lui «Roman-Vodă». 1872-
1972” (1972). Postum i-a

fost publicată cartea „Contribuţii la viaţa lui Ibrăi-
leanu”, 2013. 

■ 14/1844 – n. Constantin D. Stahi, la Do-
breni, 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
în Germania. Profesor de gravură la Şcoala de

(urmare din pag. 5)
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Noi, cei care cântăm la un instrument,
toată viaţa încercăm să imităm vocea umană

• Interviu cu Marin Cazacu,
violoncelist, directorul general
al Filarmonicii „George Enescu”

trălucit student la clasa iluştrilor profe-
sori Serafim Antropov şi Aurel Nicu-
lescu, violoncelistul Marin Cazacu
consideră că muzica de calitate este o
alergare de cursă lungă, în timpul căreia
acumulările joacă un rol foarte impor-
tant. Instrumentist şi om de excepţie,

Marin Cazacu poartă cele mai nobile senti-
mente împrăştiate cu generozitate, profesiona-
lism şi demnitate, după cum s-a întâmplat şi cu
ocazia concertului „Euforica” din cadrul tur-
neului naţional „Clasic la puterea a treia”, sus-
ţinut de ansamblul cameral Violoncellissimo.
Evenimentul a avut loc la Piatra-Neamţ, în ziua
de 16 octombrie 2022.

– Vă mulţumim pentru acest spectacol de
mare altitudine artistică pe care ni l-aţi oferit!
Din punct de vedere muzical, ce înseamnă ora-
şul Piatra-Neamţ pentru dumneavoastră?

– Mă bucur enorm atunci când revin în
acest oraş. Am ajuns, de câteva ori, şi ca turist,
dar cu atât mai mare a fost bucuria când am
putut să împlinesc şi partea profesională. Prin
Festivalul „Vacanţe Muzicale la Piatra-Neamţ”,
oraşul a căpătat notorietate, cu atât mai mult cu
cât muzica clasică şi educaţia vin în sprijinul
societăţii, pentru că oraşul chiar are nevoie de
o activitate culturală intensă. Piatra-Neamţ este
un oraş cu un mare potenţial turistic, dar turism
fără cultură nu mai există nicăieri în lume, deci
întotdeauna aceste două domenii trebuie com-
binate. Prima oară când am venit la Piatra-
Neamţ a fost înainte de Revoluţie. Concertam
cu Filarmonica din Iaşi la Teatrul Tineretului şi
atunci a fost prima experienţă prin care am cu-
noscut acest oraş.

– În ce credeţi mai mult: în talent sau în
muncă?

– Îl citez pe marele George Enescu: 75 la
sută transpiraţie şi 25 la sută inspiraţie. Cred
că asta spune totul. Sigur, fără talent nu se
poate. Acest procent de 25 la sută trebuie să
existe. Altfel, cu o persoană care nu are abilităţi
tehnice, nu are capacitatea de a trăi emoţia, nu
are un organism potrivit pentru a cânta la un
ins trument muzical, e greu să construieşti ceva.

– Aţi spus într-un interviu că violoncelul
este instrumentul care seamănă cel mai mult cu
vocea umană. Puteţi detalia?

– Chiar şi acum când vorbesc cu dumnea-
voastră, am un timbru mediu în care mă desfă-
şor. La fel şi violoncelul, nu produce sunete
acute, sunete foarte grave, deci, se potriveşte
perfect timbrului vocii umane. Se spune despre
vocea umană că este instrumentul perfect. Noi,
cei care cântam la un instrument, poate să fie
pian, violoncel, vioara, toată viaţa încercăm să
imităm vocea umană. Violoncelul reuşeşte mai
mult decât alte instrumente.

– Pe ce loc se situează violoncelul într-un

clasament al instrumentelor solistice?
– În preferinţele publicului, la nivel mon-

dial, este evident că pianul ocupă primul loc.
Vioara, de-a lungul anilor, a căpătat o notorie-
tate fabuloasă şi este pe locul al doilea. Violon-
celul este pe podium, pe poziţia a treia. Deja
înseamnă enorm, dacă mă gândesc că acum 400
de ani violoncelul aproape că nu exista ca ins -
trument solistic. Violoncelul a câştigat teren
mai ales prin violonceliştii care l-au făcut cu-
noscut. La început, violoncelul era folosit doar
ca instrument bas continuu într-o orchestră de
cameră sau într-o formulă instrumentală de
orice fel. Dar ca să ajungă la virtuozitatea din
prezent, a fost un drum lung care se datorează
violonceliştilor-compozitori. Ei l-au făcut fai-
mos, arătând lumii toate posibilităţi tehnice,
toate mijloacele de expresie ale acestui instru-
ment. Iar marii compozitori au început apoi
să-i acorde importanţa cuvenită: Vivaldi, care a
scris peste 30 de concerte pentru violoncel şi
orchestră, Haydn, Beethoven, Schubert, Dvo-
řák, Brahms. Secolul XX a produs o simbioză
fantastică între marii violoncelişti şi compozi-
tori şi mă gândesc la Mstilav Rostropovich care
i-a inspirat pe marii compozitori să-i dedice

S

Marin Cazacu
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rte Frumoase din Iaşi. A participat la zu-
grăvirea bisericii din Negreşti, Neamţ. Ex-
poziţii naţionale (1902, 1912, 1916);
personale (1920, Bucureşti). În expoziţia
românească itinerantă (1929, Olanda). Nu-
meroase distincţii. Prima mare retrospec-
tivă itinerantă la Iaşi (iunie-iulie 1971) şi
Piatra-Neamţ. Muzeul de Artă din Piatra-

Neamţ deţine câteva „naturi statice” semnate de
el.

■ 15/1957 – n. Mihaela-Liliana Matasă de
Rivas, graficiană, absolventă a Liceului „Petru
Rareş”, a Şcolii Populare de Artă, ambele din Pia-
tra-Neamţ, şi a Facultăţii de Arte Vizuale „Rafael
Monosterias”, Maracay. Căsătorită în Venezuela
(1980), va expune (1985, 1987). A mai fost pre-
zentă în expoziţii colective de ceramică în Spania,
de grafică în Columbia şi Japonia (1988), în ex-
poziţii itinerante în Ciudat de Mexico (1990),

într-o personală la Sydney, Australia (1994), la
Piatra-Neamţ, două expoziţii personale (1984,
1996), când a donat Muzeului de Artă din locali-
tate mai multe lucrări de grafică. 

■ 18/1864 – n. Panait Muşoiu, la Roman (d.

1944, Bucureşti), publi-
cist. Cu G. Ibrăileanu şi
Eugen Vaian, scoate re-
vista bilunară „Şcoala
nouă”. A condus şi revis-
tele: „Mişcarea socială”,
„Revista ideii”. Colabo-
rări: „Lumina”, „România
viitoare”, „Drepturile
omului”, „Muncitorul”,

„Românu”. Scrieri: „Făţarnicii”; „Teoria valorii”
(Karl Marx). Traduceri: „Determinismul social”;
„Manifestul P. C”, de Karl Marx, „Ceva despre
socialismul belgian”, „Despre mişcarea socia-
listă”. Alte traduceri din latină, greacă, italiană,
franceză, germană şi rusă.

■ 21/2007 – d. Ioanichie Balan, la Mănăsti-
rea Sihăstria (n. 10. 02. 1930, Stăniţa, Neamţ, v.
fişa lunii februarie.) 

■ 24/1909 – n. Ion Sofia Manolescu, Piatra-
Neamţ (d. 31. 05. 1993, Bucureşti), scriitor. Fa-
cultatea de Agronomie din Bucureşti. Debut cu
versuri în „Carnet literar” (Buzău, 1932). A redac-
tat, cu Silviu Roda, Revista „Foc tânăr” (1934,
Roman). Colaborări la multe publicaţii literare.
După 1945, are interdicţie de semnătură şi revine
în presă abia în 1957. Prima carte „Odihna nea -
gră”, versuri (1936). Alte cărţi: „Muntele ascuns”,

Rememorări nemţene
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Noi, cei care cântăm la un instrument,
toată viaţa încercăm să imităm vocea umană

oncerte pentru violoncel şi au devenit atât de cunoscute şi violon-
celul şi concertele respective, încât astăzi toţi violonceliştii vor să
devină un al doilea Mstilav Rostropovich.

– Actorii îşi doresc să joace Shakespeare. Violonceliştii ce-şi
doresc cel mai mult?

– Noi ne dorim să cântam concertul de Dvořák, care este pre-
feratul nostru şi al publicului. Urmează Schubert, concertul lui

este fabulos, Elgar a devenit faimos prin interpretarea unei doamne ce-
lebre Jacqueline Mary du Pré. Dar Dvořák are totuşi o poziţie suplimen-
tară de atracţie.

– Muzica are nevoie de personalităţi sau de o echipă?
– Echipa este cea care determină succesul cuiva. Personalităţile

devin personalităţi după ce lucrul în echipă şi creativitatea colectivă se
împlinesc.

– Aţi avut şansa unor mari profesori, a unor importante întâlniri?
– Cred că e normal să ne atragă ceva anume, să ne inspire şi să ne

creeze suflu de pasiune suplimentar pe care să-l inves-
tim în muncă şi să ajungem undeva. Am avut şansa
unor mari profesori, unor mari întâlniri. Am studiat
violoncelul la Liceul de Muzică din Bucureşti cu pro-
fesorul Ion Urcan, apoi cu Gabriela Constantin Todor.
La Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
am învăţat cu renumiţii profesori Serafim Antropov şi
Aurel Niculescu. M-am perfecţionat la Weimar cu pro-
fesorul Mezö Lászlo şi am fost asistentul maestrului
Radu Aldulescu la cursurile de măiestrie. Modele ade-
vărate, ei m-au inspirat şi le sunt profund recunoscă-
tor.

– Muzica românească se află acum într-un bun
moment al ei?

– De-a lungul istoriei, muzica a avut evoluţii, in-
voluţii, iar muzica românească nu a făcut excepţii. În
acest moment, traversăm o perioadă de căutare, sunt
câteva personalităţi care-şi împlinesc visul de a câştiga
dragostea şi pasiunea publicului şi sunt alte persoane
care sunt într-adevăr mai puţin inspirate. Dar, cu sigu-
ranţă, fiecare îşi va găsi locul la momentul potrivit.

– Ce iubiţi cel mai mult la oameni?
– Sinceritatea şi comunicarea. De fapt, comunica-

rea este cel mai frumos lucru, iar fără muzică n-am putea trăi. Muzica
este cea mai potrivită artă prin care se poate comunica între oameni. Spu-
nea la un moment dat Nietzsche: „viaţa fără muzică ar fi o greşeală”, aşa
simt şi eu.

– Timpul vă este prieten sau duşman?
– Nu mi-am pus niciodată în gând să nu fac lucruri pentru că nu am

timp la dispoziţie. Fac cât pot şi ce-mi place şi, dacă se poate, cât mai
mult. Cu alte cuvinte, să cuprind cât mai multe. Nu mă reţin nicio se-
cundă de a avea cât mai multe concerte sau evenimente culturale.
Cam jumătate din viaţă ţi-o petreci în cadrul profesiei. Eu le spun
studenţilor să investească acum, pentru a avea o jumătate de viaţă
frumoasă.

– Funcţia de director general al Filarmonicii „George Enescu” a
venit firesc? Cât de mult v-au ajutat ultimii opt ani petrecuţi ca manager
al Centrului Naţional de Artă „Tinerimea Română”?

– Să ştiţi că nu a fost visul vieţii mele, niciodată nu m-am gândit la
acest lucru. Mi-am petrecut 35 de ani în cadrul acestei instituţii, mai întâi
ca violoncelist în cadrul orchestrei simfonice, apoi ca solist concertist al
aceleaşi instituţii. Să fii director, să te ocupi de organizare, management,
proiectare, strategie, viziune, e cu totul altceva. Pentru mine, pare un
lucru natural, nu depun mare efort pentru că mi se pare că poate am
aceste calităţi de la natură, poate felul meu de a fi este potrivit pentru o

asemenea poziţie. Muncesc foarte mult, îmi place, dar cel mai important
este să faci ceva pentru ceilalţi. Îmi doresc ca oamenii care vin la Ateneul
Român să se bucure de experienţe de neuitat şi să revină.

A consemnat Violeta MOŞU; 
Foto: Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ

c
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Întâlnirea cu focul”, Membru al S. S. R. re-
comandat de Tudor Arghezi şi Gala Galac-
tion.

■ 26/1897 – n. Laurenţiu Busuioc
(din botez, Ioan), la Bistricioara, Neamţ
(d. 12. 07. 1962, Craiova), teolog. A ab-
solvit Seminarul Teologic, Galaţi (1919)
şi Facultatea de Teologie din Cernăuţi.

Doctor în teologie (1924), cu specializare la
Strasbourg. Călugărit la Mănăstirea Neamţ
(1919). A organizat şi a condus Seminarul Teo-
logic Monahal de la Mănăstirea Neamţ (1926-
1927), preot la Catedrala Mitropolitană din Iaşi,
profesor la Academiile Teologice din Oradea şi
Caransebeş şi rector, vicar al Arhiepiscopiei
Craiovei (1949-1962). Scrieri în Almanahul
Academiei Teologice din Caransebeş şi în publi-
caţiile „Legea românească” (Oradea), „Foaia

diecezană” „Altarul Banatului” ş. a.
■ 26/1952 – n Cojocaru-Filipiuc Vasile, la

Borca, Neamţ, poet, absolvent al Liceului „Mihail
Sadoveanu” din satul natal şi al Institutului Poli-
tehnic din Iaşi, în prezent, profesor la Universi-

tatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, a
publicat volume de versuri (2006-2012): „S-a tot
dus râul... A rămas râul”, cuvânt înainte, de Irina
şi Diana-Adela Ioniţă, Ioan Alexandru; „Scrisoare
către Moş Crăciun”, cuvânt înainte, de Diana-
Adela Ioniţă; „Înţelepciunea din anotimpuri”,
pref., de Diana-Adela Ioniţă.

■ 27/1962 – n. Dumitru Bostan jr., la Pia-
tra-Neamţ, artist plastic, absolvent al Academia
de Artă, Bucureşti (1986), restaurator la Comple-

xul Muzeal Neamţ. Debut la Salonul Anual de
Artă Piatra-Neamţ (1983). Participă la expoziţii
(1986-2008): „Lost Art Gallery” New York, Sa-

lonul Naţional de Grafică
„Artexpo”, „Artă şi sacra-
litate” Iaşi, „Peisajul Ro-
mânesc”, la World Trade
Center Bucureşti, Oscilla-
tions-Transgressions, Ca-
nada, Kunstschow
Westerschouwen, Olanda,
United Nations Center
Bucureşti, ş. a. Expoziţie
de grup la Institutul Cul-

tural Român de la 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,

Rememorări nemţene
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n anul şcolar 2022-2023 Liceul Economic
„Alexandru Ioan Cuza” din Piatra-Neamţ are
în derulare două proiecte Erasmus+ cu finan-
ţare europeană, unul în domeniul educaţiei
şcolare (Gestionarea eficientă a probleme-
lor comportamentale de indisciplină şi
bullying la clase – număr de referinţă 2022-
1-RO01-KA122-SCH-000077858) şi celălalt

în domeniul formării profesionale (Spre digitaliza-
rea operaţiunilor în turism – număr de referinţă
2022-1-RO01-KA122-VET-000077910).

Primul proiect, acela de educaţie şcolară a fost
conceput de echipa de redactare pentru un număr de
15 cadre didactice din şcoală, care să urmeze un curs

structurat în localitatea Limassol din Cipru, curs axat
pe combaterea aspectelor negative generate de in-
disciplină, bullying şi rasism. Conform corespon-
denţei purtate cu partenerii noştri din Limassol –
F.G.G. EDUCULTURE CENTER EDUCATION
LTD., am convenit să existe trei fluxuri a câte cinci
profesori care să urmeze cursul, repartizate uniform
de-a lungul anului şcolar, astfel: 22.10 2022-
27.10.2022; 11.03.2023-16.03.2023 şi 13.05.2023-
18.05.2023.

Deoarece primul flux a avut perioada de desfă-
şurare a cursului la sfârşitul lunii octombrie, într-o
perioadă foarte scurtă de la începutul anului şcolar
au trebuit rezolvate multe aspecte privind demararea
proiectului şi buna derulare a acestuia: etapa de con-
tractare cu Agenţia Naţională pentru Programe Co-
munitare în Domeniul Educaţiei Şcolare şi Formării
Profesionale (ANPCDEFP), stabilirea echipei de
proiect şi repartizarea responsabilităţilotr membrilor,
planificarea activităţilor proiectului de-a lungul celor

15 luni (diagrama Gantt), selecţia celor 15 profesori
care vor participa la curs, pregătirea primelor cinci
mobilităţi.

În ceea ce priveşte etapa de selecţie, profesorii
candidaţi au depus mai întâi un dosar cuprinzând o
scrisoare de intenţie şi un CV Europass, după care a
urmat interviul, care a avut rolul de a verifica, în pri-
mul rând competenţele de exprimare în limba en-
gleză, apoi argumentarea relevanţei cursului în
nevoile de formare şi demonstrarea calităţilor inter-
personale prin rezolvarea unei situaţii problemă. 

De primul flux de deplasare în Cipru au bene-
ficiat profesorii: Gheorghiu Doina-Georgeta, Buru-
iană Gianina, Moscalu Mariana-Aurora, Rugină
Paulina-Delia şi Dobrea Mihaela. Un grup omogen,
care s-a străduit pe parcursul întregii deplasări să re-
prezinte cu responsabilitate şi cinste atât şcoala ro-
mânească cât şi ţara de origine. 

Deşi parterii din Limassol ne-au transmis infor-
maţii utile pentru buna desfăşurare a activităţilor, to-
tuşi ne-a fost greu să percepem din România ce
înseamnă la sfârşitul lui octombrie temperaturi de
27 de grade Celsius (care de fapt s-au transformat
în 29 grade), astfel încât unele dintre noi am fost ne-
voite să ne cumpărăm haine de vară, pentru a face
faţă unei clime subtropicale. De fapt a fost o surpriză
deosebită, după cum ne-a surprins plăcut şi arhitec-
tura colonială în stil englezesc şi vegetaţia specifică
atât de diferită de a noastră.

Prima zi a cursului a fost cea în care am făcut
cunoştinţă cu colegii noştri din celelalte ţări (Esto-
nia, Germania şi Spania) şi cu profesoara noastră
Zara Keady, o întâlnire în care fiecare şi-a prezentat
şcoala, ţara şi propria persoană, în care am luat cu-
noştinţă în mare despre cunoştinţele, abilităţile şi ati-
tudinile ce se doreau îmbunătăţite prin acest demers. 

Cu Zara Keady, o persoană extrem de rafinată,
experimentată (irlandeză la origine) am discutat,
de-a lungul întregii perioade, aspecte mai mult sau
mai puţin cunoscute de noi legate de: 

- cauze ale indisciplinei elevilor şi moduri de
intervenţie pentru combaterea acesteia;

- managementul clasei;
- scenarii anti-rasism;
- prevenirea bullyingului şi moduri de interven-

ţie în mediul şcolar;
- cyberbullingul;
- strategii pentru a combate problemele com-

portamentale ale elevilor etc.

Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”
Început de bun augur în cadrul

proiectelor Erasmus+

Î

CALENDAR
– noiembrie 2022
1. POUND, Ezra (30 octombrie
1885 – 1 nov. 1972) – 50 de ani de
la moartea poetului american; 

13. GIURESCU, Constantin
C. (26 octombrie 1901 – 13 nov.
1977) – 45 de ani de la moartea is-
toricului;

14. PANAITESCU, Petre P.
(13 martie 1900 – 14 nov. 1967) – 55 de
ani de la moartea istoricului;

17. RACOVIŢĂ, Emil(15 nov. 1868
– 17 nov. 1947) – 75 de ani de la moartea
biologului savant;

17. RODIN, Auguste (12 nov. 1840
– 17 nov. 1917) – 105 de ani de la moartea
sculptorului francez; 

18. PROUST, Marcel (10 iulie 1871
– 18 nov. 1922) – 100 de ani de la moartea
scriitorului francez; 

19. SWIFT, Jonathan (30 nov. 1667
– 19 octombrie 1745) – 355 de ani de la
naşterea scriitorului;

19. VLAICU, Aurel (19 nov. 1882 –
13 septembrie 1913) – 140 de ani de la
naşterea aviatorului;

21. ISPIRESCU, Petre (1830 – 21
nov. 1887) – 135 de ani de la moartea po-
vestitorului;

24. BRĂTIANU, Ionel I. C. (20 au-
gust 1864 – 24 nov. 1927) – 95 de ani de
la moartea omului politic;

24. SPINOZA, Baruch (24 nov.
1632 – 21 februarie 1677) – 390 de ani de
la naşterea filosofului olandez; 

25. COANDĂ, Henri (7 iunie 1886 –
25 nov. 1972) – 50 de ani de la moartea in-
ginerului;

25. LOPE DE VEGA, Felix (25 nov.
1562 – 27 august 1635) – 460 de ani de la
naşterea scriitorului spaniol; 

27. ANTIPA, Grigore (27 nov. 1867
– 9 martie 1944) – 155 de ani de la naşte-
rea savantului;

29. BĂLCESCU, Nicolae (29 iunie
1819 – 29 nov. 1852) – 170 de ani de la
moartea istoricului; 

29. DONIZETTI, Gaetano (29 nov.
1797 – 8 aprilie 1848) – 225 ani de la naş-
terea compozitorului italian. (Red.)

0
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rofesor la Şcoala Populară de Artă, membru
U. A. P. A fost prezent în numeroase expo-
ziţii colective de sculptură şi pictură la
Bacău, Iaşi, Piatra-Neamţ. A expus la
Anuala de Stat, Bucureşti (1952). Unica per-
sonală, la Piatra-Neamţ (1969). Lucrări de
for public în Piatra-Neamţ, Roman, Bacău,
Slănic Moldova. Distins cu Meritul Cultural

şi premii la Festivalul „Cântarea României”.
■ 28/1950 – n. Arca-

die Răileanu, la Perieni,
Basarabia, absolvent al
Institutul Politehnic din
Chişinău, specialitatea Ar-
hitectură, a debutat la ex-
poziţia U. A. P. Moldova,
Chişinău (1982), stabilit la
Piatra-Neamţ. Este pre-
zent cu expoziţii personale

şi de grup (1993-2004), la Piatra-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, Călimăneşti, Iaşi, Bârlad,

Cluj, Saloanele Moldovei, Bacău-Chişinău, Timi-
şoara, Bucureşti; peste hotare: Bălţi, Tighina,
Uniunea Scriitorilor şi Biblioteca „Onisifor
Ghibu”, Chişinău, Internaţionala de design Mos-
cova ş. a. 

■ 28. 11. 1972 – n. Valentin Andrei, la Să-
vineşti, Neamţ, animator cultural, publicist, a ab-
solvit Facultatea de Filozofie şi Jurnalism a
Universităţii „Spiru Haret”. Din 1998, lucrează la
Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saecu-

lare”. Debut cu articole şi
cronici sportive, nomina-
lizat la prima ediţie a
Galei Premiilor „Ioan
Chirilă” (2002). A făcut
parte din prima echipă a
redacţiei Radio „Terra”
(1992-1995). Cărţi: „Pa-
truzeci de ani de Vacanţe
Muzicale la Piatra-Neamţ”
(2011); „Festivalul de Tea-
tru Piatra-Neamţ”, 2022 (coautor). Colaborări:
„Asachi”; „Antiteze”; „Ceahlăul”; „Mesagerul de
Neamţ”; „Monitorul de Neamţ”; „Realitatea”;
Radio România Cultural; TVR. Cultural.

(N. R. – Prelucrare după Personalităţi ale cul-
turii din judeţul Neamţ, un calendar alcătuit de
Constantin Tomşa, Editura Crigarux&Cetatea
Doamnei, Piatra-Neamţ, 2014).

Rememorări nemţene
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Lecţia, eterna poveste (II)
rocesul de învăţământ este un sistem complex, rezultat al interde-
pendenţei dintre predare şi învăţare, având o finalitate conturată:
transpunerea în practică a idealului educaţional şi dezvoltarea per-
sonalităţii.

În procesul de predare-învăţare se foloseşte adesea sintagma
„strategie didactică”. Aceasta denumeşte un ansamblu de principii,
metode, mijloace şi forme prin intermediul cărora se asigură unitatea
dintre predare şi învăţare, în vederea atingerii unei eficienţe sporite

în procesul de învăţământ. Rezultă de aici că strategia didactică nu se reduce
la folosirea mijloacelor tehnice pentru transmiterea informaţiei, incluzând
într-un tot unitar componentele procesului de învăţământ, asigurând core-
larea dintre conţinut şi celelalte aspecte: organizarea, relaţia profesor-elev,
metodele, procedeele, mijloacele folosite etc.

Unii autori apreciază că strategiile didactice sunt ansambluri de metode
şi procedee prin care se realizează conlucrarea dintre profesor şi elev în ve-
derea transmiterii şi însuşirii unui volum de cunoştinţe, a formării unor pri-
ceperi şi deprinderi, a dezvoltării personalităţii umane.

Oricărei strategii didactice îi incumbă doi parametri fundamentali: pro-
gramarea externă, care se referă la modul în care este prelucrată informaţia,
cum este ordonată şi prezentată, şi programarea internă operaţională, care
se referă la registrul componentelor psihice antrenate în procesul de asimilare
a acestei informaţii. Cei doi parametri vizează, pe de o parte, activitatea de
predare şi, pe de altă parte, activitatea de învăţare, dar relaţia dintre ei nu
poate fi interpretată ca o relaţie univocă; în argumentarea acestei afirmaţii,
ne vom folosi de conceptul de strategie didactică. Activitatea de predare ur-
măreşte, în primul rând, modalitatea de declanşare a mecanismelor psiholo-
gice ale învăţării, potrivit particularităţilor de vârstă şi individuale, dar şi de
condiţiile concrete în care are loc învăţarea. Se desprinde de aici concluzia
că orice strategie este eficientă în măsura în care, transmiţând o cantitate de

informaţie, reuşim să-i antrenăm pe elevi în asimilarea ei activă şi creatoare.
În al doilea rând, orice strategie didactică acţionează într-un câmp de

factori şi posibilităţi, deci are un caracter probabilistic.
În al treilea rând, orice strategie didactică impune o îmbinare armo-

nioasă între activitatea profesorului şi cea a elevului. Din acest punct de ve-
dere, profesorul poate fi văzut ca o sursă de cunoştinţe, care conduce şi
coordonează activitatea independentă a elevilor, în timp ce activitatea ele-
vului se poate deplasa de la simpla reproducere la reproducerea creatoare.

Concluzionăm, arătând că orice strategie didactică este rezultatul inte-
racţiunii mai multor metode şi procedee şi presupune o succesiune de ope-
raţii, urmărind multiple scopuri didactice (instructive şi educative).

O posibilă clasificare a strategiilor didactice ar include: strategii de tip
expozitiv-euristic, strategii de tip algoritmizat şi strategii de tip evaluativ-
stimulative.

Strategiile de tip expozitiv-euristic cu aplicabilitate în studiul discipli-
nelor din liceu sunt următoarele: conversaţia, expunerea, problematizarea,
învăţarea prin descoperire etc.

Strategia de tip algoritmizat cu cea mai mare pondere în predarea dis-
ciplinelor din liceu este exerciţiul.

Dintre strategiile evaluativ-stimulative menţionăm: chestionarea orală,
lucrările scrise, examenele, concursurile etc.

Această clasificare încearcă „o împăcare” între cele două tendinţe ce se
fac tot mai mult simţite în practica şcolară: cultul frecvent al metodelor cla-
sice şi renunţarea la metodele tradiţionale şi abordarea, în exclusivitate, a
metodelor cu caracter de noutate. 

Experienţa didactică ne susţine opinia că, în condiţiile create în ultima
vreme, se impune un echilibru între aşa-zisele „metode tradiţionale” şi cele
„moderne”. (Va urma)

Prof. dr. Gheorghe BRÂNZEI

P

Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”
Început de bun augur în cadrul proiectelor Erasmus+

erioada petrecută în Limassol a fost o bună
ocazie pentru noi de a ne exersa cunoştinţele
de limba engleză, de a face schimb de im-
presii şi experienţe trăite de fiecare dintre
noi în şcoală în legătură cu indisciplina, bul-
lyingul şi rasismul. Am intrat în contact cu
o nouă cultură şi civilizaţie, cu tradiţii culi-
nare speciale, cu un mod foarte prietenos şi

agreabil de comportament al localnicilor.
Pentru ca experienţa interculturală să fie de-

plină, în afara orelor de curs am avut parte de două
excursii de neuitat. Una dintre acestea a fost în
satul Omodos, unde se află binecunoscuta Mănăs-
tire a „Sfintei Cruci” (Timios Stavros), taverne
unde se poate servi tradiţionalul „meze”, zeci de
magazine cu suveniruri. Apoi în drum spre minu-

nata cascadă „Milomari” am poposit la o vinărie,
unde am degustat nu mai puţin de şapte soiuri de

vin, printre care celebrul „Commandaria”, precum
şi tăria tradiţională „Zivania”. A doua excursie a
fost în orasul Paphos, unde am vizitat situl arheo-
logic înscris pe lista patrimoniului cultural mondial
UNESCO, după care am înotat pe lângă stânca de
unde ar fi ieşit Afrodita din spuma mării. Tărâmuri
de legendă!

Ne-am luat rămas bun de la Cipru cu amintiri
frumoase şi trainice, cu regretul de a nu fi stat mai
mult şi cu dorinţa de a reveni, ca simpli turişti sau,
de ce nu, tot în cadrul unui proiect Erasmus+.

Prof. Gianina BURUIANĂ
Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”,

Piatra-Neamţ

P
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Am ales să îmi îndeplinesc visele

De unde izvorăşte motivaţia dvs. de a avea
o viaţă profesională atât de bogată?

– Am absolvit Facultatea de Automa-
tică şi Calculatoare, secţia Informatică In-
dustrială din cadrul Universităţii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Iaşi. Sectorul IT
este într-o continuă

schimbare, an de an apar
multe noutăţi în acest dome-
niu. Ca profesor trebuie să în-
veţi şi să te perfecţionezi
continuu, ca părinte trebuie să
îţi ajuţi copiii la teme, să îi
sprijini în educaţie. Învăţarea
permanentă este cheia succe-
sului!

– Există vreun preţ pe
care îl plătiţi în schimbul
acestei efervescenţe profesio-
nale?

– Desigur, totul are un
preţ în viaţă, dar se compen-
sează cu rezultatele obţinute
de elevi la şcoală şi după ab-
solvirea liceului. Mi-am asu-
mat multe riscuri, de fapt
întreaga viaţă e un risc. Am
căzut, am găsit puterea şi
m-am ridicat, de multe ori
m-am întrebat De ce eu? ...
Pentru că tu le poţi duce, mi-a
zis mama. Şi am găsit sprijin
şi pe plan profesional dar şi
susţinere din partea prietenelor şi a familiei!

– Cum se explică faptul că atât de mulţi elevi
de-ai dvs. participă şi obţin performanţe la olim-
piade, concursuri sau alte tipuri de manifestări
ştiinţifice?

– An de an încerc să atrag elevii în activităţi
extraşcolare, la concursuri, pentru a-i motiva,
stimula şi pentru a le dezvolta cariera profesio-
nală. În liceul nostru mulţi elevi provin din fa-
milii monoparentale, din familii cu o situaţie
materială precară, astfel având nevoie de un
sprijin extraşcolar. De foarte multe ori am ob-
ţinut performanţe şcolare cu elevii care nu
aveau încredere în forţele proprii, dar au avut
ambiţie şi dorinţa de a reuşi. Contează să parti-
cipi la o competiţie, chiar dacă nu te clasezi pe
primele locuri, experienţa dobândită le insuflă

elevilor dorinţa de a se perfecţiona, de a învăţa
şi de a deveni profesionişti în domeniul ales.
Meseria e brăţară de aur, un obiectiv important
în educaţie este ca elevii să dobândească com-
petenţele profesionale, să se perfecţioneze şi să
aibă o carieră de succes. 

– Pentru noi profesorii, cât mai buna
punere în valoare a elevilor ar trebui să fie o
prioritate. Cum procedaţi dvs pentru a realiza
acest deziderat?

– Nu e uşor să faci acest lucru, dar nevoia
te învaţă. Oricât ai fi de pregătit profesional
dacă nu ai şi resurse didactice, nu reuşeşti. Din
păcate, încă trebuie investiţii în baza materială
a şcolilor, în dotarea laboratoarelor şi a atelie-
relor şcolare. Eu m-am implicat foarte mult în
proiecte sociale, în voluntariat, şi mi-am dotat
laboratorul de informatică cu cele necesare des-
făşurării orelor de specialitate. De asemenea,
derulând proiecte Erasmus am reuşit să dotez
laboratorul şi cu echipamente de electronică şi
robotică. Sunt foarte multe schimbări în acest
domeniu, an de an ar trebui să fie investiţii în

baza didactică şi cursuri de pregătire gratuite
pentru cadrele didactice.

– Sunteţi o împătimită a participării la pro-
iectele europene, atât în ceea ce priveşte edu-
caţia şcolară cât şi latura profesională. Ce vă
stimulează să mergeţi mereu mai departe?

– Un sprijin deosebit am primit de la elevii
şcolii care m-au stimulat să scriu şi m-au ajutat
în implementarea proiectelor. Cu toţii doream
să învăţăm lucruri noi, dar nu aveam baza ma-
terială. Vedeam că elevii vor să înveţe, erau in-
teresaţi în special de robotică aşa că, la început
am investit, împreună cu o colegă, din salariile
noastre, ne-am cumpărat truse Arduino, pentru
a ne descurca la competiţiile şcolare. Partici-
pând la competiţii şi evenimente am cunoscut
şi mulţi oameni de afaceri, care ne-au promis
că ne ajută cu donaţii pe partea de robotică,
lucru care nu s-a întâmplat. Am văzut dezamă-
girea din ochii elevilor, voiau să înveţe dar nu
aveam resurse. Apoi, am găsit oportunitatea de
finanţare în cadrul proiectelor Erasmus. Astfel,

am avut şi şansa şi de a participa cu elevii în
mobilităţi de formare în şcolile partenere din
Europa. Îmi aduc aminte cu drag de elevii Iri-
mia Dorin şi Irimia Alin, cu care am făcut pri-
mii paşi în robotică şi cred că tot ei mi-au
insuflat puterea de a scrie şi proiectele Erasmus,
majoritatea din ele fiind de specialitate.

– Începând din anul 2021 sunteţi preşe-
dinta Asociaţiei „Sprijin”, pe care de altfel aţi
şi înfiinţat-o. Care este povestea acesteia şi ce
rol are în viaţa comunităţii nemţene?

– Am înfiinţat această asociaţie din dorinţa
de a completa şi continua activităţile educaţio-
nale şi pentru adulţii din comunitate. Scopul
asociaţiei îl constituie creşterea calităţii vieţii prin
derularea de activităţi socio - cultural - educa-
ţionale concepute ca instrumente de dezvoltare

• Interviu cu Gabriela Brânduşa Horlescu –
profesor de informatică

la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”

Din 1997 şi până în prezent Gabriela Brânduşa Horlescu
este profesor titular de informatică la Colegiul Tehnic „Gheor-
ghe Cartianu”. Din punct de vedere profesional a atins aproape
tot ce era de atins. A participat cu lucrări ştinţifice la simpo-
zioane, a coordonat lucrări la concursuri de creaţie pentru elevi,
este organizator de evenimente în cadrul liceului, a obţinut pre-
mii la olimpiada tehnică de specialitate, a participat la stagii de
formare continuă în cadrul proiectelor Comenius, Leonardo da
Vinci, Grundtvig, a fost şi este coordonatoare de proiecte Erasmus+, a publicat articole şi
cărţi de specialitate, şi lista poate continua...

–
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Am ales să îmi îndeplinesc visele
rofesională şi personală a adulţilor, tine-
rilor, elevilor şi copiilor. 

Am pornit la drum alături de colege,
prietene, care aveau aceleaşi aspiraţii, ţe-
luri şi am lucrat în echipă mulţi ani în
proiecte educaţionale. Şi m-am gândit că
va veni vremea când voi ieşi la pensie,

dacă va veni acea zi, şi voi dori să îmi continui
munca în educaţie.

Ne-am implicat în activităţi de voluntariat,
proiecte sociale şi derulăm în prezent şi două
proiecte Erasmus+:

• 50+ Sprijin+, Seniorii un sprijin pentru
comunitate, număr de referinţă 2022-1-RO01-
KA122-ADU-000072483, proiect care are ca
obiectiv dezvoltarea competenţelor digitale, de-
prinderea de noi metode şi strategii de predare
a educaţiei non-formale, pentru formatorii şi
adulţii din comunitatea locală.

(https://seniorisprijincomunitate.weebly.co
m/)

• Science and art – Rediscover, Research
and Creative Recycling, număr de referinţă
2021-2-RO01-KA210-000049632, obiectivul
proiectului fiind acela de a dezvolta capacitatea
adulţilor de a interveni în educaţia pentru
mediu, prin formarea deprinderilor şi prin dez-
voltarea de strategii de abordare a educaţiei
pentru mediu în context formal şi non-formal.
Proiectul nostru şi parteneriatul dintre cele şase
asociaţii îşi propun să dezvolte un program
transnaţional de dezvoltare şi exploatare a crea-
tivităţii adulţilor pentru protejarea mediului şi
găsirea de noi modalităţi de reciclare creativă a
deşeurilor. 

(https://projectscienceandart.weebly.com/)
În acest an, pe data de 30 septembrie 2022,

asociaţia noastră a organizat pe plan local, în
Piatra-Neamţ, evenimentul Noaptea Cercetăto-
rilor Europeni 2022. Alături de echipa de colegi
de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”,
„Asociaţia pentru Ştiinţă, Tehnologie, Tineret
şi Integrare Socială”, Shopping City şi voluntari
am reuşit să organizăm cu succes acest eveni-
ment, unde şi-au dat întâlnire pasionaţii de şti-
inţă. (https://www.noapteacercetatorilor.eu/
piatraneamt)

– Consideraţi voluntariatul – atât în rândul
elevilor cât şi al adulţilor – ca având un puter-
nic rol formator? De ce? 

– Voluntariatul schimbă destine! Am învă-
ţat multe în activităţile de voluntariat, uneori
acolo am găsit resurse pentru a-mi desfăşura ac-
tivitatea didactică. Voluntariatul îţi poate aduce

motive de bucurie, atunci când te aştepţi mai
puţin. 

Un proiect social deosebit pe care l-am co-
ordonat a fost „Atelier de Robotică Creativ”, fi-
nanţat de Asociaţia Ateliere Fără Frontiere, în

anul şcolar 2017-2018, care s-a desfăşurat în
cadrul programului naţional „Educlick 1/2017:
reutilizăm echipamente IT pentru educaţie şi
solidaritate!”.

(https://atelierderoboticacreativ.word-
press.com/). Şcoala noastră a obţinut 15 calcu-
latoare care au fost utilizate pentru
implementarea proiectului, PC-urile fiind des-
tinate elevilor de la profilul tehnic,
domeniul Electronică şi automatizări. În cadrul
proiectului, am dezvoltat în rândul elevilor ur-
mătoarele competenţe: * ecologice, de protejare
a mediului înconjurător, utilizând reciclarea
creativă a componentelor electronice defecte; *
ştiinţifice şi tehnice prin construirea de roboţi
educaţionali şi jucării; * digitale.

– Sunteţi o adeptă a lucrului în echipă sau
preferaţi să vă asumaţi aproape toate sarcinile?

– De obicei îmi asum cât mai multe sarcini,
depinde de situaţii, dar în multe cazuri trebuie
să lucrez în echipă. De exemplu, e foarte greu
să lucrezi când nu ai o echipă mai ales în pro-
iectele Erasmus. Din ce am observat eu, mulţi
colegi nu au curajul să scrie proiecte, eu am
avut noroc pentru că mi-am format, pe lângă

echipa de implementare şi o echipă de elevi
care m-au ajutat. În spatele fiecărui proiect e
foarte multă muncă, am avut elevi deosebiţi
care s-au implicat cu pasiune în activităţile
proiectelor. Unii dintre ei, foşti absolvenţi de

liceu, desfăşoară în continuare activităţi de vo-
luntariat şi ne sprijină în proiectele de speciali-
tate. Bădingă Nicolae-Alexandru, acum student
în anul II la Facultatea de Inginerie din Bacău,
Tehnologia Informaţiei şi Calculatoare, se im-
plică în continuare în proiecte educaţionale şi
ne sprijină ca voluntar în multe activităţi.

– Evocaţi câteva persoane care v-au mar-
cat destinul.

– Destinul meu a fost influenţat de fetele
mele, Raluca şi Nicoleta-Daniela. Ambele m-au
sprijinit şi acasă şi în multe activităţi educaţio-
nale iar fără ajutorul lor nu aş fi reuşit. Ele mi-au
dat de fiecare dată puterea şi forţa de a merge
mai departe. Au fost multe momente de răs-
cruce în viaţa mea, am ales să râd în loc să
plâng, am ales să nu mă abat de la drumul drept
în viaţă, să îmi îndeplinesc visele. 

Şi, anul acesta, mă bucur că am întâlnit un
om deosebit, doamna Mihaela Mereuţă, direc-
tor la Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”,
care m-a sprijinit în multe proiecte educaţio-
nale. 

A consemnat Gianina BURUIANĂ

p

Eleva Ilinca SANDU, o stea a Colegiului Naţional „Petru Rareş”

in echipa României a făcut parte şi eleva Ilinca SANDU (clasa a
IX-a) de la Colegiul Naţional „Petru Rareş”. Eleva este îndrumată
în studiul astronomiei şi astrofizicii de prof. Grigoruţă ONICIUC
(team leader al ROM-Guest la această olimpiadă).

Rezultatele obţinute de eleva Ilinca SANDU sunt: locul întâi
absolut cu cel mai mare punctaj din competiţie; medalie de aur;

cel mai bun puctaj la proba de planetariu; cel mai bun punctaj la proba
teoretică;

Considerăm că aceste rezultate confirmă prezenţa unei şcoli de as-
tronomie şi astrofizică la C.N.P.R., orientată spre performanţa reală
dovedită în competiţiile internaţionale de profil. Este unul dintre cele
mai bune rezultate obţinute de un elev nemţean în competiţiile
internaţionale desfăşurate în ultima perioadă de timp a declarat prof.
Grigoruţă ONICIUC. 

D

(urmare din pag. 1)
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n luna noiembrie a anului 1942, în Basa-
rabia au avut loc un şir de acţiuni impor-
tante: inaugurarea „Turnului Dezrobirii
Basarabiei” din Ghidighici şi resfinţirea
Catedralei „Naşterea Domnului” din Chi-
şinău.

La 1 noiembrie 1942 are loc inaugu-
rarea şi sfinţirea monumentului „Turnul Dezro-
birii Basarabiei”. Turnul Dezrobirii a devenit
un simbol al românismului basarabean. „Ca şi
Columna lui Traian”, Turnul Dezrobirii Basa-
rabiei a devenit un document viu de unire sfântă
şi legătură între cele două maluri ale Prutului.

Evenimentul de deşteptare naţională a fost
reflectat în presa timpului, dar şi în cronicile
martorilor oculari. Locul acesta, pe care s-a
construit Turnul Dezrobirii, era o colină din
preajma gării Ghidighici, de unde, în zilele 15-
16 iulie 1941, generalul Ion Antonescu, condu-
cătorul statului, a condus luptele de eliberare a
oraşului Chişinău.

„Va fi un monument măreţ, de aproape 20
m înălţime, şi va costa nespus de puţin”, con-
semna cartea „Cutreierând Basarabia dezro-
bită”, apărută la Editura „Dacia Traiana” din
Bucureşti în anul 1943. Alte date despre acest
monument nu am putut găsi.

Evenimentul punerii pietrei de temelie a
avut loc la 4 august 1942. Serviciul divin a fost
oficiat de către Efrem Tighineanul, Arhiepis-
cop-Locotinent de Chişinău, însoţit de un sobor
de preoţi. Apoi, cei prezenţi au semnat actul de
fondare:

„Guvernământul provinciei Basarabia, în
anul 1942 în luna August ziua 4 sub domnia Re-
gelui Mihai I, Conducător al Statului fiind Ma-
reşal Ion Antonescu, Vice-preşedinte al
Consiliului de miniştri, profesor Mihai Anto-
nescu şi Guvernator al Basarabiei, general
Const. Gh. Voiculescu, pusu-s-a piatra funda-
mentală la acest turn hărăzit să aducă aminte
veşnic urmaşilor luptele care s-au dat pentru
dezrobirea pământului basarabean”.

Înainte de a pune piatra de temelie, Guver-
natorul Basarabiei, Constantin Voiculescu a
ţinut un cuvânt, scoţând în evidenţă importanţa
acestui „turn care va fi o chezăşie a jertfelor de-
puse de Patrie pentru dezrobirea Basarabiei şi
va aduce aminte tuturora din generaţiile ce vor
veni vitejia şi culmile înalte de istorie, pe care
a trebuit să se urce Neamul Românesc”.

Locul pentru construcţia acestui complex
arhitectonic a fost ales de Guvernământul Ba-
sarabiei, condus de generalul Constantin Voi-
culescu. Era în direcţie NV faţă de Chişinău.
Construcţia monumentului a durat două luni de
zile. Materie primă (piatră) era din abundenţă.
Masivele dealuri din piatră erau în apropiere,
începând de la cheile Bâcului, de lângă gară şi
până la cheile mari spre Chişinău, la locul
numit „în deal la chei”, urmând apoi şesul Bâ-
cului spre Visterniceni-Chişinău.

Monumentul a fost ridicat în 60 de zile. La
el au lucrat peste 500 de muncitori. La cererea
autorităţilor locale, lucrarea a fost concepută şi
condusă de arhitecţii Octav Doicescu şi Dumitru
Ghiulamila, şef de lucrări fiind Soare Stoianu.

Piatra de construcţie a fost adusă, folosin -
du-se căruţele, de la carierele din Ghidighici şi
din Cricova. Au lucrat aici câteva sute de mun-
citori din satele învecinate: Ghidighici, Truşeni,
Străşeni, Petricani, Durleşti, de la gara Ghidi-
ghici.

Mai întâi s-a construit o platformă din pia-
tră şi beton, de formă pătrată, cu latura de cca
60 m, înaltă de cca 1,5 m, pe care s-au înălţat
cele trei componente: Turnul, care era partea
principală; Pisania, înaltă de câţiva metri, cu
ins cripţii pe ea; Colonadele (propilee) – 24 de
stâlpi de piatră.

Turnul avea o formă pătrată cu latura de
cca 10 m şi înălţime de cca 30 m. Partea de sus
era crenelată. Deasupra turnului era arborat
steagul tricolor al României. Pe pereţii laterali
erau încrustate stemele judeţelor Moldovei lui
Ştefan cel Mare. La intrare în turn, pe perete,
era un basorelief în piatră, reprezentând o scenă
din Columna lui Traian: împăratul roman în-
conjurat de generali din suita sa. Tot aici erau
scrise cuvintele mareşalului Antonescu:

„Ca şi Columna lui Traian, suntem unde
am fost şi rămânem unde suntem”.

Lângă uşa de intrare erau doi soldaţi care
străjuiau. În interior, se urca pe o scară elico -
idală, ce avea şase paliere pentru odihna celor
care vizitau turnul. În jur era o pânză cu scene
din istoria poporului român, ce urmau a fi dăi-
nuite în piatră. Marii voievozi ai neamului
urmau să fie reprezentaţi în aceste fresce. Urma
apoi o cameră de reculegere în memoria celor
care au căzut în luptele pentru eliberarea Basa-
rabiei. În partea de sus a turnului era o hartă în
relief a României.

De sus se deschidea o privelişte încântă-
toare asupra împrejurimilor în amonte de gara
Ghidighici, pe valea Bâcului spre Străşeni şi în
aval spre şesul Bâcului şi oraşul Chişinău. Pe
timp senin se vedeau bine atât satele din jur, cât
şi apele Nistrului. Tricolorul fâlfâia în bătaia
vântului.

Pisania, înaltă de cca 10 m, ridicată, la mică
distanţă, în faţa turnului, avea următorul conţi-
nut:

„S-a înălţat acest turn al dezrobirii Basara-
biei sub domnia regelui Mihai I, conducător al
statului fiind mareşalul Ion Antonescu, vicepre-
şedinte al Consiliului de Miniştri fiind dl Mihai
Antonescu şi guvernator al Basarabiei general
Constantin Voiculescu. Construit pe locul unde
Ion Antonescu, în ziua de 15 iulie 1941, a ur-
mărit şi a condus operaţiile pentru eliberarea
oraşului Chişinău. El era comandantul de căpe-
tenie al armatelor româno-germane. Turnul
Dezrobirii – simbol al faptelor glorioase de

arme ale armatelor române şi germane şi strajă
neclintită a drepturilor noastre pentru aceste pă-
mânturi – este predestinat să servească genera-
ţiilor viitoare ca loc de reculegere, înălţare
morală şi mândrie naţională. Septembrie 1942”.

În imediată vecinătate a turnului erau am-
plasate colonadele (propilee), 24 de stâlpi din
piatră de cca 10 – 12 m înălţime, stând câte 12
faţă în faţă, legaţi sus cu o centură de beton,
totul descoperit, iar printre stâlpi se putea trece.
Pe aceste colonade erau înscrise unităţile mili-
tare care au participat la luptele pentru elibera-
rea Basarabiei. De la colonade spre turn ducea
o cărare de plăci de marmură. În jurul platfor-
mei au fost plantate diferite specii de copaci,
pomi, care dădeau o notă deosebită întregului
ansamblu arhitectonic. Pe atunci, această cons -
trucţie era unică în felul ei.

Inaugurarea Turnului Dezrobirii Basarabiei
de la Ghidighici a avut loc la 1 noiembrie 1942.
După-amiază, Arhiepiscopul Efrem Enăchescu,
locţiitor de mitropolit al Basarabiei, Policarp
Moruşca, episcop de Ismail, împreună cu un
sobor de preoţi din Chişinău, în prezenţa mem-
brilor guvernului şi a altor oficialităţi, a oficiat
serviciul divin. La evenimentul festiv au fost
prezenţi regele Mihai, mama sa Elena, Mihai
Antonescu. Au vorbit la această inaugurare P.S.
Sa Efrem, guvernatorul Basarabiei Constantin
Voiculescu şi Mihai Antonescu, vicepreşedinte
al Consiliului de Miniştri. Elevii claselor supe-
rioare au prezentat pe câmpul sportiv exerciţii
de gimnastică. Pe străzi şi-au făcut apariţia că-
lăreţi în costume de epocă, întruchipând cava-
leria lui Ştefan cel Mare. Actori de teatru
interpretau scene din piese istorice. În faţa pu-
blicului „s-a arătat” Ştefan cel Mare însoţit de
doi aprozi: unul în dreapta, altul în stânga.

Evenimentele au fost înregistrate de foto-
graful german Willy Pragher. (N. R. – Prelu-
crare după Calendar Naţional 2022, editat de
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova,
Chişinău, 2021)

Dr. Maxim MELINTI

P.S. – În cei doi ani de existenţă, până la
recucerirea Basarabiei de către sovietici, în au-
gust 1944, Turnul devenise un simbol al fapte-
lor glorioase ale armatelor române, strajă
neclintită a drepturilor româneşti asupra pă-
mântului Basarabiei. Întregul monument a fost
distrus de către „eliberatorii” sovietici. În pre-
zent, locaţia este acoperită cu un strat gros de
gunoi industrial, pe locul în care s-a aflat nu se
mai găseşte nici măcar un singur bloc de pia-
tră, o urmă măcar a aflării sale acolo. Ocupan-
ţii n-au lăsat niciun semn, nici o amintire
despre Turnul dezrobirii, din piatra lui de cali-
tate fiind construite mai multe case pentru „eli-
beratorii” kominternişti…

Remember 80:
Turnul Dezrobirii Basarabiei 1942-1944

noiembrie 2022

~



Scrisori din Basarabia

Pag. 13APOSTOLULnoiembrie 2022

• Interviu cu scriitorul
Arcadie Suceveanu,
preşedintele Uniunii

Scriitorilor din Moldova

Domnule preşedinte Suce-
veanu, Uniunea Scriitorilor
din Moldova a emis de cu-
rând o declaraţie privind
Unirea, luând atitudine faţă
de instabilitatea politică. La
ce efecte ar trebui să ne aş-

teptăm după aceasta? 
– Uniunea Scriitorilor a luat

atitudine în aproape toate proble-
mele importante ce ţin de destinul
nostru istoric, de limbă şi cultură.
Scriitorii întotdeauna s-au aflat în
prima linie în lupta pentru apărarea
valorilor naţionale. Se ştie foarte
bine că Uniunea Scriitorilor a fost
promotorul Mişcării pentru Renaş-
terea Naţională în Basarabia.

Urmărind evenimentele din
ultima perioadă, noi suntem foarte
decepţionaţi de ceea ce se întâmplă
în societate şi nu mai vrem să cre-
dităm nici un partid, nici o mişcare
politică, pentru că toate s-au com-
promis. Clasa noastră politică timp
de 25 de ani, dar mai cu seamă în
ultimii doi ani, şi-a pierdut credi-
bilitatea totalmente în societate,
aşa încât noi nu mai vrem să ne po-
ziţionăm de partea niciunui actor
politic. Considerăm că ideea cea
mai importantă şi mai măreaţă la
ora actuală este  reunificarea Basa-
rabiei cu România.

Reunificarea ar fi salvarea
noas tră.

– Cum îi influenţează instabi-
litatea politică pe scriitorii de la
noi în contextul în care, de-a lun-
gul timpului, s-a perpetuat ideea
că scriitorul trebuie să sufere?

– Este greşită părerea conform
căreia cu cât este mai rău în socie-
tate, cu atât pentru scriitor este mai
bine, pentru că scriitorul nu se ins -
piră doar din realitatea imediată.
Scrisul nu este o oglindă a realităţii
imediate. O creaţie literară presu-
pune decantarea trăirilor, exprima-
rea unor adevăruri general-umane.
Pentru un scriitor contează mult
condiţiile în care există.

Este bine ca scriitorul să-şi tră-
iască viaţa în condiţii decente, să
nu aibă probleme de ordin material
în aşa măsură, încât să-i anihileze
orice efort de a crea şi de a gândi.
Lipsurile subjugă fiinţa şi o degra-
dează, orice s-ar spune. Ceea ce se
întâmplă în societatea noastră afec-
tează mult cultura, instituţia noas-
tră şi chiar pe fiecare scriitor în
parte.

– Uniunea Scriitorilor face
reunirea prin cultură. Care sunt

cele mai recente evenimente în
care s-au implicat scriitorii de pe
ambele maluri ale Prutului?

– Uniunea Scriitorilor a făcut
această reunire cu mult timp în
urmă. Între noi, de mult nu mai
există frontiere culturale. Putem

spune că scriitorii noştri s-au inte-
grat pe deplin în circuitul general
românesc. Îşi tipăresc cărţile la
editurile din România, colaborează
cu cele mai prestigioase reviste.
Scriitorii cei mai importanţi sunt
incluşi în antologii, enciclopedii,
dicţionare literare etc.

Cele două uniuni de creaţie
colaborează de multă vreme şi sunt
axate pe aceleaşi programe. Ulti-
mul eveniment de anvergură la
care au participat circa 40 de scrii-
tori de pe ambele maluri ale Prutu-
lui este Festivalul de poezie
„Bucureşti-Chişinău-Orheiul
Vechi”.

De asemenea, în primăvara
acestui an, un grup de şase scriitori
basarabeni, printre care şi subsem-
natul, a participat la Turnirul de
poezie de la Balcic, Bulgaria, or-
ganizat de Uniunea Scriitorilor din
România, de Filiala Chişinău a
USR şi de Uniunea Scriitorilor din
Moldova. Această acţiune, în ca-
drul căreia ne-am confruntat cu co-
legii noştri din Arad, a fost o
competiţie poetică la care subsem-
natul a devenit şi laureat.

La următoarea ediţie, noi, în
calitate de câştigători deja, ne vom
întâlni cu scriitorii din altă filială a
USR într-un alt oraş din Europa.
Aceste exemple dovedesc faptul că
nu există frontiere între culturile
noastre şi ne îndeamnă să depăşim
şi alte obstacole, de ordin politic şi
social.

– Care este accesul scriitori-
lor din R. Moldova la evenimentele
literare europene?

– Uniunea Scriitorilor ia parte
şi la alte evenimente din ţările eu-
ropene. Avem relaţii de colaborare
cu alte instituţii de cultură şi uniuni

de creaţie din mai multe ţări euro-
pene. Cel mai bun exemplu ne
poate servi Festivalul Internaţional
„Primăvara europeană a poeţilor”,
care are loc în fiecare primăvară la
Chişinău şi care a ajuns la ediţia a
cincea, acţiune la care am reuşit să

invităm scriitori şi traducători im-
portanţi din mai multe ţări europene.

Suntem extrem de bucuroşi că
am reuşit să îi interesăm pe tradu-
cătorii din alte ţări de fenomenul
nostru literar şi să-i aducem la Chi-
şinău pe Jan Willem Boss din
Olanda, Jan H. Mysjkin din Bel-
gia, Laure Hinckel din Franţa,
Gherhardt Cesjka şi Christian W.
Schenk din Germania, Eugene Ste-
panov din Rusia, Lilya Gazizova
din Tatarstan ş. a.

– Într-o perioadă, traducerile

aproape că nu au existat în Repu-
blica Moldova. Cum doriţi să rea-
nimaţi traducerea artistică?

– Suntem preocupaţi de reînfi-
inţarea instituţiei traducerii. Ea a
existat în perioada sovietică, dar a
existat pe criterii ideologice. Vrem
să reanimăm această instituţie pe
criterii valorice şi estetice. Inten-
ţionăm să înfiinţăm un atelier de
traduceri la care să atragem tineri
traducători, studenţi de la facultă-
ţile noastre de limbi străine pe care
să-i cultivăm, să-i pregătim pentru
a face traduceri de beletristică.
Ducem tratative cu Ministerul Cul-
turii să obţinem fonduri pentru a ti-
pări anual măcar zece autori din
literatura noastră.

Recent am reuşit să tipărim
mai multe antologii în alte limbi şi
câteva lucrări traduse din alte limbi

la Chişinău. De exemplu, antologia
de proză scurtă în limba franceză,
editată la Paris. De asemenea, o
antologie de poezie, „Noua Dane-
marcă”, în limba maghiară, apărută
în Slovacia, şi o antologie de poe-
zie în limba neerlandeză, „Floare
de sânge cu petale ninse” ş. a.
Aceste procese de integrare în alte
spaţii de cultură vor fi susţinute în
continuare şi noi vom depune efor-
turi pentru a le amplifica. 

A consemnat Victoria BORTĂ

Reunificarea
ar fi salvarea noastră

ARCADIE SUCEVEANU
(n. 16 noiembrie 1952, în comuna Şirokaia Poleana, Suce-

veni, regiunea Cernăuţi) este poet şi eseist şi preşedinte al Uni-
unii Scriitorilor din Moldova. Facultatea de Filologie a
Universitatii de stat din Cernauţi (1974). Profesor (1974-1979),
apoi redactor şi redactor-şef (1979-1990), al Editurii Literatura
artistică sau Hyperion din Chişinău. A debutat în anul 1979,
apoi se impune ca poet, publicând şi cărţi de eseuri şi articole
literare. Prezent în prestigioase antologii europene. Premiul
pentru poezie „Centenar Lucian Blaga” (1995), Premiul Aca-
demiei Române (1997), Premiul Uniunii Scriitorilor din Mol-
dova (2002) şi din România (2015) ş. a. Membru-fondator al
PEN-Clubului din Republica Moldova. (Red.)

–
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Sărbătoarea Sfântului Martin în şcoală – o modalitate
interactivă de dezvoltare a competenţei interculturale

noiembrie 2022

unoaşterea şi înţelegerea valorilor din patri-
moniul cultural al altor ţări, utilizarea resur-
selor lingvistice pentru a descrie obiceiuri
culturale din Germania, reproducerea unor
fragmente de texte literare, compararea unor
obiecte şi simboluri specifice ţării studiate şi
ţării de origine constituie repere curriculare

ale competenţei interculturale. În acest an am ales
pentru studiere şi cunoaştere o sărbătoare religioasă
consacrată bunătăţii, corectitudinii şi respectului
faţă de nevoile celui de lângă noi. 

A doua săptămână din luna noiembrie (9, 11
noiembrie), am organizat sărbătoarea Sfântului
Martin împreună cu prof. Valentina Pogreban –
Instituţia Privată Liceul „Da Vinci” din Chişinău,
cu prof. Olesea Gîrlea – Liceul Teoretic „Mircea
Eliade” din Chişinău şi prof. Carmen Tofan –

Şcoala Gimnazială nr. 25, Liceul Teoretic „Emil
Racoviţă”, Colegiul Naţional „Costache Negri” şi
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Galaţi.
Această sărbătoare este fixată în calendarul catolic
şi protestant la data de 11 noiembrie şi constă într-o
procesiune de Sfântul Martin şi o masă festivă îna -
inte de postul Crăciunului. Copiii parcurg un anu-
mit traseu cu lămpi în mâini şi cântă Cântecul lui
Martin.

Una dintre versiunile legendei despre Sfântul
Martin evocă milostenia şi cumsecădenia acestuia.
Într-o iarnă geroasă, Sfântul Martin (care era iniţial
ostaş) a întâlnit un cerşetor care degera de frig. I s-a
făcut milă şi şi-a rupt mantia sa pentru a-i dărui o
jumătate din ea cerşetorului. Aproape 30 de ani
Martin a fost episcop al oraşului Tour (azi în
Franţa) şi a făcut numeroase minuni. Pentru faptele
sale bune Martin a fost slăvit şi adus ca exemplu
de iubire şi empatizare cu necesităţile aproapelui.
Este o legendă despre milostenie, dăruire şi sacri-
ficiu. Cultivarea acestor valori elevilor reprezintă
un reper educaţional cu impact emoţional şi com-
portamental. 

Pa pagina de Facebook a Goethe-Zentrum Chi-
şinău, găsim alte explicaţii relevante despre sărbă-
toarea Sfântului Martin şi anume că aceasta este
îndrăgită de copiii din Germania, care sunt îndemnaţi
să fie generoşi şi buni şi să împartă din ceea ce au,
urmând exemplul sfântului. Copiii confecţionează
lanterne şi pornesc într-o procesiune pentru a aduna
dulciuri, fructe, nuci, intonând cântece învăţate.

Sărbătoarea este marcată în biserici, şcoli şi

grădiniţe. Sfântul Martin îndeamnă la bunătate, co-
piii merg pe la casele oamenilor, cântă cântece des-
pre acest sfânt şi primesc dulciuri.

În cadrul întâlnirii online pe platforma Google
Meet profesoara de limba germană Valentina Pogre-
ban de la Instituţia Privată Liceul „Da Vinci” a ex-
plicat elevilor de la Liceul Teoretic „Mircea Eliade”
modalitatea de confecţionare a felinarelor după un
model prestabilit. Eleva Zbancă Sofia din clasa a
VI-a de la Instituţia Privată Liceul „Da Vinci” a pre-
zentat elevilor informaţii despre Sfântul Martin:
„Sankt Martin war ein römischer Soldat. Er lebte
vor 1600 Jahren. Es gibt eine Legende mit ihm.

In einer kalten Nacht traf er einen frierenden
Bettler. Martin hatte weder Brot noch Geld dabei.
Deshalb zerteilte er mit dem Schwert seinen war-
men Mantel und gab eine Hälfte dem Bettler. Spä-

ter soll Jesus in Martins Traum
erschienen sein. Er lobte die Tat
als Zeichen der Nächstenliebe.
Martin wurde später Bischof in
Frankreich. Er wurde heilig
gesprochen und berühmt für
seine guten Taten”.

Alţi elevi de la Instituţia
Privată Liceul „Da Vinci” din
clasa a VI-a au realizat postere
tematice, e vorba de Doina
Scutaru, Ameli Urechi, Mădă-
lina Mămăliga. 

Elevii de la Instituţia Pri-
vată Liceul „Da Vinci” au rea-
lizat o activitate cu felinare şi
cântece în curte. Entuziasmul,
empatia şi participarea tuturor
a fost cheia succesului în deru-
larea sărbătorii de Sfântul Mar-
tin. 

Elevii din ambele instituţii au creat concomi-
tent felinare. Elevii de la Liceul „Mircea Eliade”
au decorat felinarele cu animale de companie,
completând astfel şirul de activităţi din cadrul pro-
iectului educaţional
transfrontalier „În lumea
celor care nu cuvântă” şi
au fost îndrumaţi de pro-
fesoara de limbă ger-
mană Olesea Gîrlea.
Elevii au cântat şi au tra-
dus un fragment din cân-
tecul dedicat sfântului
Martin: „Laterne, La-
terne / Sonne, Mond und
Sterne, /Brenne auf mein
Licht /aber meine La-
terne nicht”, traducere:
Lanternă, lanternă /
Soare lună şi stele / Lu-
minează lumina mea /Nu
şi pe lanterna mea”; Ich
gehe mit meiner Laterne
/ Und meine Laterne mit mir /Dort oben leuchten
die Sterne /Und unten leuchten wir /Ein Lichter-
meer zu Martins Ehr! / Rabimmel-rabammel-
rabum”, traducere:”Eu merg cu lanterna mea / Şi
lanterna mea cu mine / Sus lucesc stelele / Jos
lucim noi / O mare de lumină pentru cinstirea lui
Martin /Rabimmel-rabammel-rabum”.

În cadrul activităţilor derulate în cinstea săr-
bătorii de Sfântul Martin s-a pus accent pe imagi-

naţia şi creativitatea elevilor, libertatea lor de ma-
nifestare şi gândire.

Simultan, au desfăşurat aceleaşi activităţi ele-
vii de la Şcoala Gimnazială nr. 25, de la Liceul Teo-
retic „Emil Racoviţă”, Colegiul Naţional
„Costache Negri” şi Colegiul Economic „Virgil
Madgearu” din Galaţi sub îndrumarea profesoarei
de limbă germană Carmen Caterina Tofan (cea care
a creat şi afişul manifestării). Activitatea intitulată
Procesiunea felinarelor cu ocazia sărbătorii Sfântu-
lui Martin a avut drept traseu Şcoala nr. 25 – Gră-
dina publică din Galaţi. Fiecare participant a avut
la el un felinar şi a intonat cântece învăţate din timp.

În cadrul acestei activităţi au participat circa
250 de elevi. Binele nu se învaţă, el se cultivă şi se
face. Noi, profesoarele de limbă germană de la ins -
tituţiile implicate, suntem ferm convinse că aceste
activităţi, pe lângă caracterul informativ, distractiv
şi creativ, oferă şi un moment educativ de bunătate
şi milostenie pentru elevi faţă de oamenii mai trişti
ca noi. Menţionăm că obiectivele au fost realizate,
iar componenta interculturală din aria curriculară
a fost explorată pe deplin. Mesajul care îndeamnă

la empatie: „Împarte lumina ta cu lumina aproape-
lui tău”, evocă calitatea de a împărţi, milostenia şi
capacitatea fiecăruia dintre noi de a aduce lumina
în întuneric prin bunătatea pe care o manifestăm
prin empatie.

Prof. de limba germană: Olesea GÎRLEA, 
Valentina POGREBAN, 

Carmen TOFAN

C
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Rugăciunea – inima Bisericii, subiect de maximă actualitate
n perioada 30 octombrie -1 noiembrie 2022, Facultatea de Teologie
Ortodoxă a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca a fost
gazda Simpozionului internaţional de Teologie, Istorie, Muzicolo-
gie şi Artă, cu tema generală Rugăciunea – inima Bisericii. De ma-
ximă actualitate, această temă a vizat cinci direcţii: Rugăciune,
isihasm, comunitate, cult: căi spre Dumnezeul Cel Viu; Rugăciu-
nea şi practicanţii ei în diferite tradiţii creştine sau religioase; Ru-

găciunea în Duh şi Adevăr. Ipostazieri isihaste ale rugăciunii; Mai e
nevoie de rugăciune? La ce mai sunt buni rugătorii?; Rugăciune şi isi-
hasm: rolul şi importanţa lor în diferite tradiţii creştine sau religioase.

Debutul a avut loc cu slujba de Te Deum, în Paraclisul Facultăţii de
Teologie Ortodoxă din Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, în prezenţa
Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi
Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a Preas-
finţitul Părinte Benedict Bistriţeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului şi Clujului şi a altor participanţi şi invitaţi de
seamă. 

Lucrările s-au desfăşurat în format hibrid, cu prezenţă fizică şi on-
line, în limbile română şi engleză, adunând ierarhi, zeci de profesori,
teologi şi oameni de cultură din ţară şi străinătate (Polonia, Elveţia,
Liban, SUA, Kenya şi India) care au dezbătut diverse teme şi probleme
de actualitate ce se încadrează în tematica anului curent, declarat de către
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Anul omagial al rugăciunii
în viaţa Bisericii şi a creştinului şi An comemorativ al Sfinţilor isihaşti
Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama şi Paisie de la Neamţ.

În alocuţiunea pe care a susţinut-o, pr. prof. dr. René Roux, rectorul
Facultăţii de Teologie din Lugano, Elveţia, a subliniat rolul rugăciunii
în contextul actual şi a prezentat noile proiecte de parteneriat ce se vor
desfăşura între facultatea pe care o manageriază şi facultatea clujeană. 

Dintre cele peste 100 de subiecte prezentate în plen şi pe secţiuni,
menţionez: Binecuvântaţii noştri Părinţi – Icoane de smerenie; Lecţie
de isihasm practic – Sfântul Marcu Ascetul în scrierile lui Dadişo Qa-
traya; Tefilah ve Hochma – rugăciune şi mărturisirea credinţei în Ta-
nakh; Sfântul Grigorie Palama. Discurs teologic şi experienţă spirituală
în confuzia ideologică actuală; Taina libertăţii în teologia ortodoxă. Au-
todeterminare (αὑτεξούσιο), libertate naturală a voinţei (φυσίκο θέλημα),
vointa gnomica (γνωμικό θέλημα) sau libertatea măririi fiilor lui Dum-
nezeu(ἐλευθερία τῆς δόξης – Rom. VIII, 21)?; Puterea unificatoare a min-
tii. Repere din teologia Sfantului Grigorie Palama; Gândirea şi simţirea
în acţiunea pastorală cotidiană. Metabolismul rugăciunii „funcţionale”;
Influenţa palamită în iconografia bizantină; O perspectivă catehetică
asupra rugăciunii inimii; Despre rugăciune la păgânii romani şi romanii
creştini în Biserica Primară. Consideraţii istorico-apologetice; „Casa
Mea, casă de rugăciune se va chema, pentru toate neamurile”- biserica
parohială, loc de formare sufletească într-o lume secularizată; Memoria
istorică a rugăciunii; Caracterul teofanic al teo-
logiei şi rugăciunii simeoniene; Medicina între
magie şi/ sau minune; Fenomenologie şi teologie
astăzi. Întâlniri în orizontul experienţei rugăciu-
nii; Dimensiunea misionară a rugăciunii în întâl-
nirile ecumenice ale Consiliului Mondial al
Bisericilor; Actualitatea învăţăturilor Sfântului
Vasile de la Poiana Mărului despre rugăciunea
inimii pentru omul contemporan; Întâlnire, cu-
noaştere, judecată. Rugăciunea în viziunea mi-
tropolitului Antonie (Bloom) de Suroj; Literatura
teologică anticomunistă în România interbelică.
Câteva repere; Compozitori români inspiraţi de
rugăciunea isihastă; Rugăciunea Împărăteasa
mea cea preabună în gândirea muzicală a lui
Anton Uncu; Un manuscris psaltic din Şcoala
Paisiană aparţinând lui Visarion Protopsaltul şi
Duhovnicul de la Mănăstirea Neamţului; Cânta-
rea, ajutor în rugăciune pe calea desăvârşirii;
Lumina în limbaj contemporan; Ipostaze ale co-
muniunii şi rugăciunii în iconizările Cinei celei
de Taină; Doctrina despre rugăciune la Origen;
John Meyendorff şi antropologia teocentrică isi-
hastă; Rugăciunea între modernitate şi postmo-
dernitatea secularizată; Practicarea rugăciunii

în Evul Mediu, între necesitate şi teroare; Chipul „cultic sinodal” al
omului hristomorfizat; Profilul rugăciunii pacienţilor incurabili aflaţi
în stadii avansate de boală; Importanţa rugăciunii ca resursă terapeutică
în depresie şi anxietate, o scurtă sinteză; Rolul rugăciunii în reducerea
stresului academic şi creşterea satisfacţiei profesionale, la dascăli; Na-
raţiuni despre rugăciune în arhivele Securităţii: fragmente din dosarele
Rugului Aprins de la Antim; Catehizarea adulţilor prin intermediul pă-
rinţilor filocalici, proiect aplicabil parohial sau simplă retorică teolo-

gică? Studiu de caz: Filocalia
1; Rugăciunile de mijlocire –
aspecte interconfesionale; Ti-
puri de rugăciuni în şamanis-
mul din Coreea de Sud;
Rugăciunea părinţilor în edu-
caţia copilului preşcolar în
vremuri digitale; Cuvânt şi tă-
cere în dialogul dintre om şi
Dumnezeu; Rugăciunea ca me-
ditaţie la Patimile lui Iisus
– Drumul Crucii în pictura
lui José Alchibar etc. 

În cadrul simpozionului a
fost vernisată o expoziţie de
Artă Sacră cu lucrări ale profe-
sorilor şi studenţilor de la sec-
ţia Artă Sacră din cadrul
facultăţii, expoziţie deschisă în
perioada 31 octombrie – 30 no-
iembrie 2022.

Ultima seară, s-a încheiat
cu un superb concert susţinut
de Corul de Cameră Psalmodia
Transylvanica, dirijat de pr.

prof. univ. dr. Vasile Stanciu, directorul Şcolii Doctorale „Isidor Todo-
ran”. Corul bărbătesc a bucurat auditoriul cu piese din repertoriul coral
bisericesc şi tradiţional românesc, aparţinând următorilor compozitori:
pr. Alexandru Delcea, pr. Constantin Drăguşin, Nicolae Lungu, Augustin
Bena, Iulian Cârstoiu, Nicolae Ursu şi Ion Vidu.

Devenit de mult o tradiţie academică în cadrul Facultăţii de Teologie
Ortodoxă din Cluj-Napoca, simpozionul din acest an s-a remarcat prin
seriozitatea organizării, a desfăşurării lucrărilor pe secţiuni, a numeroasei
participări şi, nu în ultimul rând, rigurozitatea ştiinţifică a referatelor pre-
zentate. 

Dr. Mihai FLOROAIA

~
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Conferinţa internaţională Educaţia din perspectiva valorilor
n zilele de 28 şi 29 octombrie 2022, s-a desfăşurat, la Universitatea
„St. Kliment Ohridski” din Sofia, cea de a XIV-ea ediţie a Confe-
rinţei internaţionale Educaţia din perspectiva valorilor. Desfăşu-
rată în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din
Alba-Iulia, Universitatea din Primorska (Slovenia), Universitatea
din Helsinki (Finlanda), Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca şi Universitatea de Stat din Republica Moldova, conferinţa

a răspuns unor subiecte actuale privind modelele în educaţie şi formare
socio-profesională, în contextul în care asistăm la o degradare a valorilor
în toate domeniile de activitate. La ce valori ne referim astăzi? Mai avem
adevărate modele pe care ar trebui să le urmăm? Unde găsim aceste mo-
dele şi la ce facem referire când le definim? 

Dintre temele şi subiectele abordate în cadrul lucrărilor conferinţei:
Digitalizarea educaţiei şi finalităţile învăţământului actual; Familia şi

noile paradigme ale educaţiei; Educaţie şi valori în societatea contempo-
rană; Formarea iniţială şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;
Didactica actuală şi inovarea în învăţământ; Cercetări privind utilizarea
TIC în educaţie; Modele privind învăţarea pe tot parcursul vieţii; Repere
în educaţia religioasă actuală; Perspective moderne în educaţia morală;
Literatură şi valori în educaţie; Aspecte etice în educaţie; Relaţia valori
naţionale – valori globale în educaţia contemporană; Învăţarea la distanţă
în vremuri de criză; Priorităţi în proiectarea curriculumului; Incluziune
şi echitate în educaţie; Tendinţe şi probleme în practica educaţională; Pro-
blematici actuale în etica de cercetare ştiinţifică. 

Cei 104 participanţi (cadre didactice universitare, cercetători, doc-
tori şi doctoranzi), împărţiţi în opt sesiuni, au susţinut materialele în lim-
bile engleză, română şi bulgară. 

Formarea valorilor la elevi constituie un obiectiv al educaţiei uma-
niste, ale cărei conţinuturi reprezintă valori
prin ele însele. În contextul actual, valorile
promovate de ţara noastră coincid cu valorile
europene. 

În altă ordine de idei, suntem conştienţi
de faptul că perioada pandemiei a lăsat reper-
cusiuni în educaţia şi formarea profesională
a tinerilor, însă, totodată a determinat cadrele
didactice (fie din sistemul universitar, fie din
preuniversitar) să îşi adopte strategiile noilor
situaţii, să realizeze diverse resurse educaţio-
nale deschise care pot fi utilizate pe viitor, fie
că vorbim despre sistemul de învăţământ cla-
sic, cu prezenţă faţă în faţă, fie în varianta on-
line.

Dr. Mihai FLOROAIA

Î

Universitatea „St. Kliment Ohridski” din Sofia

Colocviu internaţional, la Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni
omplexul Muzeal Naţional Neamţ, în
parteneriat cu Universitatea din Regens -
burg (Germania), a organizat, în perioada
8-10 noiembrie, la Muzeul de Artă Eneo-
litică Cucuteni din Piatra-Neamţ, un nou
colocviu internaţional, dedicat de această
dată „Revoluţiei Neolitice” din Bazinul

Danubian.
Subiectul a stârnit întotdeauna un mare in-

teres în rândul comunităţii ştiinţifice naţionale
şi internaţionale, dar şi în rândul iubitorilor de
istorie, dat fiind faptul că prin condiţiile de
mediu favorabile pe care le-a oferit comunită-
ţilor umane, Bazinul Hidrografic al Dunării a
avut un rol fundamental în procesul de neoliti-
zare al Europei, început pe actualul teritoriu al
României în urmă cu peste 8000 de ani. Atunci
au fost puse practic bazele societăţii moderne
de astăzi, omul adoptând un mod de viaţă se-
dentar şi devenind producător de hrană, dar şi
de alte bunuri de consum şi de prestigiu.

Neolitizarea celei mai mari părţi a bazinu-
lui inferior al Dunării, inclusiv a teritoriului ac-
tual al României, dar şi a unei părţi a bazinului
mijlociu al Dunării a fost realizată de către co-
munităţile umane ale culturii Starčevo-Criş.
Acest proces complex a fost continuat în restul
bazinului mijlociu, precum şi în bazinul supe-
rior al Dunării de către comunităţile culturii ce-
ramicii liniare (manifestarea culturală cu cel
mai vast areal din preistoria Europei, ce s-a su-
prapus şi peste o mare parte a teritoriului actual
al României). Neolitizarea a fost finalizată un
mileniu mai târziu faţă de debutul său, pe teri-

toriul dintre Dunăre şi Mare, de către comuni-
tăţile umane ale culturii Hamangia, Dobrogea
fiind acoperită anterior de apele Mării Negre,
ca urmare a transgresiunii marine.

La manifestarea de la Piatra-Neamţ şi-au
adus contribuţia 30 de specialişti de la 20 de
prestigioase instituţii muzeale, universitare şi
academice din România, Germania, Polonia,
Cehia, Marea Britanie, Italia, Ucraina şi Unga-
ria.

Evenimentul a debutat cu lansarea volumu-
lui dedicat la aniversare reputatului prof. univ.
dr. Hab. Sławomir Kadrow, de la Universitatea
din Rzeszow (Polonia), un vechi şi constant co-
laborator al Complexului Muzeal Naţional
Neamţ.

În primele două zile ale colocviului au fost
prezentate comunicările şi posterele specialiş-
tilor prezenţi la Piatra-Neamţ, pentru ca în cea
de-a treia zi să fie organizată o excursie docu-
mentară la celebrele situri arheologice de la Ţo-
lici, Lunca şi Oglinzi, unde au fost documentate
cele mai vechi exploatări de sare din lume, pro-
ces început chiar de către primele comunităţi
umane neolitice sedentare din spaţiul est-carpa-
tic, aparţinând culturii Starčevo-Criş, şi conti-
nuat timp de peste 8000 de ani, până în zilele
noastre.

Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni face
parte din Complexul Muzeal Naţional Neamţ
alături de alte 15 muzee reprezentative naţional.
Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni Piatra-
Neamţ a fost inaugurat pe data de 24 iunie 2005

şi constituie un unicat prin tematica abordată,
fiind în acelaşi timp un muzeu de istorie, de ar-
heologie, dar şi de artă, ce adăposteşte în pre-
zent cea mai importantă colecţie de artă
eneolitică din răsăritul Europei. (Complexul
Muzeal Naţional Neamţ)

Red.

C



Arte şi meserii

Pag. 17APOSTOLULnoiembrie 2022

Un actor se destăinuie la rampă...
ând eram mică as-
cultam povestea de
seară pentru copii
şi teatru radiofo-
nic. Eram fascinată
de energia vocilor
şi timbrul vocal al

actorilor, care îmi dădeau
libertatea să-mi imaginez
tot ceea ce auzeam şi
simţeam. Cred că de aici
porneşte totul. Acesta
este începutul. Apoi am
descoperit, prin interme-
diul televizorului, chipu-
rile vocilor pe care eu le
auzisem de atâtea ori.
Câtă bucurie am avut!
Dar povestea a mers mai
departe. Am ajuns la tea-
tru, într-o sală de specta-
col, unde puteam vedea
actorii pe viu, foarte de
aproape. Trăiam alături de ei fiecare cuvânt rostit, fiecare respiraţie. Un
actor este magie! „Romeo şi Julieta”, în regia lui Silviu Purcărete, a fost
primul spectacol văzut pe scena TT- ului. Totul era mirific. Apoi au urmat
alte şi alte spectacole grandioase. Şi după un timp s-a trezit în mine do-
rinţa de a fi şi eu pe acea scenă. Şi iată că, într-o zi, s-a întâmplat ceva
magic. Cu rolul Miranda din „Cartea lui Prospero”, în regia lui Sergiu
Anghel mi-am făcut debutul unei vieţi frumoase de actriţă, pe scena unui
teatru vestit din ţară, Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ. Trebuie să le
mulţumesc oamenilor care au contribuit la împlinirea visului meu, pentru
că n-am fost singură pe acest drum. Aduc mulţumiri lui Corneliu-Dan
Borcia, Gheorghe Hibovski, Mircea Zaharia, Nicolae Scarlat şi dragilor
mei profesori de la Academia de Arte George Enescu. Reverenţă şi pre-
ţuire! Au urmat 29 de ani de scenă, cu bucurii, spectacole pe care le-am
iubit, altele mai puţin, cu frământări, prietenii, îndoieli, împliniri, dorinţe,
descoperiri, dar nici un regret pentru tot ceea ce am trăit şi făcut. Viaţa
pe scenă m-a ajutat în împlinirea mea ca om şi artist. 

Între timp, mi-am descoperit plăcerea de a lucra la radio şi televi-
ziune emisiuni pentru copii. Paralel cu activitatea mea de la teatru, tele-
viziune şi radio, am început să predau cursuri de teatru la Şcoala
Populară de Artă, unde fusesem şi eu învăţăcel, sub îndrumarea actorului

Corneliu-Dan Borcia.
Apoi, din 2005, am în-
ceput colaborarea cu
Clubul de copii Artis
şi participarea la festi-
valuri importante de
teatru pentru copii şi ti-
neret, unde am obţinut,
de-a lungul anilor, 158
de premii. Premiile
n-au venit aşa, pocnind
din degete. S-a muncit
mult, în echipă, s-a pus
suflet, dăruire, uneori
au fost şi sacrificii. Am
format generaţii şi ge-
neraţii de copii şi ti-
neri. E o bucurie şi o
mândrie când îi vezi,
după ani, cât de mult
s-au transformat, s-au
împlinit şi cât de multe
lucruri am învăţat unii
de la ceilalţi. În afara
cursurilor, am fost
prieteni. Am mers în
excursii, am vizionat
filme, piese de teatru,
ne-am bucurat unii de
ceilalţi. Ne-am com-
portat ca o mare familie, în care ne-am mărturisit tristeţile şi bucuriile
noastre, ne-am sfătuit, ne-am ajutat. Cât voi putea, voi merge înainte cu
această bucurie de a mă juca cu copiii şi de a-i forma pentru viitorul
care-i aşteaptă. Nu voi renunţa niciodată la joacă pentru că voi îmbătrâni.
Vreau să am lumină în sufletul meu şi, în acelaşi timp, să aduc lumină şi
în sufletele celorlalţi.

(N. R. I-am adresat actriţei Gina Gulai întrebările pentru un interviu
tradiţional. Domnia sa a preferat însă să-şi exprime profesiunea de cre-
dinţă în declaraţia de mai sus. Aşa că, mulţumindu-i intens, publicăm in-
tegral aceste gânduri. E bine ca cititorii noştri, mulţi dintre ei împătimiţi
ai Thaliei, să-şi cunoască cât mai bine actorii preferaţi, şi în afara sce-
nei.)

Gina GULAI

C

2 ARTIS ‐ cu copiii mei

Totul e bine când se sfârșește
cu bine ‐ regia Ștefănuţ 

Iordănescu
Interesul General ‐ 
regia Felicia Dalu

Audiţia

Gina Gulai
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n cadrul manifestărilor prilejuite de Zilele
Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” şi a
stagiunii artistice 2022-2023, miercuri, 9
noiembrie a. c., a avut loc la Sala Cupola,
un concert de înaltă ţinută artistică, sus-
ţinut de mult îndrăgitele soprane Anasta-
sia Buruian şi Gabriela Pepelea,

acompaniate la pian de Cristina Şoitu. În fapt,
a fost o evocare nostalgică, cu mult talent, a li-
ricii toamnei, împletită cu cea a dragostei... 

Concertul a debutat cu Preludiul La fille
aux cheveux de lin compus de Claude Debussy
şi interpretat de Cristina Şoitu, pianista lan-
sându-ne astfel o invitaţie la visare, prin expri-
marea sensibilă a propriilor impresii şi prin
crearea unei autentice atmosfere romantice. Pe
parcursul manifestării am mai urmărit-o pe
Cristina Şoitu interpretând piesele Träumerei
(Robert Schumann) şi Pavana din Suita pentru
pian op. 10 (George Enescu). Dacă prima dintre
ele a impus un aer de reverie, Pavana ne-a dus
cu gândul la acel dans vechi de origine spa-
niolă, cu caracter ceremonios, solemn, majes-
tuos. 

Beau soir (Claude Debussy) – a fost piesa
de debut a sopranei Anastasia Buruian, pe care,
deşi nu o văd pentru prima dată pe scenă, nu în-
cetez să o admir pentru delicateţea vocii, care
face faţă tuturor provocărilor, până la cele mai
neconvenţionale armonii şi tonalităţi. Mult gus-
tate de public au fost şi Spune-mi, codrule, ve-
cine... (Emil Monţia) – în care nuanţele
nostalgice s-au împletit cu frazări jucăuşe – şi
O, rămâi (Eugen Coca) – prin care s-a pătruns
într-o ambianţă gravă, eminesciană.

Unul dintre cele mai reuşite momente ale
serii a fost intrarea în scenă a sopranei Gabriela
Pepelea, cu Serenada lui Schubert. Acestă ca-
podoperă a muzicii schubertiene a fost dublată
de o interpretare strălucită, în care artista şi-a
dat măsura amplitudinii şi căldurii vocii, cu
care a impresionat profund şi a cucerit publicul

prezent. A urmat, în aceeaşi interpretare,
Toamna (Doru Popovici) – care într-adevăr,
prin valenţele vocale a inspirat o atmosferă
rece, autumnală – şi De ce nu-mi vii (George
Stephănescu) – un suspin de dor, impecabil
evocat, conceput însă cu un final senin, învio-
rător.

Ne-am bucurat de primul duet al celor două
soprane prin piesa Still, wie die nacht... (Carl
Bohm), când am înţeles că providenţa nu le-a
ales întâmplător să cânte împreună, căci din
contopirea perfectă a vocilor a rezultat un sunet
de o armonie impecabilă. Dar momentul subli-
mului a fost atins prin liedul Herbstlied (Felix

Mendelssohn-Bartholdy), care deşi este un cân-
tec de toamnă, ne-a dus cu gândul la registrul
divin, spre o semnificaţie dumnezeiască. Apoi,
ca o primăvară a venit Ich wollt, mein Lieb er-
gosse sich a aceluiaşi compozitor, urmată de
momentul romanţelor, interpretate cu emoţie
maximă dar care au şi stârnit emoţie pe mă-
sură.

Finalul a fost conceput ca o surpriză pentru
publicul care a fost invitat să intoneze împreună
cu artistele A ruginit frunza din vii, totul în-
cheindu-se într-un climat nostalgic, îndulcit de
optimismul refrenului şi de aplauzele repetate
ale publicului. Felicitând din suflet protagonis-
tele pentru înalta prestaţie artistică, nu pot în-
cheia decât sperând că vom avea parte de cât
mai multe astfel de manifestări muzicale, care
îmbogăţesc patrimoniul cultural al oraşului nos-
tru.

Gianina BURUIANĂ

Î

Concert
de toamnă

Vă recomandăm COOLT NEAMŢ 29
ub egida Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”
Neamţ, a apărut numărul 29 al revistei COOLT NEAMŢ, care se
deschide cu edito-
rialul semnat de pă-
rintele Constantin
Necula, Frigul din
noi. Invitatul de

onoare al lunii Brumărel
este actorul Cuzin Toma,
cel care, până a urca pe
scenă, a fost miner, bucă-
tar, dansator şi agent imo -
biliar.

Cititorii se pot bucura
de un album foto întins pe
şase pagini, în care artistul
fotograf Marius Cătălin
Popovici aduce în prim-
plan Toamna pe Ceahlău. 

Numărul 29 al revis-
tei Cool Neamţ mai cu-
prinde două evocări: a
regretatului profesor
Gheor ghe Ţigău care,
printre altele, s-a aplecat şi

asupra poeziei populare din ţinutul Neamţ (Profesorul Gheorghe Ţigău
şi poezia populară); cealaltă îl readuce în memoria nemţenilor pe actorul
Cornel Nicoară, trecut în nefiinţă acum un an: Cornel Nicoară, omul
cu inima cât muntele Ceahlău. 

La rubrica Implicare socială este prezentat istoricul şi politologul
pietrean Stejărel Olaru, cel care, prin activitatea sa profesională, scoate
la lumină oameni şi fapte din lunga şi frumoasa istorie naţională.

Magia unor petece de rai din cadrul ţinutul Neamţ este relevată ci-
titorilor prin două materiale bogat ilustrate semnate de profesorul Daniel
Dieaconu – Mănăstirea şi Palatul Cnejilor Cantacuzini de la poale de
Ceahlău – şi Talida Cozma – Răgaz de rugăciune la Horăicioara.

Din multitudinea activităţilor lunii septembrie, desfăşurate de Cen-
trul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ, evidenţiem Ziua
Editurii Nona, eveniment care s-a bucurat de prezenţa a doi dintre actorii
de marcă din istoria Teatrului Tineretului – Coca Bloos şi Paul Chiri-
buţă –, invitaţi la prezentarea monografiei Festivalul de Teatru Piatra-
Neamţ, 1969-2019. Pagini de istorie culturală, în cadrul ediţiei a XII-a
a Târgului de carte Libris.

La finalul revistei, cititorii pot găsi propunerea de lectură făcută de
Suzănica Tănase (Emanuela Ignăţoiu Sora – Clinamen) şi propunerea
cinematografică a Irinei Margareta Nistor – Mrs. Harris Goes to Paris,
cu Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson şi Anna Chancel-
lor.

Valentin ANDREI

S
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(urmare din numărul trecut)

Iar la scăldat ne duceam la iazul Şomuzului
Mare, însă fără plăcere, căci apa nu era limpede
şi la fund era cu mâl, iar nu cu pietriş şi apă lim-
pede ca în Bistriţa noastră. De aceea aşteptam
cu nerăbdare vacanţa mare, ca s-o luăm pe jos,
două zile, spre satele noastre din Valea Bistriţii,
cale de 80 kilometri... Acolo ne aştepta bucuria
de a lua parte la lucrul fânului şi la grija vitelor
duse la păşunat, înfruptându-ne cu bunătăţile de
pe la stâni. [...]

[Rechizitele şi „banii de buzunar” ai unui
elev de gimnaziu]

Am urmat clasa I şi a II-a la gimnaziul din
Fălticeni (1883-1885) unde era director Vasile
T. Lovinescu – profesor de istorie şi vrednicii
profesori Grigore Bârjovanu (ştiinţe naturale),
Vasile Botez (latina), Richard Wagner (fran-
ceza).

[Nevoile curente ale şcolarului Gheorghe
Teodorescu (13 ani) sporesc, aşa cum aflăm şi

din această epistolă ce a înfruntat şi ea neobo-
sita curgere a anilor, confruntându-se acum,
evident, cu exigenţele actualei ortografii şi... ale
actualilor dascăli:]

Folticeni 1885 Mai în 20 zile.
Sărut mânile scumpii mei Părinţi! [Preotul

Todică şi preoteasa Axinia]
Mai întăi de toate doresc ca mica me

Epistolă să vă întâmpine în momentele cele mai
fericite şi ale Senătăţii.

Din preună cu toată familia.
Despre mine veţi şti că sunt senătos din

mila a tot putintelui creator ocupândumă cu
Studiul.

Dorind a şti şi despre Dvs. cum vă aflaţi.
Tătuţă! Tare mult te rog fămi o bondiţă

frumuşică căci nam ce lua pe esamen căci su-
manul este lung şi greu. pe urmă toţi profesorii
zic că de ce nu vin cu bondiţa. să mio gătiţi pe
la 1 Iunie căci atunci se începe esamenu.

Trimiteţimi opinci căci acum port ciubotele
şi se rup. tare mult vă rog. Iţarii de aseminia să
mii trimiteţi căci am numai o pareche aici.

Din cei 2 franci ce mi ai trimis iată ce lu-
cruri am luat:

Cerniala 10 b. Plumb 5 b. hârtie 25. o
coală de hârtie de cele mari 30 b. un condei 20
b. o oglinduţă 15 b. un peptene 25 b se fac 1,30.
Pomadă 10 b. untură de uns ciubotele 10 sopon
15 b. se fac 1,65. pe urmă alte mărunţuşuri tre-
buitoare. Vezi dar pe ce dau eu paralele. Hârtia
sa trecut cu hărţile pe urmă un profesor zice să
ne cumpărăm o Ortografie a limbei Române
căci cu aceea ne vine uşor la esamen deci
vedeţi că trebue parale trimiteţimi dar parale,
tare mult vă rog nu uitaţi de Bondiţă şi parale
pe urmă Brânză că postul sa început.

Trimiteţimi scrisoare cum vă aflaţi şi de-
spre toate.

Al D-tre Supus Fiu
Gh. Theodoresco.
Adreasa şmeaţ: D-sale D-lui / Gavril a Ni-

culaesi / Strada Rădăşeni / La Folticeni.

În toamna anului 1885, îmbolnăvindu-mă
greu, am rămas acasă tot anul şcolar, la trebile
casei şi la cele bisericeşti, pe lângă moşu Popa
Todică.

Un nepot de soră a lui Popa Todică, frate
cu Popa Ţifescu din Galu [sat, com. Poiana Te-
iului], venea deseori în Holdă [Holda – satul
natal al lui G.T.K.] şi, stând la Popa Todică,
căuta în zodie la oameni şi femei (care îi dădeau
câte 50 de bani) într-un Calendar aşezat pe
şapte planete, ediţia Bucureşti, 1879, tipărit cu
chirilice.

După ce am învăţat a ceti şi eu cu slovă
veche, mi-a arătat cum să caut şi eu în zodie la
oameni, în lipsa lui. Şi aşa m-am făcut şi eu zo-
dier, câştigând ceva bani pentru nevoile mele
de şcolar în Folticeni.

Mai căpătam câte un leu pentru facerea ta-
blourilor [tabelelor] de spovăduiţi şi împărtăşiţi,
pe care moş Popa Todică trebuia să le trimeată
la Protoierie. Iar pentru cetirea stâlpilor (Testa-
mentul Nou în întregime) la capul mortului,
căpătam câte 2 lei de fiecare evanghelist. Însă
de multe ori mă înfioram când rămâneam sin-
gur lângă mort, căci mi se părea că răsuflă din
când în când. Eu citeam în casă, iar femeile bo-
ceau afară.

G.T. KIRILEANU

G.T. Kirileanu – şcolar în Valea Bistriţei, acum 140 de ani
oul început de an şcolar a readus forfota grijilor şi a emoţiilor caracteristice în asemenea
împrejurări atât copiilor, părinţilor şi bunicilor, cât şi cadrelor didactice. Fireşte, fie şi in-
voluntar, e destul loc şi de amintiri, de comparaţii... Cum a fost acum un an? Cum a fost în-
ainte de pandemie? Dar în anii cravatelor roşii şi ai carnetelor de UTM/UTC? Şi, de îndată
ce neodihna cugetului poate străbate hăăăt departe, cei binecuvântaţi şi cu străbunici pot
avea parte chiar şi de împărtăşirea unor rememorări antebelice! Dar amintiri de acum 140
de ani, cum vă propun în cele ce urmează, numai în cărţi şi documente găsim...

O astfel de sursă poate fi şi cel dintâi volum (Bucureşti, RAO, 2013) din seria celor cinci to-
muri memorialistice G.T. Kirileanu, Martor la istoria României. Jurnal şi epistolar. 1872-1927,
pe care le-am editat până acum întru neuitarea distinsului cărturar (cel mai important editor al
scrierilor lui Creangă, vrednic redactor şi bibliotecar regal, preţuit publicist, folclorist şi istoric,
precum şi unul din primii editori ai scrierilor politice şi pedagogice ale lui M. Eminescu). Un căr-
turar care şi-a trăit ultimii 25 de ani (1935-1960) în urbea de la poalele Cozlei, Cernegurei şi Pie-
tricicăi, pe malul „Mamei Bistriţa” şi în zarea lui „Moş Ceahlău”, cum duios anima G.T.K. cele
două dragi şi viguroase repere geografice.

Şi, de îndată ce şi spaţiul publicistic îşi are dimensiunile şi reperele sale, să trecem la promisele
mărturii, pe care, potrivit cerinţelor, le vom însoţi cu explicaţii, omisiuni şi completări semnalate
prin paranteze pătrate şi, mai rar, prin note de subsol...

Constantin BOSTAN

N

iblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu”
Neamţ a găzduit, în perioada 15-30 noiem-
brie 2022, prima expoziţie personală de
pictură a Mariei Ştefan, elevă în clasa a
VI-a la Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”
Piatra-Neamţ.

Maria Ştefan frecventează de peste
cinci ani cursurile Cercului de pictură II din ca-
drul Palatului Copiilor Piatra-Neamţ, condus de
prof. Cristina Petrariu.

Tehnica de lucru preferată a Mariei este pic-
tura în tempera, pe care o stăpâneşte foarte bine
pentru vârsta ei şi care este frumos exemplificată
în lucrările expuse. Acestea înfăţişează flori, oa-
meni îmbrăcaţi în portul popular, zâne, personaje
mitologice şi din poveşti, sfinţi şi îngeri. Sensibi-

litatea deosebită a Mariei, simţul culorii bine
dezvoltat, interpretarea originală a motivelor tra-
tate fac din această mică expoziţie personală un
prilej de reflecţie şi contemplaţie senină a lumii
privite prin ochii de copil.

Pasiunea tinerei pictoriţe pentru artă o face
ca, după ce îşi face temele şcolare, să îşi dedice
desenului şi picturii tot timpul liber rămas, în fie-
care zi. Vacanţele, mai scurte sau mai lungi, sunt,
de asemenea, consacrate artelor vizuale, studiu-
lui, experimentelor plastice şi testărilor tehnicilor
noi de lucru. Acest fapt a determinat un progres
semnificativ în ultimul an, lucru care a generat în
mare măsura şi organizarea acestei expoziţii per-
sonale, a explicat prof. Cristina Petrariu.

Red.

„Lumea copilăriei” sub Cupola
Bibliotecii Judeţene

B
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Profesor Veronica Mihăilescu – o viaţă închinată şcolii
a 24 noiembrie 1922, se năştea în familia
Elena şi Costache Chiribău, o fată pe care
părinţii au botezat-o Veronica.

Clasele primare le-a făcut la şcoala
din Bicaz, cu învăţătoarea Maria Iliescu.
Apoi, la 1 septembrie 1935, intră, prin
concurs, la Şcoala Normală de Fete din

Piatra-Neamţ pe care o termină ca şefă de pro-
moţie (1943).

Încurajată de unii profesori din şcoală ca
Eufrosina Săvescu, Maria Dumitrescu, eleva
Veronica Chiribău a perseverat în scris, atât în
poezie, câr şi în proză, apărute în revistele Flori
de Munte şi Apostolul. După terminarea şcolii
şi după examenul de capacitate este repartizată
la şcoala din Dărmăneşti Piatra-Neamţ.

La 10 octombrie 1943, se căsătoreşte cu co-
legul de profesie Vasile Mihăilescu.

Datorită situaţiei militare şi a luptelor duse
la graniţa ţării, în martie 1944 se refugiază cu
Şcoala Normală de Băieţi din Piatra-Neamţ la
Craiova.

După revenirea din refugiu şi după ce tata
a fost pus în cadru disponibil, au primit post la
Şcoala nr. 1 din Buhuşi şi la Şcoala din comuna
Bălţăteşti (1945-1948).

În anul 1948, în octombrie, soţii Veronica
şi Vasile Mihăilescu sunt mutaţi în „interesul în-
văţământului”, la şcoala din comuna Bicaz pen-
tru a înfiinţa împreună cu un colectiv eterogen
ca vârstă şi pregătire profesională, dar vrednic
de toată cinstea prin hotărâre, unitate de efort,
prietenie şi desigur alături de o serie de elevi
(promoţia 1951), prima promoţie de învăţământ
elementar de 7 ani, după reforma învăţământu-
lui din anul 1948.

La 1 septembrie 1953, soţii Veronica şi Va-
sile Mihăilescu, cu un grup valoros de cadre di-
dactice pe ale căror nume le menţionez cu
respect şi recunoştinţă: Sevolod Ruga (director
şi istorie), Mihai Lupuşoru (pedagogie-psiholo-
gie), Iulian Guja (matematică), Dan Ştirbulov
(geografie), Mihai Mancaş (limba română), Ale-
xandrina Mancaş au ctitorit Liceul din Bicaz,
prin înfiinţarea secţiei serale. Elevii erau copiii
„duşmanilor poporului” aduşi cu domiciliul for-
ţat la Bicaz, să fie reeducaţi prin munca fizică.
Alături de ei, erau tineri localnici sau veniţi din
toată ţara să construiască barajul marii hidrocen-
trale de la Bicaz, ori ofiţeri cu studii netermi-

nate. Cu o echipă profesorală de excepţie, sera-
liştii au dobândit o cultură generală şi o diplomă
de bacalaureat, mulţi dintre ei reuşind să-şi clă-
dească şi cariere strălucite.

Concomitent cu activitatea didactică,
doamna Veronica Mihăilescu se înscrie prin
concurs la Facultatea de Filologie-Istorie a Uni-
versităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Aici
are mari profesori la secţia de limba şi literatura
română (Dumitru Gafiţeanu, Gheorghe Agavri-

loaie, Gavril Istrate, Alexandru Dima, I.D. Lău-
dat, Constantin Ciopraga, Maria Platon), iar la
istorie (Mircea Petrescu-Dâmboviţa, Nicolae
Gostar, Constantin Cihodaru, Ilie Grămadă, Va-
lerian Popovici, Gheorghe Platon, Dumitru Ber-
lescu, Janeta Benditer). Termină facultatea cu
media cea mai mare ca şefă de promoţie.

Dintre elevii doamnei profesoare Veronica
Mihăilescu amintim pe: Corneliu Revent (actor,
director al Teatrului „Mihai Eminescu” din Bo-
toşani şi director al Teatrului „Toma Caragiu”
din Ploieşti), Alexandru Dabija (regizor), An-
drei Kemenici (general al Armatei Române),
Lia Vasilescu-Miclescu (scriitor), Alexandru
Tofan, Monica Manolache (profesori universi-
tari).

Împreună cu profesorul Virgiliu Radulian
(director) şi cu profesorul Vasile Mihăilescu (di-
rector adjunct), doamna profesoară Veronica
Mihăilescu a format un colectiv didactic de va-
loare excepţională. Primei generaţii de profesori

pe care i-am menţionat deja, li s-au adăugat das-
căli de mare valoare ca: Emilia Gheorghiu –
limba română, Cicerone Gheorghiu – latină, Va-
sile Ţifui, Valeriu Popa – matematică, Georgeta
şi Petre Ciubotaru – fizică.

De asemenea, cei doi directori menţionaţi
mai sus au introdus un sistem experimental de
învăţământ, cu predarea unor discipline de către
profesori la clasa a III-a, propunând ca diriginte
pe doamna Veronica Mihăilescu. Acest experi-

ment, unic pe ţară, cu predarea unor
discipline de către profesori la cla-
sele primare, sub coordonarea celor
doi directori Virgiliu Radulian şi Va-
sile Mihăilescu, cu profesor diri-
ginte pe doamna Veronica
Mihăilescu, i-a avut ca elevi între
alţii pe Tatiana Dabija, Mirela Po-
povici – jurist, Sofia Nastase – pro-
fesor de pedagogie şi psihologie în
Canada, pe Angela Strat – profe-
soară de limba română în Bucureşti,
pe Ionică Văideanu – inginer Piatra-
Neamţ, pe Ilie Lupu – ofiţer S.R.I.

În anul 1968, doamna profe-
soară Veronica Mihăilescu a dat gra-
dul al doilea şi a obţinut o medie
foarte mare.

La 1 septembrie 1969 este
transferată la nou înfiinţatul Inspectorat Şcolar
al Judeţului Neamţ, ca urmare a reorganizării
administrativ-teritoriale din 1968, în funcţia de
inspector pentru specialitatea limba şi literatura
română.

Profesoara Veronica Mihăilescu a fost un
scriitor de talent, articolele şi poeziile sale fiind
publicate în revista Apostolul, seria veche, dar,
mai ales, în seria nouă, Preocupări didactice sau
în Revista de pedagogie, dar şi în săptămânalul
Acţiunea şi cotidianul Ceahlăul. 

Doamna Veronica Mihăilescu a fost un das-
căl model, un intelectual autentic, un făuritor de
destine, în faţa căreia ne înclinăm cu vie admi-
raţie şi adânc respect.

După o îndelungată suferinţă, doamna pro-
fesoară Veronica Mihăilescu a părăsit această
lume pe data de 31 mai 2022, la aproape 100 de
ani şi s-a retras în veşnicie!

Profesor Dan MIHĂILESCU

L

Gabriel Ploscă ‐ Gheorghe Amaicei ‐ Veronica Mihăilescu
la PREMIILE REVISTEI APOSTOLUL 2020

CALENDAR – decembrie 2022
1. PETRESCU, Cezar (1 dec. 1882 – 9 martie 1961) – 140 de
ani de la naşterea scriitorului ;

04. NOICA, Constantin (24 iulie 1909 – 4 dec. 1987) – 35
de ani de la moartea eseistului ;

05. DIMOV, Leonid (11 ianuarie 1926 – 5 dec. 1987) – 35
de ani de la moartea poetului ;

10. FRANCK, César (10 dec. 1822 – 8 nov 1890) – 200 de ani
de la naşterea compozitorului;

13. HEINE, Heinrich (13 dec. 1797 – 17 februarie 1856) – 225
ani de la naşterea poetului german 

14. MEHEDINŢI, Simion (19 oct.1869 – 14 dec. 1962) – 60 de
ani de la moartea geografului;

15. DELAVRANCEA, Cella (15 dec. 1887 – 9 august 1991) –
135 de ani de la naşterea pianistei;

16. ALBERTI, Rafael (16 dec. 1902 – 28 oct. 1999) – 120 de ani
de la naşterea poetului spaniol; 

17. HARET, Spiru (15 februarie 1851 – 17 dec. 1912) – 110 ani
de la moartea pedagogului;

18. STRADIVARI, Antonio (1644 – 18 dec. 1737) – 285 de ani
de la moartea lutierului italian;

26. STANCA, Radu (5 martie 1920 – 26 dec. 1962) – 60 de ani
de la moartea scriitorului; 

27. PASTEUR, Louis (27 dec. 1822 – 28 septembrie 1895) – 200
de ani de la naşterea savantului; 

28. BABA, Corneliu (18 noiembrie 1906 – 28 dec. 1997) – 25 de
ani de la moartea pictorului;

28. RAVEL, Maurice (7 martie 1875 – 28 dec. 1937) – 85 de ani
de la moartea compozitorului; 

31. COURBET, Gustave (10 iunie 1819 – 31 dec. 1877) – 145
de ani de la moartea pictorului.

Red.
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-am întrebat, atâta vreme cât strălucea,
parcă venită din altă epocă, aceea a Ilu-
minismului, în cancelaria profesorilor
din Liceul „Petru Rareş”, cum poate fi
definită prin numai două cuvinte, fiind -
că nu era uşor să o cuprinzi în câteva
vorbe seci, personalitatea sa fiind com-

plexă, capabilă să exceleze în diferitele faţete
şi unghiuri ale culturii şi ale artei.

Pornită spre lume din inima Olteniei,
ţinut vestit prin particularităţile de limbaj,
doamna Danetti, cum în general era numită,
folosea în orice ocazie o limbă literară exem-
plară, de nivel academic, stăpânind un lexic
imens şi o gramatică fără de cusur, cu priceperea unui profesor de reto-
rică dintr-o academie de teatru. Mlădierea glasului se potrivea totdeauna
cu sensul comunicării şi vădea atenţia vorbitoarei la nivelul publicului:
elevi, profesori, oameni de teatru, cărturari din zona academică sau prie-
teni adunaţi la o şuetă. A fost profesoară de franceză. Nu despre rostirea
admirabilă a limbii din Hexagon aş scrie mai ales, ci aş remarca ce scotea
din clasă, ce vorbitori de franceză forma. Marta, fiica mea, cu un finisaj
de câteva luni în salonaşul de cafea al profesoarei, vorbea franceza la in-
trarea în facultate aşa cum, impecabil, o vorbeşte şi acum, după mai bine
de treizeci de ani de viaţă în Franţa.

Un alt domeniu de excelenţă al Emiliei Danetti era cel cultural, do-
meniu imens şi de o varietate incredibilă. Alături de dânsa, nu aveai ne-
voie de dicţionar enciclopedic, fiindcă, asemeni lui Giovani Pico della
Mirandola, „ştia tot ce se ştie şi ceva în plus”! Cunoscând în profunzime
marea cultură mondială, era totdeauna un conlocutor competent şi de -
seori ironic.

Soţie de actor, Theodor Danetti fiind un nume important pe afişierele
teatrelor din Piatra-Neamţ, Târgu Mureş şi Bucureşti, interpret la radio,
televiziune şi distribuit în filme, Emilia a îmbrăţişat uşor şi competent
datele regiei de teatru, fiind ani buni conducătoarea cercului dramatic al
elevilor de la „Petru Rareş”, premiat la nivel naţional şi apreciat pe plan
local. De sub mâna sa au plecat tineri deveniţi curând actori sau regizori
renumiţi.

Ferindu-se de coteriile de cancelarie sau de culise, profesoara de
franceză era un model de comportament social, echilibrat, onest şi agre-

mentat mereu cu o undă de umor. Emilia Danetti a fost un INTELEC-
TUAL TOTAL, un model în profesia sa, un prieten sincer şi gata să ajute,
un etalon de moralitate şi responsabilitate, o soţie care şi-a urmat cu ab-
negaţie soţul în peregrinarea acestuia la diferite instituţii teatrale din ţară,
un prieten devotat, şi a lăsat în urmă o imagine demnă de admirat şi de
urmat.

Prof. Mihai-Emilian MANCAŞ

Nevers, Franţa, noiembrie 2022
……………………………………………………………………
* Profesoara de limba franceză şi literatură universală Emilia Danetti

a plecat la cele veşnice în dimineaţa zilei de 4 noiembrie 2022. La Liceul

„Petru Rareş” a predat între anii 1965 şi 1975. Înmormântarea a avut loc
luni, 7 noiembrie 2022, la Cimitirul Cernica II. Dumnezeu să o odih-
nească în pace!

LEGENDA FOTO: Cercul dramatic al elevilor de la „Petru Rareş;
prof. Emilia Danetti, rândul din mijloc, prima din stânga

Emilia Danetti sau Intelectualul total

M

in cele zece cărţi scrise,
din Anuarul Colegiului
„Gheorghe Cartianu”, din
„Asachi”, „Anotimpuri” şi
„Apostolul”, din miile de
pagini scrise răzbate până
la noi (odată cu frumosul

colorit al toamnei târzii) un
nume: CONSTANTIN TOMŞA!

Ar fi putut fi, poate,
acelaşi „Împătimit de lectură”
şi la 83 de ani pe care i-ar fi
împlinit pe 3 noiembrie, în
acest an!

Bunul Dumnezeu să-l
odihnească în pacea Sa şi să-l
aşeze la dreapta Sa, aşa după
cum acest Apostol Nemţean ne-a
aşezat de-a dreapta Dumnealui,
pe mulţi. Personal, îi mulţumesc,

postum, pentru această aşe za -
re...! (Maria DIACONU)

Gând pios pentru scriitorul
Constantin Tomşa

D
e 11 noiembrie 2022, la
Extensia Piatra-Neamţ,
sub genericul „In memo-
riam Cristian Misievici”
(11.11.1953, Iaşi - 25.08.
2020, Cluj-Napoca), a
avut loc o ediţie specială a

„Colocviilor colegiale”. Au par-
ticipat profesori şi studenţi ai
Academiei Naţionale de Muzică
„Gh. Dima”, localnici iubitori ai
muzicii, care au omagiat perso-
nalitatea profesorului şi compo-
zitorului Cristian Misievici.

E un gest de recunoştinţă
faţă de unul dintre fondatorii
Facultăţii de Muzică din Piatra-
Neamţ, a Festivalului Vacanţelor
Muzicale – care, alături de com-
pozitorul şi mentorul său Vasile

Spătărelu, a pus municipiul Pia-
tra-Neamţ pe harta muzicală a
ţării.

Red.

Celebrarea compozitorului
Cristian Misievici
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Trei zile de sărbătoare, la Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”
iblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”
Neamţ s-a aflat în sărbătoare, în perioada
9-11 noiembrie, marcând printr-un amplu
program cultural Zilele Bibliotecii 2022.
Deschiderea manifestărilor a avut loc
miercuri, 9 noiembrie 2022, în Sala Cu-
pola, în prezenţa Mădălinei Ciubotaru, vi-
cepreşedintele Consiliului Judeţean

Neamţ, a dr. Daniel Nazare, manager al Biblio-
tecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov, a Geor-

gianei Baraboi, de la Asociaţia Armonie
Interculturală Japonia, a bibliotecarilor publici
din judeţul Neamţ, a partenerilor şi prietenilor
instituţiei. Prof. Mihaela Mereuţă, managerul bi-
bliotecii, a prezentat, pentru început, momentele
importante din istoria Bibliotecii Judeţene,, G.T.
Kirileanu” Neamţ: 

Biblioteca Judeţeană sărbătoreşte 150 de
ani de la naşterea cărturarului Gheorghe Teo-
dorescu Kirileanu, cel care, prin actul de dona-
ţie datat 24 februarie 1956, a dăruit oraşului
Piatra-Neamţ o bogată colecţie de carte veche
şi publicaţii periodice. 600 dintre aceste cărţi au
fost expertizate şi propuse spre clasare în patri-
moniul cultural naţional, categoria fond sau te-
zaur. Această colecţie face ca biblioteca noastră
şi oraşul Piatra-Neamţ să aibă o importantă
carte de identitate culturală. Tot în acest an, săr-
bătorim trei decenii de la înscrierea pe frontis-
piciul bibliotecii a numelui G.T. Kirileanu şi 50
de ani de la darea în folosinţă a Corpului A, în
1972 Anul Internaţional al Cărţii. Acest nume,
al cărturarului Kirileanu, iată, răzbate dincolo
de timpuri. Ne amintim, de asemenea, că există
o bogată tradiţie de lectură publică la Piatra-
Neamţ, de peste 150 de ani şi ne bucurăm că in-
teresul pentru carte, pentru cultură dăinuie
peste veacuri, a spus prof. Mihaela Mereuţă.

Totodată, a avut loc lansarea volumului
„Creativ GTK. Antologie 2022”, o culegere de
texte realizate în cadrul atelierelor de scriere
creativă organizate de Biblioteca Judeţeană, co-
ordonator Genţiana Ionescu. Despre proiectele
de succes implementate de Biblioteca Judeţeană
„G.T. Kirileanu” Neamţ au vorbit Daniela Ane-
chitei – şef Birou carte pentru adulţi, Costachi
Agache – şef Serviciu Informatizare, Multime-
dia, Completarea colecţiilor, Colecţii speciale.
De asemenea, Virgil Cojocaru – de la Compar-
timentul Îndrumare şi coordonare metodologică,
a prezentat proiectul „Biblioteci nemţene”.

Inge Olaru, clasa a XI-a, şi George Ţăranu,
clasa a IX-a, elevi ai Liceului de Arte „Victor
Brauner” din Piatra-Neamţ, au susţinut momente

muzicale, îndelung aplaudate.
Au urmat evocarea „O prietenie devotată

G.T. Kirileanu – George D. Lalu”, realizată de
scriitorul Constantin Bostan, şi prezentarea valo -
rilor bibliofile din colecţiile speciale ale Biblio -
tecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ, în
expunerea Cristinei Elena Catana – bibliotecar,
Colecţii speciale, Fondul documentar „G.T. Ki-
rileanu”.

Prima zi a mai cuprins spectacolul de teatru
„Cartea cu jucării”, în inter-
pretarea trupei de teatru ARTIS,
regia Gina Gulai, coordonator
Mioara Bostan, o expoziţie şi un
atelier de pictură susţinute de ele-
vii Palatului Copiilor din Piatra-
Neamţ şi ai Asociaţiei Culturale
„Arte.Ro”, profesor coordonator
Cristina Petrariu, şi „Concertul de
toamnă” oferit cu generozitate
publicului de conf. univ. dr. Anas-
tasia Buruian, conf. univ. dr. Ga-
briela Pepelea, acompaniate la
pian de lector univ.dr. Cristina
Şoitu de la Academia Naţională de
Muzică  „Gheorghe Dima” Cluj-
Napoca, Extensia Piatra-Neamţ.

A doua zi, joi, 10 noiembrie, a
început cu activitatea „ABC –

muzical”, protagonişti fiind elevii şi cadrele di-
dactice de la Şcoala Gimnazială nr. 3 Piatra-
Neamţ, iar prezentarea a fost asigurată de prof.
Liviu Bitere de la Liceul de Arte „Victor Brau-
ner” Piatra-Neamţ. În organizarea Secţiei de
carte pentru copii şi Ludotecă „Ion Creangă” s-a
desfăşurat Festivalul „Ziua Recoltei”. Copiii
Grădiniţei din cadrul Şcolii Gimnaziale „Nicu
Albu” Piatra-Neamţ, prof. înv. primar Miluţa
Cristal, au prezentat un moment artistic şi au
susţinut o serie de ateliere creative.

Finisajul ex -
poziţiei de pictură
decorativă pe
sticlă „Călător, în
timp şi anotimp”
de Ana Ranete a
fost un alt punct
de reper pe a -
genda Zilelor
Bibliotecii. Des-
pre creaţiile artis-
tei a vorbit preotul
poet Dorin Plos-
caru. Cu acest pri-
lej, prof. Luminiţa
- Anca Macavei,
de la Liceul de
Arte „Victor
Brau ner”, a susţi-
nut un intermezzo la vioară.

De asemenea, Târgul regional de ştiinţă şi
tehnologie – Proiectul „Copiii fac coding în bib-
liotecile publice. CODE KIDS”, organizat în
parteneriat cu Fundaţia Progress, a stârnit, ca de
obicei, un mare interes în rândul elevilor. Acti-
vitatea a conţinut prezentarea proiectelor clubu-
rilor CODE KIDS din bibliotecile publice:
Piatra-Neamţ, Oneşti, Borleşti, Popricani, pre-
zentarea cluburilor de robotică şi programare de
la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” şi Co-
legiul Naţional de Informatică din Piatra-Neamţ,
prezentarea cluburilor Smart Makers Lab – Ro-
botică şi programare şi SmartyKids – aritmetică

mentală si premierea cluburilor CODE Kids.
A urmat lansarea volumului „Ţinutul Răze-

şilor Neamţ. Istorie şi Etnografie”, de Elena
Preda şi Daniel Dieaconu, cu prezentarea mu-
zeografului Florentina Buzenschi şi a cartofilu-
lui Viorel Nicolau. 

Un alt moment important al Zilelor Biblio-
tecii a fost Maratonul Editorial Eikon, care a pri-
lejuit lansarea de carte a poetului Vasile Iftime,
invitaţii speciali ai evenimentului fiind Valentin
Ajder, directorul Editurii Eikon, Ala Sainenco,
managerul Memorialului Ipoteşti – Centrul Na-
ţional de studii „Mihai Eminescu” şi scriitorul
Christian Crăciun.

A treia zi, vineri, 11 noiembrie, a început cu
un medalion liric Dan Verona – „Daţi ordin să
înflorească magnolia”, organizat în parteneriat
cu Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Iaşi,
Societatea Scriitorilor din Neamţ (evocare: Ionel
Robu, coleg Casa de copii Piatra-Neamţ, prezen-
tare: dr. Cristian Livescu, moment poetic: acto-
rul Dan Grigoraş, moderator: Mihael Balint) şi
a continuat cu lansarea de carte „La noi nu
colindă muierile!” de Iulia Lung, prezentarea
aparţinându-i lui Viorel Ene.

Ulterior, Biblioteca Judeţeană „G.T. Kiri-
leanu” Neamţ a organizat lansarea primului
volum „Un veac de poezie românească. Pano-
ramă critică şi antologică” de Cristian Livescu,
apărut la Editura TipoMoldova Iaşi. 

... Sunt convins, şi regretatul Laurenţiu Ulici
nutrea aceeaşi părere, că acest «citit în poezie»,
ca astrologii în stelele de pe cer, poate prevesti
multe evenimente, nu atât cu referire la autori,
cât despre lumea în care trăim. Probabil că
făcând această invitaţie publicului, altfel se va
apropia şi va căuta volumele poeţilor, încercând
nu atât să se regăsească în ele, cât să se
proiecteze prin ele în ce va să fie, a spus Cristian
Livescu.

Au mai vorbit despre această nouă apariţie
editorială criticul literar Lucian Strochi şi direc-
torul Editurii TipoMoldova Iaşi, Aurel Ştefa-
nachi.

Zilele Bibliotecii „G.T. Kirileanu” au prile-
juit prezentarea mai multor expoziţii, activităţi
de educaţie, formare şi loisir, ateliere creative
pentru copii şi tineri, ateliere de lectură şi dez-
batere, clubul seniorilor, clubul de franceză,
cursuri de limba engleză – nivel intermediar şi
ateliere ludico-creative pentru copii, în limba
italiană.

Red.
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Expoziţie de machete inspirate din literatura mării
oi, 17 noiembrie 2022, la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel”, în pre-
zenţa unui public numeros, a avut loc vernisajul expoziţiei „Coră-
bii-personaje”, o expoziţie de machete inspirate din literatura mării
realizate de Adrian G. Romila, scriitor binecunoscut şi profesor în-
drăgit în Piatra-Neamţ. 

În cuvântul de deschidere,
amfitrioana manifestării, dr.

Mihaela-Cristina Verzea, director-
adjunct ştiinţific al Complexului Mu-
zeal Naţional Neamţ, a precizat că
evenimentul reprezintă o premieră, şi pentru că se desfăşoară într-un spa-
ţiu cultural care, deşi acreditat de fosta librărie Humanitas, face parte din
Complexul Muzeal Naţional Neamţ. Înfiinţate în anul 1981, Galeriile
de Artă „Lascăr Vorel” reprezintă un punct de reper important în des-
făşurarea manifestărilor expoziţionale nemţene, oferind o imagine clară
a artei contemporane locale şi nu numai. A fost subliniat în continuare
faptul că prezenta expoziţie este rezultatul unei bune conlucrări cu scrii-
torul Adrian G. Romila şi că machetele lui navale au fost expuse în pre-
mieră de curând în cadrul FILIT Iaşi, la Muzeul Naţional al Literaturii
Române Iaşi.

„Corăbii – personaje” nu este rezultatul unei pasiuni oarecare: con-
strucţia machetelor de corăbii. Pentru scriitorul Adrian G. Romila,
aceasta datează din copilărie, de când a început lectura romanelor cu ex-
ploratori, descoperiri şi călătorii pe apă. E un gen care i-a deschis larg
orizonturile culturale, l-a salvat din cenuşiul comunist şi i-a alimentat
fantasmele de călătorie.

Aceleaşi cărţi l-au împins şi în alegerea unui exotic parcurs şcolar,
confundând nu prea fericit visele cu realitatea: a absolvit liceul militar
de marină. Ratând ca ofiţer pe punte, s-a întors de unde plecase, la ocea-
nul poveştilor umanităţii. Dar abia acest aport al experienţei eşuate l-a
ajutat să se apuce serios de profesat şi de scris literatură. O adolescenţă
într-un liceu cazon, nu se putea uita, cum nu se putea stinge nici ataşa-
mentul, mai mult sau mai puţin privat, pentru imaginarul atât de prolific
al mării şi al obiectelor ei plutitoare. În răgazurile dintre cărţi, ale sale
sau ale altora, a continuat obsesiv, cu infinită răbdare, să migălească na-
vomodele cu vele şi catarge, an de an, vacanţă de vacanţă. Aşa s-au năs-
cut – desigur, tot în siajul literaturii – corăbiile personaje, nimic altceva
decât visuri modelate aievea cu mâinile, materializări tridimensionale
ale unor omoloage închipuite de cuvinte. Astfel au prins trup, cu mulţime
de detalii reproduse fidel, corăbiile din romanele unor Herman Melville,
Robert Louis Stevenson sau Radu Tudoran. Expuse laolaltă, ele alcătu-

iesc o pinacotecă unde eposurile marilor aventuri marine sunt reduse gra-
ţios la scară. E deopotrivă un gest biografic, unul tehnic şi unul literar.
Puterea fascinaţiei unui intratabil dreamer se poate proba la faţa locu-
lui.

La vernisaj au fost prezenţi, alături de Adrian G. Romila, creatorul
corăbiilor, scriitorul Adrian Alui
Gheorghe şi Adrian Jicu, lector uni-
versitar, critic şi istoric literar. Adrian
Alui Gheorghe, care a ilustrat ultimul
număr al revistei „Conta” cu ima -

gini ale acestor machete, crede că ele sunt un alt mod de a călători şi a
scrie al artistului, iar profesorul Adrian Jicu a vorbit, aplicat şi sentimen-
tal, despre pasiune şi răbdare; pasiunea care orbeşte şi răbdarea care

poate fi dumneze-
iască...

„Ceea ce ve-
deţi dumneavoastră
aici – a spus Adrian
G. Romila – nu e o
expoziţie de navo-
modele, de ma-
chete, ci este un
concept cultural,
un happening
marin, rodul unei
pasiuni legate de
un tip de imaginar.
E rodul a peste
zece ani de muncă,
o pasiune foarte
greu de explicat, un
exerciţiu tehnic de
migală, de imagi-
nare şi întruchipare
tridimensională a
unor fantasme de
hârtie şi de cuvinte.
A construi machete
de corăbii e tot o
formă de scris…”

Red.
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ea mai recentă carte publicată
de istoricul Armand Goşu –
Putin, obsesia Imperiului
(Editura Polirom, Iaşi, 2022) –
a fost lansată pe piaţă în pri-
mele zile ale lunii noiembrie.
Volumul antologhează artico-
lele scrise de autor în perioada

2006-2022. 
Fără îndoială, la ora actuală Ar-

mand Goşu este cel mai calificat ana-
list a ceea ce se întâmplă în Rusia şi
în întreg spaţiul ex-sovietic, al rela-
ţiilor Rusiei cu Vestul ca şi cu ţările
odinioară parte a URSS. Îndeosebi
Turkmenistan, Kazahstan, Georgia,
Armenia, Belarus. Armand Goşu este
un bun cunoscător de limba rusă, aşa
că are acces direct la presa de la
Moscova. Lucrul acesta însemnând
că nu depinde de ceea ce se scrie pe
toate aceste teme în limba engleză.
Unde mai pui că a beneficiat de câ-
teva stagii de documentare în Rusia,
iar sovietologia şi rusistica reprezintă
specializarea lui academică.

2006 - 2022 înseamnă intervalul
ce cuprinde măcar o parte din pri-
mele două mandate de preşedinte ale
lui Putin. Şi vremea în care acesta a
fost premier, iar Dmitri Medvedev
preşedinte. Ca şi evenimentele con-
sumate după ce, prin modificarea în
interes propriu a Constituţiei, Vladi-
mir Vladimirovici a revenit la Krem-
lin. Loc în care se află şi astăzi,
nimeni neputând deocamdată să
spună cu exactitate pentru cât timp
de aici încolo.

Aşa cum era firesc, între 2006 şi
2022, Armand Goşu a scris în repe-
tate rânduri despre sinusoida relaţii-
lor ruso-ucrainene. A comentat şi
analizat evenimentele din perioada în
care Putin vorbea cu teatrală emoţie
despre „poporul frate ucrainean” pe
care era mai mult decât firesc ca
Rusia să îl ajute, livrându-i la costuri
mult sub preţul pieţei gaz, şi ceea ce
s-a întâmplat după ce ucrainenii nu

l-au votat la alegerile prezidenţiale
pe Viktor Ianukovici, candidatul sus-
ţinut de Rusia, preferându-l pe pro-
occidentalul Viktor Iuşcenko.
Dejucând în acest fel planurile prin
care Moscova intenţiona să îşi exer-
cite pe mai departe controlul asupra
Kievului. Armand Goşu s-a aplecat
în analizele sale şi de ocuparea prin

forţă a Crimeii, şi de felul în care
Ucraina a devenit „sacul de box al Ru-
siei”, a urmărit evoluţia meciului ruso-
ucrainian între 2012 şi februarie
2022, şi ceea ce s-a întâmplat după.
Ultima secvenţă a cărţii se cheamă
Ucraina. De la cearta pe conducta
de gaz la războiul cu Rusia. Ultimul
comentariu din sus-menţionata sec-
venţă se cheamă Contraofensiva
ucraineană. Putin îşi îngroapă Impe-
riul şi a apărut în revista 22 la data
de 20 septembrie 2022. Comentariul
se încheie cu următoarea frază:
„Putin şi-a aruncat ţara cu cel puţin
două decenii înapoi. Rusia de astăzi
nu mai aparţine lumii civilizate.
Poate că asta era operaţiunea spe-
cială proiectată de preşedintele rus:
să distrugă Rusia. Dacă acesta a fost
planul lui înseamnă că a reuşit.”

Putin, obsesia Imperiului dis-
pune şi de un Cuvânt înainte, datat
16 octombrie 2022. Adică redactat
înainte cu aproape o lună ca Putin să
trebuiască să înghită marea umilinţă
a retragerii de la Herson. Care ar
putea, în opinia multor analişti, să re-
prezinte semnalul că zilele lui Putin
la Kremlin sunt numărate. În
acest Cuvânt înainte, Armand Goşu
atrage atenţia asupra imensei distanţe
dintre acel Putin care, odată ajuns la
putere, visa şi chiar promitea cu voce
tare refacerea Imperiului şi Vladimir

Vladimirovici care, după cum se pre-
zintă lucrurile astăzi, ar avea toate
şansele să fie numit în viitoarele cărţi
de istorie groparul Rusiei.

Or, tocmai acest traiect îl rede-
senează cu maximă atenţie şi riguros
documentat cartea lui Armand Goşu.
O face, precizând şi argumentând la
ce fel de imperiu visa Putin. Da, e

adevărat, Vladimir Vladimirovici a
spus odată că destrămarea Uniunii
Sovietice a însemnat cel mai mare
dezastru istoric al secolului al XX-
lea. Nu l-a iertat niciodată pentru asta
pe Mihail Sergheevici Gorbaciov şi
lucrul acesta a putut fi observat cu
ochiul liber în conduita lui cu ocazia
decesului ultimului preşedinte sovie-
tic. Putin nu şi-a dorit însă niciodată
să refacă imperiul sovietic. Nu a in-
tenţionat să fie nici un nou Lenin,
nici un alt Stalin, nici un alter-ego al
lui Brejnev. Imperiul la a cărui refa-

cere a trudit Putin, foarte adesea pă-
călind Occidentul care, într-o vreme,
l-a creditat a fi un lider politic mustind
de bune intenţii, a fost cel din vremea
ţarilor. A se vedea în acest sens sec-
venţa Rusia şi Vestul. Vremea revan-
şei. Fireşte, a urmat şi dezvrăjirea.
Una cum nu se poate mai dramatică.

Putin provine din rândurile ca-
drelor KGB. În toate operaţiunile
sale a contat pe urmaşul acestuia,
FSB. Cu ajutorul FSB şi al altor ins -
tituţii de forţă i-a înlăturat şi pe oli-
garhii lui Elţin, înlocuindu-i cu
aşa-numiţii silovki, şi pe opozanţi (a
se vedea cazurile Anna Politkovskaia
şi Navalnâi), şi l-a adus aproape pe
patriarhul Kirill. Şi el legat de KGB.
Iar în aceste zile ale războiului cu
Ucraina, Kirill a jucat şi joacă unul
dintre cele mai diavoleşti roluri. Da,
e adevărat foştii lideri comunişti au
avut în subordinea lor CEKA,
NKVD sau KGB. Numai că şi ţarii au
avut propria lor poliţie, atât de te-
muta Ohrana. Nu, Putin nu vrea să
fie noul Stalin, însă nu admite să se
râdă de acesta.

Da, Armand Goşu anticipează
că Putin ar putea fi groparul Rusiei.
Multe dintre desenele lui Dan Per-
jovschi, generos reproduse şi risipite
în carte, par a sublinia ideea. Goşu nu
riscă să prognozeze când va cădea de
la putere Putin şi nici ceea ce se va
întâmpla după aceea.

În 2021, lui Armand Goşu îi
apărea, tot la editura Polirom, un
volum intitulat Rusia. O ecuaţie
complicată. L-am comentat, iar în
cuprinsul recenziei mele l-am citat pe
marele regizor Peter Brook care spu-
nea că Rusia are nevoie de un ţar
care să o domine şi s-o
exprime. Doamne fereşte ca Rusia să
resimtă această nevoie şi după ieşirea
din scenă a lui Putin. (N. R. – Pre-
luare de pe contributors.ro.)

Mircea MORARIU

Putin‐supremaţia forţei
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Teatrul Tineretului în Festivalul Naţional de Teatru
eatrul Tineretului a participat la Ediţia 32 a Festivalului Naţional de
Teatru cu spectacolul „MYTH SHOW. O istorie a neîncrederii”, text
de Daniel Chirilă, în regia lui David Schwartz. Spectacolul s-a jucat
duminică, 6 noiembrie, la Sala Majestic a Teatrului Odeon.

Spectacolul „MYTH SHOW. O istorie a neîncrederii” este o
invitaţie la reflecţie asupra nepotrivirilor între datele consemnate de
istoria oficială, trecută printr-un filtru instituţionalizat, şi istoriile per-
sonale ale celor care au experimentat în mod direct unele dintre cele

mai semnificative episoade ale istoriei moderne.
„MYTH SHOW. O istorie a neîncrederii” explorează modul în care

membrii unei comunităţi se raportează la episoade majore ale istoriei recente,
de la contemporanii evenimentelor din 1907, la cei care au fost muncitori ai
Platformei Industriale Săvineşti şi care au resimţit din plin efectele tranziţiei
postcomuniste şi până la cei care experimentează învăţământul online.

Ediţia din acest an a Festivalului Naţional de Teatru s-a desfăşoarat în
perioada 5-13 noiembrie, fiind prima ediţie de după pandemie în care spec-
tacolele se reiau în sala de teatru.

Conceptul ediţiei, „Graniţe fragile. Istorii fluide”, propune, pe de-o
parte, observarea unor estetici hibride precum interferenţele cu alte genuri,
integrarea tehnologiilor, dar şi a unor discursuri artistice dinamice, care
coagulează direcţii curajoase. Pe de altă parte, propune o revizitare a relaţiei
cu trecutul şi o interogare a prezentului, recitirea unor istorii colective şi fa-
miliale din perspective subiectiv, respectiv chestionarea unor episoade
controversate din istoria oficială.

Selecţia FNT 2022 a fost realizată de echipa curatorială formată din Mi-
haela Michailov, Oana Cristea Grigorescu şi Călin Ciobotari.
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