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Preocupări sindicale la început de an
• Interviu cu dl. Gabriel Ploscă –

preşedintele Sindicatului
din Învăţământ Neamţ

Domnule Gabriel Ploscă, am înţeles că
în data de 18 ianuarie 2023 aţi avut o în-
tâlnire specială la Bucureşti, în cadrul
Colegiului Naţional al Liderilor Federa-
ţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ.
Ne puteţi relata care sunt preocupările ce
animă mişcarea sindicală la acest început
de an?

– Cred că vă amintiţi că în interviul lunii de-
cembrie mi-am exprimat dezamăgirea faţă de
bugetul sărac ce a revenit educaţiei pentru anul
2023, care conduce implicit la amânarea rezol-
vării unor probleme care trenează de mult timp.
Este vorba în primul rând despre salarizare, şi nu
găsesc că trebuie să ne ferim să discutăm despre
aceasta din moment ce salariile au fost şi sunt
mici pentru toate categoriile de personal din în-

văţământ, dar în special pentru personalul nedi-
dactic. În plus, aceştia sunt lipsiţi şi de foarte
multe drepturi, de anumite sporuri, lucrează în
condiţii nu tocmai proprii, sunt adesea supraîn-
cărcaţi cu sarcini (pentru că mereu au fost redu-
ceri de personal), ducând uneori şi două norme,
fără ca salariile lor să fie mai mari, alegându-se
eventual cu timp liber drept compensaţie, pe care
de fapt nu-l pot fructifica, fiindcă nu are cine
să-i înlocuiască. Deci, desfăşoară o activitate
continuă, cu mari dificultăţi în a-şi efectua con-
cediile.

Plecând de la aceste preocupări, frământări şi
constatări, Federaţia Sindicatelor Libere din Învă-
ţământ Neamţ caută în continuare să se implice în
găsirea de soluţii care să ducă la rezolvarea si-
tuaţiilor problemă. Cel puţin a unora dintre aces-
tea... Este sugestiv faptul că reprezentanţii
federaţiei nostre sunt implicaţi în trei comisii

–

15 ianuarie –
Ziua Culturii Naţionale

Trebuiau să poarte
un nume

minescu n-a existat.
A existat numai o ţară frumoasă
La o margine de mare
Unde valurile fac noduri albe,
Ca o barbă nepieptănată de crai
Şi nişte ape ca nişte copaci curgători
În care luna îşi avea cuibar rotit.

Şi, mai ales, au existat nişte oameni simpli
Pe care-i chema: Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare,
Sau mai simplu: ciobani şi plugari,
Cărora le plăcea să spună,
Seara, în jurul focului poezii –
„Mioriţa” şi „Luceafărul” şi „Scrisoarea III”.

Dar fiindcă auzeau mereu
Lătrând la stâna lor câinii,
Plecau să se bată cu tătarii
Şi cu avarii şi cu hunii şi cu leşii
Şi cu turcii.

În timpul care le rămânea liber
Între două primejdii,
Aceşti oameni făceau din fluierele lor
Jgheaburi

E

Marin SORESCU
(continuare în pag. 3)

Datoria memoriei:
Dumitru Radu Popescu, un spirit olimpic

umea culturală românească a suferit o
ireparabilă pierdere, la începutul acestui
an. Academicianul, scriitorul, dramatur-
gul şi scenaristul de film D. R. Popescu
ne-a părăsit, luni, 2 ianuarie 2023, la
vârs ta de 87 de ani. A fost primul câşti-
gător al Premiului Naţional pentru Proză

„Ion Creangă”, Opera Omnia, în valoare de
5.000 de euro, instituit în anul 2017 de Consi-
liul Judeţean Neamţ şi Centrul pentru Cultură
şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ. Un an mai
târziu, la Humuleşti, i s-a decernat titlul de ce-
tăţean de onoare al oraşului Tg. Neamţ. Redac-
tor-şef al revistelor „Tribuna” şi „Con tem  poranul”,
cunoscutul literat a deţinut, între anii 1982 şi
1990, şi funcţia de preşedinte al Uniunii Scrii-
torilor din România.

L

A consemnat Gianina BURUIANĂ
(continuare în pag. 2)

Violeta MOŞU
(continuare în pag. 12)

Creşterea şi descreşterea mitului eminescian

n fiecare an, manifestările culturale încep
sub auspiciile lui Eminescu. Ziua de naş-
tere a poetului a devenit şi Ziua Culturii
Naţionale, sărbătoarea fiind un prilej de
reflecţie asupra culturii, în general, şi
asupra operei eminesciene, în special.

Mihai Eminescu este simbolul culturii noastre
şi, la mai bine de un secol şi jumătate de la naş-
terea sa, atât viaţa, cât şi opera poetului repre-
zintă surse inepuizabile de meditaţie şi de
cercetare, cititorului revelându-i-se noi şi noi
faţete.

Eminescu s-a impus în conştiinţa naţională
atât prin datele intrinseci de genialitate şi inedit,
cât şi prin caracterul reprezentativ al operei
sale. S-a scris mult despre Eminescu de-a lun-
gul timpului, s-a scris în fel şi chip, volumele
şi studiile publicate depăşind cu mult volumele
operelor sale, încât, acum, publicarea unui ar-
ticol despre poet poate fi o piatră de încercare
pentru un intelectual român. 

Motto: „A fost nevoie de Eminescu, de Eminescu cel mitificat, într-o cultură mică, dornică
de afirmare şi de recunoaştere, dar încă nesigură pe mijloacele ei. O cultură mare şi lipsită de
complexe s-ar fi simţit, dimpotrivă, sărăcită punându-se toată sub semnul unui singur şi desă -
vârşit spirit tutelar” (Lucian Boia, Mihai Eminescu, românul absolut Facerea şi desfacerea
unui mit, Editura Humanitas, Bucureşti, 2016, p. 215.)

Î
Prof. Paraschiva BUCIUMANU, dir. adj.
Colegiul Tehnic „Miron Costin”, Roman

(continuare în pag. 14)
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onstituite la nivelul Ministerului Educa-
ţiei, în care se negociază mai multe as-
pecte ce ţin de domeniul nostru.

– Atunci să începem cu începutul şi
să vorbim despre prima comisie.

– Prima comisie negociază o nouă
poziţionare a personalului din învăţământ
în grila de salarizare, care ar trebui să

apară în viitoarea lege a salarizării. A avut loc
deja o întâlnire la minister în care s-au stabilit
nişte coeficienţi de ierarhizare pentru personalul
din învăţământ, care sunt mult mai aproape de
importanţa muncii depuse de noi. Nu vreau să
avansez nici un fel de cifre, până când nu vor de-
veni certitudine, pentru că mă supun pericolului
de a crea un orizont de aşteptări colegilor, şi apoi
de a genera dezamăgiri, deoarece în România
nimic nu este sigur, mai ales când discutăm de
negocieri cu cei care au puterea politică. Colegii
noştri care fac parte din această comisie au fost
mandataţi să lupte pentru ca noi să fim situaţi cât
mai bine pe această grilă de salarizare. Această
negociere pe salarii va continua până când se va
ajunge la o propunere comună a reprezentanţilor
noştri cu Ministerul Educaţiei, propunere ce va
fi înaintată apoi Ministerului Muncii, unde se
elaborează noua lege a salarizării şi unde ur-
mează alte negocieri. 

Tot legat de salarizare aş dori să precizez că
noi încercăm, ca pe grila de salarizare a învăţă-
mântului să prindem tot personalul din educaţie,
adică inclusiv personalul nedidactic, încercând
să-i schimbăm şi numele în „personal auxiliar”
sau „personal administrativ”. Vrem să fim toţi
împreună, pentru ca atunci când se operează
creşteri salariale, să fie valabile pentru toată
lumea. În momentul de faţă personalul nedidac-
tic este retribuit pe grile comune pentru tot sec-
torul bugetar. 

– Sunteţi optimist în legătură cu toate aceste
demersuri sindicale?

– Nu sunt foarte optimist, pentru că, reve-
nind la bugetul anului 2023 pentru educaţie,
acesta înregistrează o creştere foarte mică a chel-
tuielilor cu salariile faţă de anul 2022. Eu nu cred
că în acest an vom avea parte de aplicarea legii
salarizării, cred mai degrabă că se va amâna apli-
carea ei până în anul 2024, când este şi an elec-
toral. Deşi se vorbeşte că Ministerul de Finanţe
ar ţine în rezervă nişte sume de bani pentru si-
tuaţia creşterii salariilor în învăţământ, eu nu sunt
convins de lucrul acesta, sunt sceptic datorită
atâtor ani de promisiuni neonorate.

În legătură cu creşterea de până la 10% a
salariilor, care trebuie să intre în vigoare înce-
pând din ianuarie 2023, prevăzută de OUG
168/2022, dar fără a se depăşi maximum prevă-
zut de Legea 153/2017, aş dori să semnalez că
unii colegi vor primi mai puţin (3-5%), persona-
lul nedidactic va primi probabil un procent mai
mare, dar în sumă absolută va reprezenta tot
puţin... Vom vedea la salariul lunii februarie, deşi
mă tem din nou de surprize neplăcute. 

– Ce veşti mai aveţi despre costul
standard/elev?

– Ţinând seama de aceste creşteri salariale,
era necesară şi o revizuire a costului standard,
ştiind că finanţarea în învăţământul preuniversi-
tar se face pe baza acestuia. Noi am demonstrat
mereu că acest cost nu este real, că este minci-
nos, că nu ţine seama de specificul fiecărui spaţiu
unde se aplică, sau a unităţilor şcolare; dacă este

vorba despre o unitate în care sunt foarte multe
gradaţii de merit, ca să fie acoperitor, acolo cos-
tul standard ar trebui să fie mai mare. Ori acesta
este determinat pe baza unor formule, şi chiar
dacă are anumiţi factori de corecţie, întotdeauna
au fost probleme, şi au fost şcoli care de prin
luna octombrie nu au mai avut bani de salarii,
implicând mutări de sume de la o şcoală la alta
sau chiar de la un judeţ la altul. 

Pentru anul 2023 costul standard care se re-
feră la cheltuielile cu salariile, sporurile şi in-
demnizaţiile a crescut de la 6386 lei la 6834 lei,
adică un spor de circa 7%. Cel care se referă la
cheltuielile cu bunuri şi servicii, cu evaluarea pe-
riodică a elevilor şi cu perfecţionarea profesio-
nală – va creşte la 570 lei. Considerăm că nici
unul din costurile standard astfel mărite nu este
suficient, cunoscând faptul că în ultima perioadă
preţurile au luat-o razna, la bunuri, servicii, uti-
lităţi. Deja avem semnale că nu ajung banii pen-
tru încălzire sau energie electrică. Desigur, există
rectificările de buget dar de fiecare dată trebuie
să fim atenţi, să fim pe baricade, să arătăm că
realitatea nu este conformă cu gândirea şi să ob-
ţinem sume suplimentare, care să acopere aceste
nevoi. 

– Să revenim la celelalte două comisii în
care sunt implicaţi reprezentanţii federaţiilor
noastre...

– A doua comisie este pentru normativele de
personal, şi am mai vorbit despre faptul că în în-
văţământ există nişte normative de personal din
anul 1999, care nici măcar nu sunt respectate. Şi
atunci se impune să avem alte normative, rea-
liste. Noi am dori ca prin acestea să desconge-
stionăm puţin sarcinile de pe umerii personalului
nedidactic, prin noi angajări. Dacă vorbim des-
pre personalul didactic auxiliar, şi acesta este în-
cărcat cu numeroase sarcini, unele care nu ţin de
domeniul lor, cum ar fi calculul hotărârilor jude-
cătoreşti, care vin să compenseze anumite furturi
care s-au făcut în salarizarea noastră prin cele-
brul EduSal. 

A treia comisie este cea pentru modificarea
regulamentului de sporuri, pentru ca şi persona-
lul din educaţie să beneficieze de sporurile pen-
tru condiţii deosebite de muncă. Şi vorbim
despre sporul de ecran, pentru personalul didac-
tic auxiliar, deoarece aceştia petrec un număr
foarte mare de ore în faţa calculatorului, spor
care se regăseşte în alte domenii bugetare. Apoi
este vorba despre personalul nedidactic ce lu-
crează în condiţii mai dificile, unde s-ar impune
anumite sporuri, care le-ar mai întregi veniturile.
Tot în această idee ne străduim să se plătească
naveta şi pentru personalul nedidactic. Din ex-
perienţa noastră, de multe ori decontarea navetei
este lăsată pe ultimul plan de către primării şi
atunci am decis că vom avea o discuţie la insti-
tuţia prefectului, e o practică a noastră de a ruga
pe domnul prefect să intervină la primării pentru
drepturile noastre. În caz contrar trebuie să ape-
lăm la instanţă şi revin spunând că este trist că
în România, un stat de drept, ni se iau anumite
drepturi prevăzute de lege. 

– Ce restanţe mai există legate de respecta-
rea drepturilor celor din învăţământ?

– Desigur există probleme mai vechi, nere-
zolvate din reavoinţă, poate chiar inconştienţă,
cum ar fi neaplicarea hotărârilor judecătoreşti,
care sunt definitive şi executorii. Vorbim aici
despre hotărârile judecătoreşti pentru sporul de
fidelitate cuvenit personalului didactic auxiliar
cu funcţie de conducere (sunt circa 40 de astfel

de cazuri în judeţul Neamţ), la care suntem pur-
taţi cu vorba de minister de circa trei sferturi de
an, pentru că pur şi simplu nu vor să regleze
acest lucru prin EduSal. Aceasta în condiţiile în
care Comisia Europeană vorbeşte de neacorda-
rea banilor din PNRR dacă nu se respectă pre-
vederile statului de drept, ale actelor din instanţă.
Astfel, oamenii aceştia nu-şi dau seama că fac
un mare rău României, prin faptul că nu iau în
considerare o hotărâre judecătorească. Cred că
trebuie traşi la răspundere, de aceea noi vom
continua acţiunile în instanţă. 

– Şi evident veţi continua şi protestele în
stradă, dacă situaţia o impune.

– La Colegiul Naţional al Liderilor s-a dis-
cutat şi despre continuarea protestelor. Se ştie că
pe 14 decembrie au fost pichetate prefecturile,
apoi Parlamentul; apoi au fost şi acele scrisori
adresate parlamentarilor din Neamţ. S-a vorbit
despre eventualitatea unei acţiuni de stradă pen-
tru data de 1 februarie 2023. Dar, zilele urmă-
toare va avea loc o nouă întâlnire cu dl.
prim-ministru şi dacă se vor face nişte promi-
siuni certe, că se vor realiza cerinţele noastre,
vom renunţa la proteste. 

– Sunt sigură că la Colegiul Naţional a fost
adusă în discuţie şi noua lege a educaţiei.

– Discuţia despre noua lege a educaţiei este
una foarte importantă. Mai întâi s-a lucrat la un
proiect, apoi s-a schimbat ministrul, acesta a avut
adesea poziţii contradictorii, cert este că în pre-
zent nu mai este vorba de nici o dezbatere pu-
blică. Proiectul va fi adus la cunoştinţa
publicului după ce trece de comisiile de specia-
litate din Parlament. Ni se pare că ceva nu este
în ordine cu această secretomanie, şi nu ne ex-
plicăm cum o lege atât de importantă nu este su-
pusă dezbaterii publice. Din draftul pe care noi
îl avem, putem spune că există câteva lucruri
bune: menţinerea titularizării în sistemul de în-
văţământ şi nu pe unitatea de învăţământ (ră-
mâne obligativitatea sistemului de învăţământ ca
în caz de restrângere să rezolve cumva situaţia
cadrului didactic), schimbarea filosofiei finanţă-
rii în sensul că nu mai apare acel 6% din PIB, ci
se vorbeşte de 15% din bugetul consolidat (după
anumite calcule cam tot acolo s-ar ajunge). În
rest, rămâne ceea ce ştim, adică ciclurile de clase
5/4/4, efectivele pe clase prevăzute de lege, fa-
cilităţi pentru copiii personalului didactic, nor-
mele neschimbate. Apare posibilitatea
completării normei, dacă nu sunt ore în speciali-
tate, cu 9 ore remediale sau pregătire pentru exa-
mene. Mai sunt lucruri noi care trebuie cuprinse,
poate naveta personalului nedidactic, poate nişte
salarii la pensionare. Ne îngrijorează structura
propusă pentru bacalaureat (la minorităţi se
ajunge la 10 probe de examen), şi faptul că la li-
ceele pedagogice se propun doar clase de pueri-
cultori. Ar fi cazul să se mai acorde anumite
drepturi: un stimulent bănesc pentru cei care se
titularizează în mediul rural sau nişte sume de
bani pentru dezvoltarea profesională. Nu suntem
de acord cu propunerea de a deveni mentor un
profesor cu gradul II, ci doar cu gradul I, dar sun-
tem de acord cu aceea ca îngrijitoarele de la gră-
diniţe să devină bone. 

Subliniez că Legea Educaţiei Naţionale este
un document extraordinar de important care tre-
buie să ţină seama de tradiţiile noastre, de reali-
tăţi, de nevoia modernizării învăţământului, să
fie stabilă şi predictibilă. 

Preocupări sindicale la început de an
(urmare din pag. 7)
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Ziua Culturii Naţionale, la Biblioteca Judeţeană
iblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”
Neamţ a consacrat o amplă diversitate
de activităţi pentru cinstirea Zilei Cultu-
rii Naţionale şi a celor 173 de ani de la
naşterea poetului Mihai Eminescu, vi-
neri, 13 ianuarie 2023.

Momentul central a fost organizat în
Sala Cupola, începând cu ora 12:30, când a
avut loc lansarea de carte – dezbatere „Dona-
torii de suflete” de Lucian Strochi, volum apă-
rut la Editura PapiruS Media Roman şi care a
primit Premiul pentru proză al Uniunii Scriito-
rilor din România, Filiala Bacău. La dialog au
participat Cristian Livescu, Emilian Marcu, Pe-
truş Andrei, Cornel Paiu, Dorin Ploscaru, Cor-
nel Galben şi un auditoriu select şi receptiv.

Totodată, a fost vernisată expoziţia retros-
pectivă de pictură a artistei plastice Mihaela
Gheorghiţă-Pravicencu, care va putea fi văzută
pe simezele Sălii Cupola până la 31 ianuarie
2023. Prezentarea a fost realizată de scriitorul
Lucian Strochi.

Evenimentul a fost deschis în acordurile
recitalului de lieduri susţinut de clasele de
canto clasic ale Liceului de Arte „Victor Brau-
ner” Piatra-Neamţ, profesori Olguţa Toma,
Narcisa Pavel, Cristina Ilie, Alexandra Costin.
La pian: prof. Adrian Stroici. Programul a cu-
prins lieduri din creaţia compozitorilor Adrian
Stroici, Eugen Doga, Nicolae Bretan, Gh.
Dima etc.

În spaţiul expoziţional de la parterul cor-
pului A, s-a organizat expoziţia „Impresii Emi-
nesciene” a cunoscutului pictor Dumitru
Bezem.

Ziua Culturii Naţionale a fost sărbătorită
şi de Secţia de carte pentru copii şi Ludotecă
„Ion Creangă”, care a organizat o expoziţie de
publicaţii, dezbateri şi vizionări sub genericul
„Eminescu – mare poet român, jurnalist, pro-

zator şi traducător”, precum şi atelierul de cul-
tură generală „Oameni celebri din România”.

De asemenea, au organizat prezentări, ex-
poziţii de publicaţii, momente poetice din lirica
eminesciană şi au oferit placheta „Luceafărul”
editată de Biblioteca Judeţeană „G.T. Kiri-
leanu” Neamţ Secţia de carte pentru adulţi
„Mihail Sadoveanu”, Filiala de carte străină,
Filiala „Vasile Conta” Mărăţei, Filiala „Dumi-
tru Almaş” Dărmăneşti. Unele evenimente au
avut participări şcolare, cum ar fi elevi ai clasei
a X-a A de la Colegiul Naţional „Gheorghe
Asachi” Piatra-Neamţ, profesor coordonator
Oana Zugravu, sau elevi din clasele V-VIII de
la Şcoala Gimnazială nr. 8 Piatra-Neamţ, coor-
donaţi de prof. dr. Elena Simionescu, prof.
Anca Prisacaru şi prof. Simona Andronache,

care au realizat expoziţia „Omagiu lui Emi-
nescu”, cu desene inspirate din opera poetică
eminesciană şi impresii de lectură, la Filiala de
carte străină.

Red.

B

Trebuiau să poarte
un nume

entru lacrimile pietrelor înduioşate,
De curgeau doinele la vale
Pe toţi munţii Moldovei şi ai Munteniei
Şi ai Ţării Bârsei şi ai Ţării Vrancei
Şi ai altor ţări româneşti.

Au mai existat şi nişte codri adânci
Şi un tânăr care vorbea cu ei,
Întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt?

Acest tânăr cu ochi mari,
Cât istoria noastră,
Trecea bătut de gânduri
Din cartea cirilică în cartea vieţii,
Tot numărând plopii luminii, ai dreptăţii, ai iubirii,
Care îi ieşeau mereu fără soţ.

Au mai existat şi nişte tei,
Şi cei doi îndrăgostiţi
Care ştiau să le troienească toată floarea
Într-un sărut.

Şi nişte păsări ori nişte nouri
Care tot colindau pe deasupra lor
Ca lungi şi mişcătoare şesuri.
Şi pentru că toate acestea
Trebuiau să poarte un nume,
Un singur nume,
Li s-a spus Eminescu.

(urmare din pag. 1)
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1/1432 – d. Alexandru cel Bun, voievod,
înmormântat la Mănăstirea Bistriţa. 

■ 1/1558 – n.
Macarie, episcopul
cronicar, cel care a
deprins activitatea
cărturărească la
Mănăstirea Neamţ.

În cronica sa, evenimen-
tele sunt prezentate până
la 1551. Aceasta va fi
continuată de Azarie.
Opera sa, cunoscută sub
titlul „Cronica lui Macarie”, va fi publicată de
Ioan Bogdan în „Vechile cronice moldoveneşti
până la Ureche” (1891); apoi în „Letopiseţul lui
Azarie” (1908-1909); în „Cronicile slavo-ro-

mâne din secolele XV-XVI”, publicate de Ion
Bogdan, ediţie îngrijită de P. P. Panaitescu, 1959,
în LRV. 

■ 2/1848 – n. Dimitrie Vulpian, la Români,
Neamţ (d. 22. 09. 1923, Sinaia), compozitor, mu-

zicolog, folclorist. A absolvit şcoala primară la
Roman, Gimnaziul Central, frecventează Con-
servatorul de Muzică şi Declamaţie din Iaşi; stu-
dii în Italia. Cutreieră aproape toată ţara şi
alcătuieşte lucrarea „Muzica populară” în trei vo-
lume, balade, colinde, doine, idile, pastorale,
hore, romanţe, jocuri de brâu. Apreciată de Vasile
Alecsandri („comoară naţională”), culegerea va
fi prezentată Academiei Române („Poezia popu-
lară pusă în muzică”) şi va fi premiată (1886). 

■ 4/1943 – n. Doina
Daşchievici, la Bacău,
profesoară, artist plastic.
Absolventă a Institutului
de Arte Plastice din Iaşi.
Debut artistic: expoziţie
la Galeria „Victoria”, Iaşi
(1963). Membră a U. A.
P. A expus la Salonul Re-
publican Bucureşti, U. A.
P. Suceava, Saloanele

Moldovei Bacău-Chişinău, Budapesta, Veneţia,
Galeria „Artis”, Galeria „Apollo” şi Salonul de
Artă, Bucureşti, „Artimundo”, Bruxelles ş. a.
Distinsă cu Premiul „Aurel Băeşu”, Diploma de
recunoştinţă şi Marele Premiu al Ministerului
Culturii 2005. 

■ 9/1896 – n. Aurelia Ghiaţă-Vasiliu, la
Piatra-Neamţ (d. 1972, Bucureşti). plasticiană, o
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2023 – Anul pastoraţiei
persoanelor vârstnice, al imnografilor

şi cântăreţilor bisericeşti
atriarhia Română, în ca-
drul şedinţei Sfântului
Sinod din data de 16 de-
cembrie 2022, a declarat
anul 2023, drept Anul
omagial al pastoraţiei
persoanelor vârst nice

şi Anul comemorativ al imno-
grafilor şi cântăreţilor biseri-
ceşti (psalţi).

Motivul principal l-a con-
stituit dorinţa
de a acorda o
mai mare
atenţie modu-
lui în care
sunt sprijinite
şi păstorite
p e r s o a n e l e
vârstnice în
actualul con-
text al unei
societăţi mar-
cate de indi-
v i d u a l i s m ,
egoism şi secularizare. Astfel,
se propune o încurajare a parti-
cipării persoanelor vârstnice la
viaţa comunitară a Bisericii, o
mai consistentă contribuţie a fa-
miliei, Bisericii şi societăţii în
sprijinul persoanelor de vârsta
a treia, precum şi o intensificare
a activităţilor social-filantro-
pice şi culturale dedicate aces-
tei categorii sociale.

Pentru anul comemorativ,
argumentele sunt oferite prin
dorinţa de a cinsti pe autorii şi
interpreţii muzicii bisericeşti,
ca exemple elocvente de culti-

vare a muzicii bisericeşti, care
susţine rugăciunea şi intensifică
viaţa liturgică a comunităţilor
creştine.

Cele două subiecte au fost
împărţite pe fiecare semestru al
anului astfel: în primul semes-
tru al anului 2023 va fi abordat
subiectul Anul omagial al pas-
toraţiei persoanelor vârstnice
(Forme ale pastoraţiei şi spri-

jinirii persoanelor vârstnice în
Sfânta Scriptură şi Sfânta Tra-
diţie; Principii şi metode pri-
vind pastoraţia persoanelor
vârstnice în viaţa Bisericii; Pa-
rohia, familia şi persoanele
vârstnice, astăzi: comuniune şi
conlucrare; Realităţi şi provo-
cări actuale privind pastoraţia
şi sprijinirea persoanelor vârst -
nice), iar în al doilea semestru
al anului va fi tratată tema Anul
comemorativ al imnografilor şi
cântăreţilor bisericeşti (psalţi),
care va avea în vedere aspecte
precum: Despre cântarea reli-

gioasă în Sfânta Scriptură;
Semnificaţia cântării liturgice
potrivit Sfintei Tradiţii orto-
doxe. Nume şi chipuri de imno-
grafi creştini; Importanţa
muzicii psaltice în cultul şi mi-
siunea Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne; Compozitori şi psalţi
români care au contribuit la ro-
mânirea şi dezvoltarea muzicii
psaltice liturgice.

În acest context, institu-
ţiile teologice, parohiile şi mă-
năstirile vor include în
programul teologic-educaţio-
nal, ştiinţific, cultural şi me-
diatic manifestări menite să
ilustreze rolul şi importanţa su-
biectelor mai-sus menţionate,
oferind participanţilor posibi-
litatea de a împărtăşi ultimele
rezultate ale studiului/cercetă-
rii acestor aspecte de maximă
actualitate. 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

CALENDAR
– ianuarie 2023

1. BRĂTESCU VOINEŞTI, Ioan
Al. (1 ian.1868 – 14 dec.1946) 155
de ani de la naşterea scriitorului;

04. GÂRLEANU, Emil (4
ian.1878 – 2 iul.1914) – 145 de ani
de la naşterea scriitorului;

04. NEWTON, Isaac, (4. ian.1643 –
31mart.1727) 380 de ani de la naşterea sa-
vantului englez;

07. FRUNZETTI, Ion (7 ian.1918 –
11 sept.1985) – 105 de ani de la naşterea
poetului şi criticului de artă;

08. MANIU, Iuliu (8 ian.1873 – 6
mart.1953) – 150 de ani de la naşterea
omului politic;

08. OLAHUS, Nicolaus (10
ian.1493 – 17 ian.1568) – 455 de ani de
la moartea cărturarului;

08. VIANU, Tudor (8 ian.1898 – 21
mai 1964) – 125 ani de la naşterea criti-
cului şi istoricului literar;

10. TOLSTOI, Aleksei Nikolaevič
(10 ian.1883-23 febr. 1945) – 140 de ani
de la naşterea scriitorului rus;

18. SLAVICI, Ioan (18 ian.1848 –
17 aug.1925) – 175 de ani de la naşterea
scriitorului;

21. BRĂTIANU, Gheorghe I. (21
ian.1898 – 24 sept. 1953) – 125 de ani de
la naşterea istoricului;

22. BYRON, George Gordon, Lord
(22 ian. 1788 – 19 apr. 1824) – 235 de ani
de la naşterea poetului;

23. STENDHAL, (Henri Beyle) (23
ianuarie 1783 – 23 mart. 1842) – 240 de
ani de la naşterea scriitorului;

28. FLECHTENMACHER, Al. (23
dec.1823 – 28 ian.1898) – 200 de ani de
la naşterea muzicianului.
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erioadă, profesoară de desen la Şcoala
Normală de Învăţătoare din Piatra-Neamţ.
A absolvit Academia de Arte Frumoase
Iaşi (1921). A deschis prima expoziţie de
artă decorativă (panouri pe pânză de in şi
proiecte) la Bucureşti (1927). Expoziţii:
Salonul Oficial de Arhitectură şi Arte De-
corative (Premiul I), Barcelona (1930, me-

dalie), Paris (1937), New York (1939), Milano
(1940, 1957), Bienala de Arte Decorative Bucu-
reşti (1954, 1956). În 1970, donează statului
român întreaga colecţie de lucrări şi un imobil
spre a deveni Casa „Dimitrie şi Aurelia Gheaţă”,
care, oficial, a devenit muzeu în 1994. O parte
din creaţiile artistei se află în Muzeul de Artă din
Piatra-Neamţ. Artist Emerit.

■ 12/1846 – n. Alexandru Lambrior, la
Fălticeni, Suceava (d. 20. 09. 1883, Iaşi), filolog
şi folclorist. A urmat cursuri primare la Fălticeni,

Târgu-Neamţ şi Piatra-Neamţ, a absolvit Facul-
tatea de Litere din Iaşi. Membru la „Junimea”
(1872), debut în 1873. Sprijinit de Titu Maio-
rescu, bursier la Paris, pentru desăvârşirea stu-
diilor (1875). Revine la Iaşi: repetitor la Şcoala

Normală Superioară, ţine
cursul de filologie ro-
mână la Universitate;
membru corespondent al
Academiei Române
(1882). S-a remarcat ca
filolog (Membru al Socie-
tăţii Franceze de Lingvis-
tică). Colaborări:
„Revista pentru istorie,

arheologie şi filologie”, „Romania”. Cărţi:
„Limba română veche şi nouă. Tălmăcirea româ-
nească a scrierilor Oxstenstiern”, „Carte de citire,
cuprinzând texte vechi româneşti”, „Gramatica
română. Fonetica şi morfologia”, „Studii de lin-
gvistică şi folcloristică”, îngr. şi introd. Ion Nuţă,
1976. 

■ 12. 01. 1947 Mihai Şurubaru‚ la Buhuşi,
Bacău, profesor, publicist. După absolvirea şcolii
generale şi a liceului în Buhuşi (1965), a absolvit
Facultatea de Istorie a Universităţii din Iaşi,
(1970), doctor în istorie (2000). A predat istoria
la şcoli din Piatra-Neamţ, metodist şi membru al
Consiliului consultativ al I. Ş. Neamţ; preşedinte
al S. Ş. I., Filiala Neamţ. Cărţi; „Sinteze şi teste
de istorie. Capacitate”; „Identitate restituită.
Şcoala Nr. 2 din Piatra-Neamţ”, I-IV; „Contribuţia

Red.
(continuare în pag. 6)
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n perioada 2021-2022,
sub coordonarea profe-
sorilor universitari Da-
niel Buda şi Adrian
Podaru, a apărut, la Edi-
tura Presa Universitară
Clujeană din Cluj-Na-

poca, lucrarea de specialitate
Patrologia în cercetarea teolo-
gilor ortodocşi români. Struc-
turat în trei mari volume (Vol.
I. Periodicele de tradiţie din
Patriarhia Română, Vol. II.
Bio-bibliografiile profesorilor
din facultăţile şi departamen-
tele de teologie din Patriarhia
Română şi Vol. III. Sinteză te-
matică), studiul reprezintă o co-
lecţie de pionierat în domeniul
teologiei româneşti. 

Ghidul face parte dintr-un
proiect mai amplu care are în
vedere realizarea unor astfel de
îndrumare pentru principalele
discipline de teologie. 

Este cunoscut faptul că stu-
diul patrologiei (cercetarea vie-

ţii, operei şi doctrinei Sfinţilor
Părinţi) este esenţial pentru şco-
lile teologice (şi nu numai), in-
diferent de nivel. Sfinţii Părinţi
reprezintă expresia vie a Bise-
ricii Creştine, a modului în care
este interpretată şi trăită Sfânta
Scriptură, a felului în care Bise-
rica a relaţionat cu lumea în de-
cursul veacurilor, a manierei în
care aceasta a făcut şi face mi-
siune etc. 

La Primul Congres Interna-

ţional al Facultăţilor de Teolo-
gie Ortodoxă de la Atena, din
anul 1936, într-o pledoarie pen-
tru recuperarea ethosului răsă-
ritean şi pentru reintegrarea sa
în învăţământul teologic orto-
dox universitar şi academic, pă-
rintele profesor George
Florovsky (1893-1979) se
adresa participanţilor cu urmă-
torul îndemn: Înapoi la Părinţi!
Recursul la operele Sfinţilor
Părinţi şi Scriitori Bisericeşti nu
era văzut prioritar neapărat, ca

un act de erudiţie sau ca un
semn de distincţie faţă de alte
confesiuni, ci ca un act existen-
ţial, de reconectare la „duhul
Bisericii, prelungit în viaţa ei li-
turgică şi întrupat în textele
Sfinţilor Părinţi”.

În scrierile Sfinţilor Părinţi
putem urmări frământările şi
luptele doctrinare de-a lungul
timpului şi înţelege modul în
care s-a ajuns la definitivarea
formulării învăţăturii creştine.
Învăţătura părinţilor, împreună
cu hotărârile sinoadelor ecume-
nice formează tradiţia Bisericii,
al doilea izvor al revelaţiei di-
vine. 

Analizând conţinutul celor
trei volume, consider că acest
ghid nu trebuie să lipsească din
biblioteca niciunui teolog, elev
sau student în domeniu, a preo-
ţilor slujitori ai altarului şi nu
numai. 

Prof. dr.
Mihai FLOROAIA

CALENDAR
– februarie 2023

1. LUCHIAN, Ştefan (1 feb. 1868
– 7 iun. 1916) – 155 de ani de la
naşterea pictorului;

03. GUTENBERG, Johannes
(1394/9? – 3 febr. 1468) 555 de ani
de la moartea tipografului german;

06. ARGETOIANU, Con-
stantin (3 mart.1871 – 6 feb. 1953) – 70
de ani de la moartea omului politic;

07. MORUS, Thomas (7 febr. 1478
– 1535) – 545 de ani de la naşterea savan-
tului umanist englez;

08. VERNE, Jules (8 febr. 1828 – 24
mart. 1905) – 195 de ani de la naşterea
scriitorului francez;

10. BRECHT, Bertolt (10 febr. 1898
– 14 aug. 1956) – 125 de ani de la naşte-
rea dramaturgului german;

13. WAGNER, Richard (22 mai
1813 – 13 febr. 1883) – 140 de ani de la
moartea compozitorului german

15. MOLIÉRE (J.P. Poquelin) (15
ian. 1622 – 17 febr. 1673) – 350 de ani de
la moartea dramaturgului francez;

18. KAZANTZAKIS, Nikos (18
febr. 1883 – 26 oct. 1957) – 140 de ani de
la naşterea scriitorului grec;

19. COSTIN, Miron (19 feb.1633 –
dec.1691) – 390 de ani de la naşterea cro-
nicarului;

22. MUŞATESCU, Tudor (22
febr.1903 – 4 nov.1970) – 120 ani de la
naşterea dramaturgului şi romancierului;

22. SCHOPENHAUER, Arthur
(22 febr. 1788 – 21 sept. 1860) – 235 de
ani de la naşterea filozofului german;

25. GOLDONI, Carlo (25 febr.
1707 – 6 febr. 1793) – 230 de ani de la
moartea dramaturgului italian;

26. PETRICEICU HASDEU, Bog-
dan (26 feb. 1838 – 25 aug. 1907) – 185
de ani de la naşterea scriitorului;

27. IRIMESCU, Ion (27 feb. 1903 –
28 oct. 2005) – 120 de ani de la naşterea
sculptorului.
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nvăţătorilor din judeţul Neamţ la realiza-
rea Marii Uniri”; „Dirigenţia” I-II
(colab.); „Liceul «Petru Rareş» din Piatra-
Neamţ în anii Primului Război Mondial”;
„Istoricul Vetrei-înconjurătoare a Mănăs-
tirii Neamţ-Secu”; „Piatra-Neamţ în anii
Primului Război Mondial (1914-1918)”;
„Băncile populare din judeţul Neamţ” ş. a. 

■ 16/1944 – n. Radu Boruzescu, la Secu-
ieni, Neamţ, scenograf, absolvent al Facultăţii de
Arte Decorative şi Scenografie de la Institutul de
Arte Plastice din Bucureşti. A fost angajat la Tea-
trul „Lucia Sturdza-Bulandra” din Bucureşti
(1970), ca scenograf. Joacă în teatru şi film, oca-
zional. Premii pentru scenografia filmelor „Felix
şi Otilia”, „Cu mâinile curate”, „Nuntă în cer” ş.
a. Stabilit la Paris (1975). Căsătorit cu Miruna
Boruzescu, scenograf, realizator de costume. A

semnat scenografia (iar soţia sa costumele) pen-
tru spectacole de operă din: Bucureşti, Paris,
Nancy, Besançon, New York, Vancouver, Car-
diff, Bonn, Florenţa, Amsterdam. Au lucrat cu
Mircea Veroiu, Dan Piţa, Lucian Pintilie, Liviu

Ciulei, Andrei Şerban, Petrică Ionescu.
■ 17/1829 – n. Anton Naum, la Iaşi (d. 27.

08. 1917, Iaşi, înmormântat la Cândeşti, Neamţ,
unde avea moşia, conacul şi o bibliotecă bogată),
profesor universitar, poet, prozator şi traducător.
A absolvit Academia Mihăileană din Iaşi, iar la
Paris: Facultatea de Litere de la Sorbona, Collège
de France (1858-1865), fără licenţă. În ţară, pro-
fesor la mai multe şcoli din Iaşi, inspector şcolar
pentru mai multe judeţe, printre care şi Neamţ.

Din 1897, profesor la
Universitatea din Iaşi.
Membru al Societăţii „Ju-
nimea” (1872), debutează
cu poezii şi traduceri din
limba franceză. Volume:
„Traduceri”, 1875;
„Aegri somnia”, poem,
1876; „Versuri”, 1880;
„Povestea vulpei”, 1903
ş. a. Membru corespon-

dent (1887) şi titular (1893) al Academiei Ro-
mâne. 

■ 17/1977 – n. Laurenţiu Dimişcă, la Pia-
tra-Neamţ, artist plastic, absolvent al Liceului de
Artă „Victor Brauner” (1995) şi al Universităţii
de Artă din Cluj-Napoca (2000), master în pic-
tură, la aceeaşi Universitate (2002). Este membru
al Asociaţiei Internaţionale Art en Marche, Paris

(urmare din pag. 5)
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• Interviu cu Elena Liliana
Airinei – profesor de infor‐
matică la Colegiul Tehnic

„Gheorghe Cartianu”

Cum a devenit informatica
un mod de viaţă pentru dvs.?

– Iniţial, am terminat
Facultatea de Chimie a Uni-
versităţii „Al. I. Cuza” Iaşi,
specializarea chimie-fizică.
Am urmat apoi studiile post -
universitare de specializare

în informatică, la Facultatea de Ingi -
nerie a Universităţii din Bacău,
m-am titularizat pe un post de infor-
matică şi, de 20 de ani, am continuat
în acest domeniu. Deşi prima dra-
goste a fost chimia, cea care mi-a
marcat întrega viaţă profesională a
fost informatica, un domeniu în
continuă schimbare, unde mereu e
ceva nou de învăţat, căci despre teh-
nologie ştim cu toţii: evoluează con-
tinuu. Un alt atu e faptul că e mai
aproape de sufletul elevilor şi atunci
cred eu că e mai uşor de abordat la
clasă, în comparaţie cu chimia.

– Pentru a face faţă pe piaţa
muncii, calităţile interpersonale
sunt hotărâtoare. Cum vedeţi rolul

flexibilităţii şi al comunicării în
acest context? Vă străduiţi să culti-
vaţi elevilor aceste abilităţi?

– Studiile arată că angajatorii
îşi doresc candidaţi care au o com-
binaţie ideală între competenţele
tehnice specifice şi abilităţi inter-
personale. Angajatorii caută oameni
empatici, adaptabili, creativi, capa-
bili să coopereze, ce posedă gândire
critică şi abilitatea de a rezolva pro-
bleme. Dar poate cel mai important
este darul vorbirii, abilitatea de a
comunica atât scris, cât şi oral. Pe
de altă parte, tinerii noştri sunt op-
timişti, şi se aşteaptă ca relaţiile vii-
toare cu angajatorii să fie de
colaborare, încredere şi respect re-
ciproc, de pe poziţii egale şi nu de
coordonare-subordonare.

La Colegiul Tehnic „Gheorghe
Cartianu” Piatra-Neamţ există o
preocupare continuă pentru dezvol-
tarea cunoştinţelor, abilităţilor şi
competenţelor tinerilor prin învăţa-
rea non-formală şi informală – care
pot juca un rol important în îmbu-
nătăţirea capacităţii de inserţie pro-
fesională şi a mobilităţii, precum şi
în sporirea motivaţiei pentru învă-
ţare pe tot parcursul vieţii. Astfel, de
aproape 10 ani în parteneriat cu Ju-

nior Achievement România, deru-
lez la clasă programe de educaţie
antreprenorială, educaţie financiară,
dezvoltare personală, orientare în
carieră folosind metode learning by
doing şi project-based. Colegiul
Tehnic „Gheorghe Cartianu” este
singura şcoală din judeţ care are
două acreditări Erasmus+, principa-
lii beneficiari fiind elevii, astfel că
fluxuri de elevi merg în ţările parte-
nere la agenţi economici, unde efec-
tuează orele de practică comasată.
E un exerciţiu extraordinar pentru
ei, pentru că vin în contact direct cu
angajatori din altă ţară, sunt nevoiţi
să comunice într-o limbă străină şi
să facă faţă situaţiilor care apar.

– Consideraţi că există anu-
mite defecte de care s-ar face vino-
vaţi profesorii din România,
comparativ cu cei din Uniunea Eu-
ropeană?

– Cred că e o meserie pe care
nu poţi să o faci, dacă nu iubeşti co-
piii şi tinerii, dacă nu îţi doreşti să
fii printre ei, să îi faci să-şi pună în-
trebări şi să răspunzi curiozităţii lor.
Trebuie să fii mereu bine pregătit,
la curent cu ultimele noutăţi şi „pe
fază”. Profesorii din Uniunea Euro-
peană au marele avantaj de a lucra
cu grupe mai mici de elevi, astfel
încât actul educaţional devine mult
mai eficient, mult mai personalizat
aş spune. Într-o clasă cu un efectiv
mare, chiar peste 30 de elevi, unde
nici dimensiunea clasei nu e gro-
zavă, iar dotările pentru a face ex-
perimente sau simulări de multe ori
lipsesc, oricât te-ai strădui, e greu să
vorbim de învăţământ modern şi de
calitate. O altă problemă în Româ-
nia e faptul că de prea mulţi ani aş-
teptăm descongestionarea şi
adaptarea programelor şcolare.

– Care este cea mai importantă
lecţie de viaţă pe care trebuie s-o
dea profesorul elevilor săi?

– Cred că fiecare elev este spe-
cial. Fiecare are talentele şi calităţile

lui unice care îl fac deosebit şi fie-
care elev trebuie să fie convins că el
contează, iar a învăţa este o oportu-
nitate prin care poate deveni cea
mai bună versiune a lui. Nimeni nu
e perfect, mai facem şi greşeli, dar
lecţiile învăţate din aceste greşeli ne
ajută să devenim adulţi responsa-
bili. 

– De unde a venit la dvs. moti-
vaţia de a dezvolta o viaţă profesio-
nală atât de bogată?

– Cred că totul vine din curiozi-
tate, iar atunci când îţi place ce faci,
totul vine de la sine. În plus, în toată
cariera, am avut alături oameni de-
osebiţi, am făcut parte din echipe
care m-au motivat să mă dezvolt atât
pe plan personal, cât şi pe plan pro-
fesional. Totodată, feedback-ul pe
care l-am primit în urma activităţilor
desfăşurate a contribuit mult la evo-
luţia mea profesională, iar când
poate lucrurile nu au ieşit chiar cum
mi-aş fi dorit, am avut şansa de a fi
alături de persoane care m-au ajutat
să identific la timp punctele slabe şi
aspectele pe care ar trebui să le îm-
bunătăţesc. Un alt atu a fost faptul că
am avut şi avem la Cartianu mana-
geri interesaţi de tot ce e nou şi des-
chişi la comunicare, ceea ce a fost
mereu un element stimulator al dez-
voltării profesionale.

Fiecare elev este o poveste de viaţă

–
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2003). Expoziţii personale în ţară şi
Roanne, Castelul Bealieu, Eidhoven,
Lyon, Lapalisse - Franţa, Club Conti, Mi-
lano, Galeria „Aripa”, Torino, I. C. R. din
Budapesta, Praga, Galeria „Cozia”, Bel-
gia. Lucrări de artă monumentală în teh-
nica sgraffito: Cluj-Napoca, Dealul Mare,
Piatra-Neamţ. Premiul U. A. P. la Bienala

„Lascăr Vorel”, Piatra-Neamţ. 
■ 18/1878 (alte

surse: 20; 22) – n. Cons -
tantin Matasă, la Răp-
ciuni, Hangu, Neamţ,
preot profesor, arheolog,
publicist, memorialist (d.
03. 11. 1971), întemeietor
al Muzeului de Istorie din
Piatra-Neamţ şi director
(1934-1971). A absolvit

Facultatea de Teologie Bucureşti. Paroh la: Mă-
năstirea Bistriţa, Mănăstirea Pângăraţi; Biserica
„Precista” din Piatra-Neamţ, protopop al Judeţu-
lui Neamţ; director al Şcolii de Cântăreţi din Pia-
tra-Neamţ. A efectuat săpături arheologice.

Distins cu numeroase ordine şi medalii. O stradă,
o fundaţie şi o editură din Piatra-Neamţ îi poartă
numele; cetăţean de onoare al Municipiului Pia-
tra-Neamţ. A înfiinţat şi condus revistele: „Îndru-
marea”, „Propăşirea”, „Floarea darurilor”,
„Petrodava”, „Memoria antiquitatis”. 

■ 18/1898 – n. F. Brunea-Fox (pseud. Filip
Brauner), la Roman (d. 12. 06. 1977, Bucureşti),
gazetar, traducător, supranumit „prinţul reporta-
jului”. Cursuri primare, în oraşul natal, Liceul

Naţional din Iaşi, când
semna în revista „Zări se-
nine” şi traduce din Bau-
delaire, împreună cu
Beno Wechsler (B. Fun-
doianu). Debut cu poezii,
sub semnătura Pan, în
„Versuri şi proză” (1915),
iar în gazetărie, la
„Arena” (1918). După
Război, se mută la Bucu-
reşti şi urmează un an la „Universitatea Liberă”.
Colaborări: „75 H. P.”, „Punct”, „Puntea de Fil-
deş”, „unu”, „Integral”, „Contimporanul”. Pro-
fesionist recunoscut în redacţiile: „Dimineaţa” şi
„Adevărul”. 

■ 21/1951 – n. Cezar Ţucu, la Blăgeşti,
Bacău, profesor, poet, publicist, membru al U. S.

Rememorări nemţene
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Ce rol au avut şi au proiec-
tele europene în peisajul ac-
tivităţii dvs.?

– Pentru cadrele didac-
tice dezvoltarea profesională
are loc continuu pe tot par-
cursul vieţii, este un proces
de formare, de dobândire sau

de îmbunătăţire a competenţelor.
Participarea la proiecte europene
Erasmus+ are o importanţă deose-
bită pentru cadrele didactice, deoa-
rece permite accesul acestora la un
mediu virtual de colaborare şi de
schimb de experienţă, la partene-
riate cu alţi profesori şi la activităţi
de formare profesională, alături de
colegi din diverse ţări europene.
Prin intermediul proiectelor euro-
pene, profesorii se familiarizează cu
sistemele de educaţie din Uniunea
Europeană. De asemenea, aceste
proiecte oferă o modalitate eficientă
de abordare a educaţiei în secolul
21 şi permit creşterea calităţii acti-
vităţilor de învăţare desfăşurate cu
elevii. 

Colegiul Tehnic „Gheorghe
Cartianu” beneficiază de două acre-
ditări Erasmus+: Educaţie şcolară
din anul 2020 şi VET din 2021, iar
eu fac parte din ambele echipe de
profesori participanţi. În urma im-
plementării acestor proiecte şi a
participării la mobilităţi, se produc
schimbări la nivelul activităţii di-
dactice, al dezvoltării profesionale
a cadrelor didactice, se constată
plus valoare pentru situaţiile educa-
tive pe care le proiectăm pentru ele-
vii noştri. Ne mândrim cu numărul
mare de elevi care participă la mo-
bilităţi şi la stagii de practică în stră-
inătate (ne apropiem de 100 de
elevi participanţi), iar ca rezultat,
am constatat atât creşterea motiva-
ţiei lor pentru învăţare, cât şi creş-
terea încrederii şi a stimei de sine,
la care se adaugă conştientizarea
importanţei învăţării unei meserii,
accentuarea competenţelor de co-

municare într-o limbă străină, dar şi
creşterea interesului elevilor de
clasa a VIII-a de a veni la liceul
nostru.

De asemenea, fac parte din
echipa de implementare a două pro-
iecte Erasmus+, al căror beneficiar
este ASCETIS – Asociaţia pentru
Ştiinţă, Cultură, Ecologie, Tineret şi
Integrare Socială: 

• Proiectul DIGIT+ „Digi-
talization for in groups integrative
training – international network for

support, connection, innovation and
know-how share in digital vocatio-
nal education”, cod 2021-1-RO01-
KA220-VET-000032924 – care îşi
propune sprijinirea elevilor deza-
vantajaţi cu scopul integrării lor în
noua societate digitală

• Proiectul „Arts against ad-
dictions and social exclusion”, cod
2021-2-RO01-KA210-ADU-
000051453 – „Artele împotriva de-
pendenţelor şi a excluziunii sociale”
– care are în centru activităţi de în-
curajare a talentelor, a exprimării
creativ-artistice, a pasiunilor împo-
triva dependenţelor şi excluziunii
sociale. 

– Există elevi slabi la învăţă-
tură? Sau profesori lipsiţi de vocaţie?

– Fiecare elev e o poveste de
viaţă. Trebuie să ai timpul şi uneori
puterea de a ajunge la el. Sub eti-
cheta de elev slab la învăţătură, de
multe ori, se ascund elevi cu grave
probleme emoţionale, sociale sau
economice. Sunt elevi care nu au
încredere în forţele proprii şi au ne-
voie de atenţie, susţinere şi afec-
ţiune, copii caracterizaţi prin stimă
de sine scăzută, dificultăţi de învă-
ţare, care rămân în urmă şi nu ştiu
să se susţină când au un eşec, dar şi

copii perfecţionişti cu scopuri ne-
realiste, foarte ridicate. Tactul peda-
gogic constă în a descoperi ce se
ascunde dincolo de prima impresie.
Şi aici iar apare problema numărului
mare de elevi cu care trebuie să lu-
crăm într-o clasă şi numărul insufi-
cient de psihologi din şcoală, deşi noi,
la Cartianu, suntem un caz fericit,
pentru că avem cabinet psihologic şi
o colaborare strânsă cu doamnele psi-
holog, care sunt şi foarte implicate în
viaţa şcolii noastre. 

– Ce alternative vedeţi pentru
a distrage elevii de la acte de indis-
ciplină şi bullying?

– Bullying-ul este o realitate a
şcolii, dar şi a societăţii noastre.
Cred că, în primul rând, trebuie să

identificăm situaţiile de comporta-
ment agresiv, iar pentru asta, e ne-
voie de mai multă încredere în
relaţia profesor-elev şi să învăţăm
să ne acceptăm diferenţele. În
şcoală, cel mai important şi mai efi-
cient rol de prevenire a comporta-
mentelor agresive îl are profesorul.
La clasă, psihologii şcolari, cadrele
didactice şi diriginţii desfăşoară
mereu activităţi practice de recu-
noaştere, de refuz şi de raportare a
bullyingului. Şcoala trebuie să fie

un spaţiu în care copiii să
se simtă în siguranţă, să
aibă curajul să-şi expună
problemele ştiind că va
interveni un adult şi îi va
ajuta. 

– Sunteţi şi autor de
cărţi de specialitate. Ce
aţi vrut să aduceţi nou
prin publicarea aces-
tora?

– La momentul apa-
riţiei lor, lucrările au venit
atât în sprijinul elevilor,
pentru a se pregăti pentru
promovarea probei de
competenţe digitale din
cadrul examenului de ba-
calaureat, cât şi al profe-

sorilor care predau Tehnologia
Informaţiei şi a comunicaţiilor, dar
şi discipline tehnice. Ele au umplut
un gol, răspundeau necesităţii de a
avea la un loc instrumentele nece-
sare oricărui cititor interesat de for-
marea deprinderilor de lucru cu
calculatorul, până la nivelul de utili-
zator experimentat, preocupat de
perfecţionarea sa.

– Cu ce daruri doriţi să so-
sească anul 2023?

– Anul 2023 să sosească pentru
toată lumea cu sănătate şi, dacă se
poate, să vină cu veşti de mai bine
şi echilibru în toate aspectele vieţii.

A consemnat
Gianina BURUIANĂ

Fiecare elev este o poveste de viaţă

–
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absolvit Liceul „George Bacovia” din
Bacău şi Facultatea de Matematică-Meca-
nică din Iaşi (1974), profesor la Şcoala din
Tazlău, director educativ şi director. Pentru
activitatea didactică, distins cu diverse di-
plome. Vicepreşedinte al Fundaţiei Cultu-
rale „I. I. Mironescu” din Tazlău. A fost:

redactor, redactor-şef ad-
junct, redactor-şef al Re-
vistei „La Tazlău”,
redactor la Revista „Anti-
teze”. Debut editorial cu
„Lumea în 300 de epi-
grame şi catrene”, (1998);
alte cărţi: „Blestemele şi
scrisorile Creatorului”,
„Reforma şcolară şi alte
fabulaţii”, „Aria figurilor

plane”, „Aproape fabule”, „Fabule matematice”,
„Alte scrisori şi blesteme”, „Noi scrisori şi bles-
teme”, „Numai blesteme”, „Scrisori netermi-
nate”, „Blestemele păcatului”. 

■ 23/1885 – n. Grigore Capşa, la Cândeşti,

Neamţ (d. 1971, la Piatra-Neamţ), profesor de
matematică. A urmat cursurile Liceului „Roman-
Vodă” din Roman şi ale Liceului „Petru-Rareş”,
din Piatra-Neamţ, apoi Facultatea de Ştiinţe, Sec-
ţia Matematică, la Universitatea din Iaşi (1910).
Licenţiat în drept (1914). Profesor la mai multe
şcoli din ţară: Târgu-Jiu, Roman, Craiova, Cara-
cal, Piatra-Neamţ (la Liceul „Petru-Rareş” şi la
Şcoala Normală de Băieţi „Gheorghe Asachi”,
fiind şi director). Articole în revistele de specia-

litate. Contribuţii la dezvoltarea „teoriei curbe-
lor”. Autor al lucrării „Surmenajul şcolar”
(1939).

■ 25/1851 – n. Lascăr A. Vorel, la Piatra-
Neamţ (d. 20. 06. 1902, Piatra-Neamţ), farma-
cist, finul lui Lascăr Catargiu, ispravnic de
Neamţ, viitorul prim-ministru. A absolvit Facul-
tatea de Farmacie (1874). A luat în primire far-
macia din Piatra-Neamţ în 1878. Este membru
fondator al Societăţii Ştiinţifice Literare
„Asachi” (decembrie 1880). Colaborator cu arti-
cole despre medicina populară în publicaţiile
„Corespondenţia provincială” şi „Asachi”.

25/1925 – n. Traian Cicoare, la Vâgiuleşti,
Mehedinţi, (d. 2 07.2007, la Piatra-Neamţ), pro-
fesor, publicist. Trimis cu domiciliul forţat în Re-
giunea Bacău (1953), va fi profesor la mai multe
şcoli din Judeţul Neamţ (Dragomireşti, Ivaneş,
Hlăpeşti). În 1969, pentru scurt timp, inspector

Rememorări nemţene

(urmare din pag. 7)

A

Lecţia de istorie r Luna ianuarie r Lecţia de istorie r Luna ianuarie r Lecţia de istorie r Luna ianuarie

ianuarie 2023

• Interviu cu maestrul
Vianu Mureşan 

Mai avem modele cu înalte
aptitudini morale, profesio-
nale?

– Avem modele şi avem
maeştri, n-ar trebui să fim
sceptici din acest punct de ve-
dere. Nu confund neapărat
maeştri cu dascălii, cu educa-

torii, cu profesorii, deşi există pro-
fesori exemplari prin pasiune şi
competenţă. Chiar şi eu m-am for-
mat după exemplul unor profesori
foarte buni, pe care i-am avut chiar
din perioada de liceu, la Baia Mare.
Unul dintre ei pe care-l pomenesc
tot timpul cu drag, de fapt, o profe-
soară, Doina Iacob, este cea care
mi-a cultivat în egală măsură pasiu-
nea pentru literatură şi pentru filo-
sofie. Şi mare parte din literatura pe
care am citit-o eu în perioada de
adolescenţă era bibliografie des-
prinsă din cursurile pe care le făcea
doamna profesoară. N-a scris nicio-
dată, n-a publicat nimic, a fost o
profesoară de liceu, dar impactul pe
care l-a avut asupra mea, prin pasiu-
nea pe care o avea faţă de literatură,
faţă de filosofie, faţă de marile idei,
m-a contaminat. Ea este, după jude-
cata mea, un maestru. Şi cred că
sunt mulţi maeştri în diverse dome-
nii, în afara spaţiului academic sau
în afara şcolii.

– Ce vă dădea energie în ado-
lescenţă? Care erau lucrurile care
vă puneau pe gânduri?

– Cea mai mare sursă de ener-
gie pentru mine era visul să reuşesc
să citesc cărţile mari de filosofie
pentru care prinsesem gust încă de
pe la 15 ani, când am început să-l
studiez, să-l citesc aproape zilnic pe
Platon. Şi una dintre iluziile mele
era că, într-o bună zi, voi întâlni pe
cineva care să aibă carisma unui So-
crate sau carisma unui maestru spi-

ritual veritabil. Ceea ce nu mi s-a în-
tâmplat, însă am avut norocul să în-
tâlnesc chiar din perioada liceului
un studios în filosofie şi literatură

care a avut impactul unui maestru
asupra mea. A şi murit tânăr, nu era
autor de cărţi, Alexandru Deac, pe
care l-am transformat şi în personaj
în romanul meu, Nebunul lui Dum-
nezeu. 

– Cum simţim că facem lucruri
pentru care suntem înzestraţi?

– Dacă ne apucăm să facem lu-
cruri pentru care nu avem niciun fel
de predispoziţie sau talent nativ, va
fi mult mai dificil să ajungem la
vreo performanţă autentică şi, în
orice caz, pe calea pe care mergem,
va fi mult mai dificil să ne motivăm,

să ne păstrăm pasiunea, să lucrăm
cu bucurie, cu fericire. Din păcate,
se întâmplă ca mulţi copii să fie de-
turnaţi de ambiţiile părinţilor. Ei au

un talent sau vocaţie pentru ceva şi
părinţii îi obligă să adopte o cu totul
altă cale, din nevoia de a avea o me-
serie bună, o siguranţă financiară,
mă rog, în general, multe motive de
natură practică. Se poate sfârşi cu
un eşec, cu o depresie, cu sentimen-
tul ratării, în orice caz, cu o viaţă de-
zamăgită. Sunt şi copii rari,
excepţii, care au şi educaţie foarte
bună şi o complexitate a minţii ce le
permit să urmeze, cu egală dezin-
voltură, mai multe căi posibile în
educaţia şi profesia lor.

– În ce mod ar trebui să privim

şi să înţelegem lucrurile la care
alţii, din comoditate, nu se mai gân-
desc? Cum trebuie să trezim uimi-
rea lor faţă de lucrurile din jur?

– Şcoala vine la un timp, poate
la o generaţie, după ce cele mai im-
portante idei din ştiinţă, filosofie au
fost generate, gândite, eventual, pu-
blicate în cărţi de cei mai importanţi
gânditori. Acestea nu intră imediat
în educaţie, nu sunt asimilate de
şcoală în mod imediat, uneori ele
sunt filtrate de presă, instituţii aca-
demice, de spaţiul ştiinţific, de spa-
ţiul universitar şi abia acele idei
care sunt oarecum convenabile sau
considerate utile şi necesare şcolii
intră în manuale sau în atenţia pu-
blică. Asta e diferenţa dintre educa-
ţia de masă, în şcoală, şi educaţia
printr-un maestru direct, pentru că
maestrul este şi cel care are ideile,
care gândeşte, care generează nişte
idei. Prin urmare, cei care sunt dis-
cipolii lui, care sunt în anturajul lui
beneficiază în mod nemijlocit de
acele idei. Dacă vorbim de gândito-
rii clasici, se întâmplă ca aceste idei
să fie între cele mai consistente şi
mai rezistente în timp dintre ideile
apărute în spaţiul cultural.

– Se poate vorbi cu forţă despre
slăbiciune?

– Slăbiciunile nu pot fi ascunse,
slăbiciunile cariază, ele acţionează
asupra noastră constant, ca o rugină.
Dacă nu le depistăm, dacă nu le
identificăm, dacă nu începem să lu-
crăm împotriva lor – şi faptul de a
le mărturisi este o formă de a lucra
asupra lor – acestea pot să sfâr-
şească prin a ne distruge, prin a ne
uzurpa echilibrul şi chiar fiinţa.

– Când este rugăciunea jertfă?
– Dacă rugăciunea este doar o

mărturisire şi doar o solicitare, o ce-
rinţă adresată lui Dumnezeu, atunci
ea are ceva interesat, ceva eventual
terapeutic. Omul, din neputinţă, se
roagă şi cere ajutor, cere sănătate,
cere putere şi atunci este o rugăciune

Născut la 20 februarie
1969, în localitatea Vicea, din
judeţul Maramureş, filosoful,
scriitorul şi jurnalistul Valerian
A. Mureşan (semnează Vianu
Mureşan) trăieşte cu intensitate
pasiunea pentru cultură.

Este doctor în Filosofie la
Universitatea Babeş-Bolyai din
Cluj-Napoca (2003), specializa-
rea fenomenologie franceză.
Gradul didactic de Conferenţiar
Universitar dr. din 2005. În pre-
zent, redactor de carte şi tradu-
cător la editurile Eikon
(Bucureşti) şi Şcoala Ardeleană
(Cluj-Napoca).

Publică eseuri, studii, tratate despre experienţa religioasă, teolo-
gia şi arta icoanei, filosofia magiei, etica şi creativitatea în
copilărie. De asemenea, scrie poezie şi proză. În 2005 a primit Pre-
miul Henri Jaquier de la Centrul Cultural Francez pentru teza de doc-
torat – Heterologie, introducere în Etica lui E. Lévinas.

Cărţi publicate: Fundamentele filosofice ale magiei, Heterology.
Introducere în etica lui Lévinas (2005), Simbolul, Icoana, Chi-
pul (2006), Pavese, Omul jignit (2015), Altul decât Dumne-
 zeu (2017), Nebunul lui Dumnezeu (roman, 2014), Sophia Leopold,
Let’s Play Artist (2014), Autoportrete în oglinzile cărţilor (2016). 

Red.

„Pentru mine, ceea ce am făcut şi ceea ce fac este rezultatul
naturii cu care am fost înzestrat”

–
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a Comitetul de Cul-
tură şi Artă al Jude-
ţului Neamţ, iar din
1970, revine în în-
văţământ (Liceul
Pedagogic, Şcoala
Nr. 9, Liceul „Calis-

trat Hogaş”, Liceul Indus-
trial Nr. 3, azi, Colegiul
Tehnic „Gheorghe Car-
tianu”). A publicat nume-
roase articole în ziarele „Acţiunea”, „Ceahlăul”,
„Monitorul de Neamţ”, „Realitatea” şi în revistele
de cultură din Neamţ: „Asachi”, „Antiteze”,
„Apostolul”, „Ţara Hangului”, „La Tazlău”. Prin
grija lui Constantin Bostan, în 2012, i s-a publicat
postum volumul „Oameni, locuri şi comori spiri-
tuale din Ţinutul Neamţ”, o selecţie din articolele
răspândite în presă de-a lungul anilor.

■ 30/1944 – n. Vasile-Doru Ulian, la Fră-
tăuţii Noi, Suceava, artist plastic, absolvent al Fa-
cultăţii de Arte Plastice din Bucureşti (1965),
profesor la Liceul „Mihail Sadoveanu” din Borca
şi în Piatra-Neamţ, preşedinte al Filialei Neamţ

a U. A. P. (1990-1992). Expoziţii personale la
Iaşi, Bacău, Bucureşti. Prezent în expoziţii jude-
ţene, bienale, saloane naţionale, de grup. Lucrări
în colecţii de stat şi particulare în ţară şi în stră-
inătate. Premiul U. A. P. la Saloanele Moldovei
(Bacău-Chişinău, 1991), la Bienala de Arte Plas-
tice „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamţ (2005). A
participat la numeroase tabere de pictură. 

■ 31/1882 – n. Sidonia Hogaş, la Piatra-
Neamţ (d. 19. 04. 1976, la Piatra-Neamţ), profe-

soară, compozitoare, dirijoare, memorialistă.
Este fiica lui Calistrat Hogaş. Studii: la Piatra-
Neamţ, cu dascăli străluciţi, Conservatorul din
Iaşi, având-o profesoară pe Florica Mezincescu.
A profesat la Ploieşti, iar după Război, la Piatra-
Neamţ (Şcoala Particulară de Fete „Eugenia Po-
povici şi Valentina Focşa” ce va deveni Liceul de
Fete, în prezent, Colegiul „Calistrat Hogaş”, şi la
Şcoala Normală de Băieţi „Gheorghe Asachi”).
În casa părintească, a organizat o cameră, pentru
vizitare, dedicată memoriei tatălui (septembrie
1939). În 1940, publică „Tataia – Amintiri din
viaţa scriitorului Calistrat Hogaş”. A donat sta-
tului casa părintească, pentru a fi restaurată şi or-
ganizată ca muzeu memorial (1967). 

(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

Lecţia de istorie r Luna ianuarie r Lecţia de istorie r Luna ianuarie r Lecţia de istorie r Luna ianuarie

l

ianuarie 2023

nteresată. Rugăciunea este o
jertfă atunci când este prea-
mărirea sau preacinstirea
Celui care este în fond la ori-
ginea vieţii noastre, a sănătă-
ţii noastre, a echilibrului
nostru, deci este o rugăciune
de preamărire şi aceasta este

o jertfă, aşa cum fac îngerii pronia-
tori. Aceasta este rugăciunea lumi-
noasă şi cea mai puternică şi, de
fapt, cea mai valoroasă. Cred că cei
mai mulţi oameni se comportă ca şi
cum ar fi stăpânii propriilor vieţi, ca
şi cum ar fi meritul lor starea de să-
nătate pe care o au, inteligenţa, fru-
museţea, tinereţea pe care o au,
toate aceste atuuri care fac posibilă
o viaţă bună, o viaţă cu care să fim
împăcaţi. Şi în momentul în care
suntem împăcaţi cu ceea ce suntem,
cu ceea ce obţinem, cu ceea ce rea-
lizăm, se creează o anumită euforie
amnezică, o anumită euforie care ne
face să-l uităm pe Dumnezeu ca ori-
ginea şi cauza reală a tot ceea ce
suntem, de la faptul că ne-am născut
la faptul că suntem sănătoşi, la fap-
tul că suntem integri, că suntem,
eventual, talentaţi în ceva, la faptul
că avem capacitatea de a ne realiza
anumite ambiţii, idealuri, aspira-
ţii… La capătul tuturor acestora este
Dumnezeu, dar Dumnezeu lucrează
apofatic, lucrează ca forţa cea mai
discretă şi cea mai aparent neutră în
vieţiile noastre şi această forţă este
constantă, ea acţionează în toate
momentele, în toate situaţiile, chiar
şi atunci când dormim. Noi, prin
propria putere, n-am putea să ne tre-
zim a doua zi dimineaţa. Viaţa lu-
crează în noi fără ştiinţa noastră,
cum mintea noastră lucrează în noi
fără ştiinţa noastră, că ne trezim a
doua zi cu aceeaşi minte, n-am făcut
nimic să ne-o reţinem de-a lungul
nopţii când dispare odată cu som-
nul. Toate acestea sunt situaţii mi-
nunate care se datorează exclusiv şi
în totalitate lui Dumnezeu.

– Un om fericit este prea mul-
ţumit de prezent ca să se gân-
dească la viitor? Dumneavoastră
vă place să vă faceţi planuri în-
drăzneţe?

– Planurile mele sunt pe jumă-
tate marcate de o nevoie de lămu-
rire de sine şi de curăţare de sine şi
de dumirire de sine. Probabil, de
asta m-am ocupat şi mă ocup în
continuare cu filosofia, cu teologia,
pentru că acel om care este atent la
propria viaţă, la viaţa în lume, la
relaţia sa cu soarta, cu eşecul, cu
posibilele realizări, cu pierderile
posibile care în orice moment se
pot întâmpla, de la moartea cuiva
apropiat, de la îmbolnăvirea
personală, toate aceste lucruri
mă frământă şi mă preocupă
în fiecare zi. Sunt teme de
gândire pentru mine. Eu nu
sunt prin fire un ambiţios.
Ambiţia mea a fost în cea mai
mare parte una de cunoaştere
şi de înţelegere. Dacă în urma
realizărilor în acest domeniu
apare şi altceva care să mă
mulţumească sau care să
poată fi numit împlinire sau
realizare personală, atunci
sunt recunoscător, e cu atât
mai bine. Pentru mine, ceea
ce am făcut şi ceea ce fac este
rezultatul naturii cu care am
fost înzestrat. Nu judec vreo-
dată la nivel de performanţă,
la nivel de realizare înaltă
ceea ce fac, pur şi simplu, pa-
siunea mea pentru cărţi, pen-
tru gândire, pentru filosofie,
pentru literatură, pentru tot
ceea ce ţine de aceste arte spiri-
tuale a făcut să am un anumit drum
care în bună măsură a fost deturnat
de conjuncturi, de întâlniri, de si-
tuaţii, chiar de eşecuri. Cred că în
mare parte anumite nerealizări sau
eşecuri m-au redirecţionat şi m-au
pus pe calea pe care mă găsesc as-
tăzi, despre care nu spun că ar fi

mai bună sau mai rea decât vreo
altă cale pe care aş fi putut-o urma.
De exemplu, dacă aş fi rămas pro-
fesor la Universitate. Probabil, aş
fi fost mulţumit dacă aş fi reuşit să
continui să predau filosofia până la
pensie. Nu regret că nu am rămas
acolo. Cred că unele dintre lucru-
rile cele mai importante care mi se
întâmplă sunt pierderile nedure-
roase. Adică pierderile care nu sunt
însoţite de moartea cuiva. Eu cred
că atunci când ni se întâmplă o
pierdere este important să fim
atenţi ce vrea destinul sau Dumne-
zeu de la noi atunci când ne ia
ceva. Eu cred că dacă nu ne dă

ceva mai bun în mod imediat,
poate ne dă minte mai multă. O
pierdere din care poţi să câştigi în
cunoaştere, în înţelegere este una
care te ajută. Şi pentru cineva care
pretinde că se ocupă cu filosofia
dacă nu ar înţelege nimic din
aceste pierderi înseamnă că şi-ar
dezonora pasiunea, preocuparea,

filosofia ca atare. Eu cred ca So-
crate, şi acesta este unul dintre lu-
crurile pe care le-am învăţat de la
el, că nu există nimic rău în mod
fundamental, nici în viaţă, nici în
moarte, decât pentru cine nu e ca-
pabil să înţeleagă. În momentul în
care înţelegi mersul lucrurilor, în
momentul în care înţelegi relativi-
tatea vieţii tale, a existenţei tale în
lume, a relaţiilor cu ceilalţi, a carie-
rei tale, a siguranţei tale, poţi să te
raportezi la orice pierdere sau la
orice eşec ca la o posibilitate ime-
diată, la ceva care se poate întâmpla
oricând şi ceva din care ai putea să
extragi o formă de cunoaştere.

– Virtutea mai este o comoară
a fiinţei umane?

– În şcoală nu se vorbeşte ni-
ciodată despre virtute, nici la facul-
tăţi unde se predă etica, pentru că
pare să fie o valoare teologică, o
valoare care ţine de morala strict
religioasă. Acum, în etică, se vor-
beşte doar de calităţi, doar de ones-
titate, cinste, seriozitate,
corectitudine, nu se mai vorbeşte
de virtute. În Antichitate, în pri-
mele secole ale creştinismului, în
Evul Mediu se vorbea, orice mo-
rală era legată de virtute şi erau
nişte virtuţi fundamentale fără de
care un om nu se putea chema cre-
dincios sau un om care trăieşte pe
o cale corectă, pe o cale dreaptă.
Din păcate, virtutea s-a pierdut ca
valoare, concept, dar eu cred că
virtuţile definesc caracterul sau
personalitatea cuiva şi aceste vir-
tuţi sunt, în egală măsură, valori ci-
vice şi valori religioase, pentru că
o persoană, care-i golită de conţi-
nut spiritual, de conţinut religios,
nu poate să fie în spaţiul social la
nivel strict civic, nu poate să fie o
persoană credibilă sau o persoană
demnă de urmat.

A consemnat Violeta MOŞU

„Pentru mine, ceea ce am făcut şi ceea ce fac este rezultatul
naturii cu care am fost înzestrat”

i
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levii şi profesorii din gimnaziul de la Ru-
bleniţa, raionul Soroca, deja pentru al
treilea an, sunt implicaţi în parteneriate
educaţionale alături de conaţionalii lor de
peste Prut. Iar un reper important al aces-
tei colaborări este istoria noastră comună.

Totul a început în 2020 când elevii de
la această instituţie de învăţământ au mers „Pe
urmele unirii” cu cei de la Şcoala Gimnazială

„Mircea cel Bătrân”, din Curtea de
Argeş, Şcoala Gimnazială „Cons -
tantin Gheorghe Marinescu” din
Galaţi, Şcoala Gimnazială Nr. 1
din Gura Humorului şi Liceul
Teoretic „Mihai Marinciuc” din
Chişinău.

După ce elevii au cercetat
Marea Unire de la 1918 şi paşii

Basarabiei în acest eve-
niment istoric, anul tre-
cut au ales să prezinte
itinerarul istorico-turis-
tic al ţinutului Soroca,
iar în acest an şcolar
aceştia îşi prezintă satul cu tradiţiile,
meşteşugurile şi datinile sale.

Membrii echipei UNIPATRIO-
ŢII de la Rubleniţa au aflat că au nu
doar o limbă şi istorie comune cu ro-
mânii de dincolo de Prut, ci şi multe
viziuni asemănătoare.

Activităţile de cercetare şi inter-

vievarea personalităţilor locale au făcut ca ele-
vii să afle multe informaţii interesante, pe care
nu prea le găseşti în manuale. Totodată parte-
neriatele transfrontaliere nu s-au limitat doar
la istorie, iar de câştigat are atât şcoala cât şi
comunitatea. (Observatorul de Nord, Soroca,
R. Moldova)

Vadim ŞTERBATE

Parteneriate
transfrontaliere

Parteneriate transfrontaliere

Elevii şi profesorii din Rubleniţa studiază şi cercetează
alături de conaţionalii lor de peste Prut

E

Expoziţie dedicată Zilei Naţionale a Culturii

Dinastia de cărturari
basarabeni – Iustin, Paul şi

Zamfira Mihail 
n perioada 27 ianuarie - 31 mai 2023, la Muzeul Naţional de Et-
nografie şi Istorie Naturală din Chişinău, va fi putea fi vizitată o
expoziţie consacrată dinastiei de cărturari basarabeni, reprezentată
prin dascălul şi învăţătorul Iustin Mihail (1875-1909), care a ac-
tivat în satul Cornova, preotul şi istoricul Paul Mihail (1905-
1994), prof. univ. dr. Zamfira Mihail (n. 1937, Chişinău), reputat
filolog şi istoric al culturii româneşti. 

În expoziţie se regăsesc piese donate muzeului de către dna Zamfira
Mihail în diferiţi ani. Lada de zestre de la bunicul Iustin, în care tatăl
dumneaei, Paul Mihail, a salvat cărţi şi manuscrise preţioase moştenite
în familia sa, transportându-le după 28 iunie 1940 peste Prut, un lăicer
de 150 de ani, ţesut de Elena Huzun, bunica donatoarei. Va fi expusă şi
o bogată colecţie de cărţi şi periodice, ce oglindesc repere din viaţa şi
preocupările ştiinţifice ale lui Paul Mihail şi ale fiicei sale Zamfira. Aces-

tea sunt publicaţii din perioada interbelică
şi din cea postbelică, apărute în România
şi peste hotare. Multe ediţii sunt însoţite
de autografele unor savanţi de notorietate
europeană. Expoziţia este completată de
fotografii ale personalităţilor menţionate,
precum şi imagini vechi din Cornova şi
Chişinău, oferite de dr. Vasile Şoimaru.
Nu în ultimul rând, este prezentată cam-
pania din anul 1931 de cercetare a satului
Cornova, întreprinsă de Şcoala Sociolo-
gică de la Bucureşti, sub conducerea
Acad. Dimitrie Gusti.

Curatorii expoziţiei şi-au propus să
pună în lumină contribuţia familiei Mihail
la păstrarea unor importante valori ale pa-

trimoniului cultural naţional (manuscrise, tipărituri vechi, documente,
bunuri etnografice), şi să cultive astfel, în rândul vizitatorilor, responsa-
bilitatea pentru bunurile culturale moştenite de la strămoşi, importante
pentru familie, dar şi pentru întreaga ţară. 

Red.

î

Proiectul „O oră peste Prut” continuă
SLIP Iaşi şi organizaţia ra-
ională Ungheni a Federaţiei
Sindicale a Educaţiei şi Şti-
inţei au iniţiat în decembrie
2019 un parteneriat între
cele două structuri sindi-
cale, care vizează imple-

mentarea pe parcursul unui an a
proiectului „O oră peste Prut”,
care, fiind întrerupt din cauza pan-
demiei, s-a extins până în decem-
brie 2022.

Pe data de 14 decembrie
2022, în incinta Şcolii Gimnaziale
„George Coşbuc” din Iaşi, cadrele

didactice din această instituţie şi
cele din Liceul Teoretic „Ion
Creangă” din municipiul Ungheni
au predat ore elevilor, desfăşu-
rând, astfel, un interesant schimb
de experienţă profesională.

În cadrul atelierului de lucru,
organizat ulterior, s-au pus în dis-
cuţie problemele din ambele sis-
teme educaţie, s-au elucidat
părţile pozitive ale acestora, s-au
propus, din perspectiva membrilor
de sindicat, unele soluţii şi s-au
conturat noi idei de colaborare, în-
tărite printr-un acord de partene-

riat la nivel de instituţii.
În a doua parte a zilei, unghe-

nenii au beneficiat de o excursie
de neuitat prin municipiul Iaşi – o
adevărata capitală culturală a ro-
mânilor de pretutindeni.

Pentru membrii FSEŞ din ra-
ionul Ungheni şi colegii lor din
Iaşi, anul 2023 vine cu un nou
program de activităţi similare în
cadrul proiectului „O oră peste
Prut”.

Lilia SAVIN, 
preşedinte CR Ungheni al

FSEŞ

U



Scrisori din Basarabia

Pag. 11APOSTOLULianuarie 2023

e la 1812 încoace românilor
basarabeni li s-a şters cu bu-
retele, prin cele mai diabolice
metode, conştiinţa identitară,
inducându-li-se ideea că pa-
tria lor ar fi alta decât cea în
care se născuseră şi în care

zac osemintele strămoşilor lor.
O rudă de-a mea, unchiul Ni-

colae Boghian din comuna Crihana
Veche, judeţul Cahul, a căzut în
1904 cu moarte de erou pentru
„maica Rusie” şi „tătuca-ţarul” la
apărarea Port-Arthurului. În confla-
graţia din 1941-1945, taţii noştri de
pe malul stâng al Prutului, înrolaţi
în armata sovietică, au trebuit să
tragă în fraţii lor de pe malul drept
pentru apărarea „patriei lor sfinte”
– U.R.S.S. Începând cu 1994, ro-
mânilor „Basarabiei moldave” li se
inoculează metodic conceptul de
patrie, limbă, istorie şi fiinţă mol-
dovenească, altele decât cea româ-
nească.

Regretatului actor şi regizor de
teatru şi film Victor Ciutac, întors
de curând, împreună cu marele poet
Grigore Vieru, în Patria lui Dumne-
zeu, i-a fost dat, de asemenea, ca şi
celorlalţi reprezentanţi ai generaţiei
basarabene de sacrificiu, să tră-
iască, să creeze şi să soarbă din
cupa răbdării şi suferinţei în mai
multe patrii. Ca părtaş al acestei ge-
neraţii, îmi place să cred că, în su-
flet, aveam una şi aceeaşi Patrie,
cea adevărată, taina care ne apăra
de pieire. Certific şi mărturisesc:
este grozav de greu să trăieşti şi să
împărtăşeşti, în suflet, o credinţă şi,
pe de altă parte, să joci un alt rol,
cel impus de „patria” impusă.

Şi Victor Ciutac a trecut prin
acest calvar. Norocul lui că a fost
chiar actor şi, ca profesionist, poate
că i-a fost mai uşor decât nouă să se
dedubleze în hăţişurile vieţii. Pe
lângă memorabilele chipuri de ţă-
rani moldoveni, cu trăsăturile lor
general-umane de fiinţe îngemănate
cu glia (rolul tatei din spectacolul
cu titlul omonim de Dumitru Mat-
covschi pe scena Naţionalului din
Chişinău; rolul cronicarului Ion Ne-
culce din pelicula „Dimitrie Cante-
mir” de Vlad Ioviţă, al ţăranului
Alexe Mânzu din filmul „Bărbăţii
încărunţesc de tineri” de Vasile Pas-
caru, al haiducului Marcu din
„Calul, puşca şi nevasta” de Vlad
Ioviţă etc.), a creat şi tipuri de re-
prezentanţi ai puterii sovietice: co-
misar de brigadă în banda lui
Kotovski (filmul „Pe urmele fiarei”
de Valeriu Gagiu), preşedinte de
colhoz (filmul „Care pe care” de
Anatol Codru) etc.

Pe scena Teatrului Dramatic
din Bălţi, apoi pe cea a Teatrului
Naţional „Mihai Eminescu” din
Chişinău, timp de peste 45 de ani, a
colaborat cu cunoscuţii regizori de
teatru Valeriu Cupcea, Veniamin

Apostol, Andrei Băleanu, Ilie Todo-
rov, a jucat alături de renumiţii ac-
tori Eugeniu Ureche, Ecaterina
Cazimirov, Constantin Constanti-
nov, Domnica Darienco (spectaco-
lele: „Tata”, „Abecedarul”, „Pomul

vieţii”, „Io, Ştefan-Voievod”, „Zbor
deasupra unui cuib de cuci”, „Aso-
ciaţia femeilor din Belgrad” etc.),
iar în cele peste 20 de filme („Poe-
nile roşii”, „Lăutarii”, „Bărbaţii în-
cărunţesc de tineri”, „Corbii prada
n-o împart”, „Ofiţer în rezervă”,
„Destinul misterios”, „Ultimul hai-
duc”, „Când ai alături un bărbat”,
„Dansul efemer al dragostei”, „Tre-
cea o lebădă pe ape” etc.) – cu re-
gizori ca Emil Loteanu, Vlad
Ioviţă, Vasile Pescaru, Valeriu
Gagiu, Anatol Codru, Ion Mija şi cu
actori ca Ion Ungureanu, Grigore
Grigoriu, Mihai Volontir, Constan-
tin Constantinov, Petru Baracci,
Mihai Curagău, Dumitru Caracio-
banu, Eugenia Todoraşcu, Iulian
Codău, Boris Bechet, Timofei Gru-
zin, Metodie Apostolov, Eugen Cu-
curuzac, Marica Balan, Vasile
Brescanu, Spiru Haret, Ion Ara-
chelu, Vasile Constantin, Vasile
Zubcu, Mihai Bădicheanu ş. a.

Ţinuta elegantă, romantică şi
visătoare, vocea lui molcomă (as-
cultătorii îşi vor mai fi amintind-o
din ultimul spectacol radiofonic
„Accidentul” de Fr. Dürrenmatt, di-
fuzat la Radio Iaşi în 2008), ochii
pătrunzători şi blajini, iradiind o
bunătate sufletească sui-generis,
pasul agale, dar sigur, prin arătura
scenei teatrale, discreţia cu care ţi
se confesa îl individualizează şi ţi-l
amprentează pe retina sufletului
pentru totdeauna.

În 2002, în plin dezmăţ al capi-
talismului sălbatic, al indiferenţei
totale a oficialităţilor din Republica
Moldova pentru cultura teatrală şi
cinematografică şi, în genere, faţă
de propăşirea spirituală a românilor

basarabeni, al atacului furibund din
partea cârmuitorilor faţă de tot ce e
simţire românească, Victor Ciutac
le spune un „mulţumesc” plin de re-
cunoştinţă spectatorilor, teatrului şi
filmului, cărora le consacrase toată
viaţa sa creatoare, şi se retrage la
Iaşi, în Ţară, unde îşi regăseşte, cu
bucuria împlinirii unui vis mai
vechi, – de astă dată pentru tot-
deauna – mult râvnita şi adevărata
lui Patrie.

Descalpatul de memoria isto-
rică şi strangulatul, timp de peste 50
de ani, de menghina ideologiei so-
vietice românul Victor Ciutac, omul
care a trecut
prin tot cal-
varul româ-
nilor ba  -
sarabeni vă-
duviţi de pa-
trie, dez-
 moşteniţi de
istorie şi
mancurtizaţi
de scursurile
străine, a ră-
bufnit, pe
„ultima sută
de metri”
din viaţă, cu
două ro-
mane („Exilaţi în umilinţă” şi „Po-
vestiri de acasă”) sfâşietoare prin
obiectivitatea şi sinceritatea cu care
descrie drama dezrădăcinării, dez-
naţionalizării, mancurtizării, sub

ruşi, a românilor basarabeni, care
au ajuns, orbecăind prin întuneric şi
minciunire, străini la ei acasă, umi-
liţi inchizitorial permanent, siliţi să
accepte – ceea ce este extrem de
tragic – ca pe ceva normal şi sârma
ghimpată de pe malul Prutului,
care-i desparte de fraţi, şi traiul în
cuşcă, să se resemneze mioritic în
faţa destinului, acceptându-i, fără
crâcnire şi încercare de rezistenţă
sau de revoltă, pe venetici, cu pro-
verbiala atitudine blajină a românu-
lui faţă de cotropitori. Spre finalul
romanului, un moşneag basarabean
mucalit, fără patrie, din Codrenii de
lângă Prutul de la răspântia istoriei,
se confesează cu ironia amară a
unui moş Ion Roată crengian, bătut
din cele patru vânturi: „Iaca, în
jurul casei am numai patrii, multe
patrii, da feciori – niciunul. Până
mai ieri aveam doi eroi şi un fecior,
azi am trei eroi, da feciori – niciu-
nul. Aşa-i când ai mai multe patrii,
niciuna nu ştie cum să ţi-i ia mai re-
pede şi să ţi-i facă eroi”. Autorul nu
ne spune ce se va întâmpla cu tre-
zirea conştiinţei codrenilor basara-
beni, lăsând concluzia la latitudinea
cititorului.

Dar însuşi autorul romanului,
reprezentant al unei generaţii basa-
rabene pierdute, de sacrificiu, pe
patul de suferinţă al unui spital din
Iaşi, ne-a lăsat, cu minte lucidă şi
cu limbă de moarte, sacramentalul
său testament: „Vreau să fiu îngro-
pat la Iaşi, în ţărâna poporului meu.
Şi mai vreau să înţeleagă toţi că Ro-
mânia şi Basarabia, Basarabia şi
România sunt acelaşi pământ”.

La fel ca şi compatriotul său
Grigore Vieru, Victor Ciutac şi-a re-
găsit, încă fiind în viaţă, Patria sa
pierdută.

Dacă ţinem la ei cu adevărat,
nu există un argument mai puternic
decât să contribuim, prin eforturile
noastre personale şi comune, la
reîntregirea Ţării. Pentru a ne regăsi
cu toţii Patria pierdută.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!
(N. R. Preluare din „Literatura

şi Arta”, nr. 5, Chişinău, 2009)

Nicolae MĂTCAŞ

Regăsirea patriei pierdute

In memoriam: Victor Ciutac
(12 ianuarie 1938, Hotin – 18 ianuarie 2009, Iaşi)

Victor Ciutac s-a născut la 12 ia-
nuarie 1938, în satul Şirăuţ, judeţul
Hotin într-o familie de ţărani. În
toamna anului 1957 este înrolat în
rândurile Armatei sovietice. Din 1960
şi până în 1964 urmează Facultatea
de actorie la Conservatorul „Gavriil
Muzicescu” din Chişinău – Faculta-
tea de teatru şi film, clasa maestrului
Valeriu Cupcea. Joacă iniţial pe scena
Teatrului „Vasile Alecsandri” din
Bălţi, iar din1964, pe scena Teatrului
Dramatic „A. S. Puşkin” din Chişi-
nău. După reorganizarea teatrului „A.
S. Puşkin” este numit director artistic
al Teatrului-studio „Mihai Eminescu” (din 1994, Teatrul Naţional
„Mihai Eminescu” din Chişinău). În 2002, părăseşte teatrul şi se sta-
bileşte la Iaşi, cealaltă capitală Moldovei.

Este laureat al Premiului Naţional (1980), i se conferă titlul de
Artist al Poporului (1991) şi e decorat cu Ordinul Republicii (1998).
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Datoria memoriei: Dumitru Radu Popescu, un spirit olimpic

R. Popescu, o apariţie rară în presă în ul-
timii ani, a vorbit, într-un interviu acordat
în 2017, despre trei dintre cele mai cunos-
cute creaţii dramaturgice ale sale puse în
scenă la Teatrul Tineretului şi despre ac-
tivitatea scriitoricească şi universul literar
actual.

– Cum apreciaţi instituirea acestui premiu
naţional?

– Îl consider un succes pentru literatura ro-
mână, un succes al Uniunii Scriitorilor şi al ju-
deţului Neamţ. Creangă este un geniu, pe care
românii îl consideră de mâna a doua. Se înşeală.
Geniile nu pot fi decât genii. El este la nivelul
marilor noştri creatori şi marilor scriitori ai Eu-
ropei. Este un premiu care va duce la mai multe
apariţii ale cărţilor despre Creangă. El este un
scriitor complex. La el, găseşti basmul, găseşti
miturile şi diverse categorii de persoane, bune,
rele, beţivi, militari, civili etc. Toată gândirea
acestor personaje e realistă. Aici am aflat un
lucru pe care nu-l ştiam şi anume că Creangă a
scris şi poezie. La Editura Academiei, am să
vorbesc să scoatem un volum cu poeziile sale.

– Aţi sprijinit mereu scriitorii tineri şi ştiu
asta mai ales după ce am citit jurnalul poetului
nemţean Aurel Dumitraşcu, intitulat „Carne-
tele maro”. Mai ştiu că întodeauna aţi fost un
dezinteresat povăţuitor. 

– Pe Aurel Dumitraşcu, l-am întâlnit la Fes-
tivalul „Nicolae Labiş”. Eu am ajuns atunci, de
la Cluj, mai târziu şi premiile se dăduseră şi ci-
neva m-a făcut atent că mai există acolo un vraf
de manuscrise. Şi le-am citit şi l-am descoperit
pe acest băiat, pe care l-am debutat în revista
„Tribuna”, l-am invitat la Cluj şi am câteva scri-
sori de la el. Era un om blând, sensibil. Era un
om care credea că va trăi 100 de ani. Acesta este
idealul mai multor scriitori: că succesul nu con-

tează acum, ci o să vină el până la urmă. Amza
Săceanu era secretar cu propaganda la Neamţ
şi am vorbit cu el, să-i găsească un loc de
muncă la Cultură. Trebuie să-l laud pe Amza
Săceanu, fiindcă s-a purtat foarte frumos cu
viaţa unor scriitori.

– Trei dintre cele mai cunoscute creaţii
dramaturgice ale dvs. s-au pus în scenă la Tea-
trul Tineretului: „Muntele” (1977), „Piticul din
grădina de vară” (1984) şi „Aceşti îngeri
trişti” (1985).

– Piesa „Muntele” se numea, de fapt,
„Muntele verde”, dar s-a tăiat cuvântul „verde”,
ca să nu pară că e o chestiune legionară, o tâm-
penie, de fapt. Un spectacol foarte bun, care i-a
impus pe Horaţiu Mălăele şi Rozina Cambos.
Eu zic că spectacolele au fost bune, dar orice
autor spune acest lucru despre creaţiile sale. Ac-
torii care sunt foarte buni pot juca orice rol.
Acesta este marele talent, să ai disponibilitatea

pentru orice rol. Cel mai greu este să joci co-
medie. În comedie, se vede falsul. Pentru un rol
dramatic, poţi să mimezi cu puţină ironie, cu
puţină tragedie, dar, în comedie, dacă trişezi şi
vrei să ai haz mai mare, intri în fals şi imediat
se vede. Adică te duce spre estradă. Ori estrada
o accepţi ca estradă. Nu te gândeşti la estradă
că personajul cutare a trăit o dramă, ci ai mers
la spectacol ca să te distrezi, nu ca să să vezi un
destin.

– Aţi fost mulţumit întotdeauna de cum au
fost distribuiţi actorii în piesele dvs.? Adică au
fost aleşi pe măsura subiectului? 

– Nu m-aş putea pronunţa. Eu mă gândesc
tot timpul la domnul Shakespeare. Câte inter-
pretări s-au dat lui Hamlet sau Ofeliei? E ace-
laşi text, dar depinde de talentul sau de geniul
actorului. Nu poţi fi supărat pe actor, pentru că-l
alege regizorul. Eu am fost prieten şi cu Emil
Mandric, şi cu Nicolae Scarlat, pe Scarlat îl cu-
noşteam de la Târgu Mureş, dar nu am vorbit

cu ei înainte, cum să pună piesele în scenă. Au
fost regizori buni, dar mai puţin norocoşi. Sunt
regizori care-s foarte buni, dar, dacă nu intră
într-un halou al criticii, nu sunt trataţi la adevă-
rata lor valoare. La Teatrul Tineretului, era un
bufet şi actorii mai discutau rolurile şi acolo.
Nimeni nu turna în el ca să se îmbete. Era un
fel de socializare, cum se spune acum. Teatrul
Tineretului tot timpul era prizat de presă ca unul
din teatrele cele mai bune din ţară. I-am cunos-
cut şi pe Ion Coman şi pe Eduard Covali. Pia-
tra-Neamţ este un oraş pe care-l iubesc. A rămas
la fel de frumos, nu seamănă a oraş românesc.

– Ce modele literare mai avem? La ce ne
raportăm literar în prezent? 

– Marele talent trebuie să ţină cont şi de
cultura altor ţări. Nu se poate să nu-l citeşti pe
Shakespeare, oricine ai fi tu. Eşti un dobitoc,
dacă te apuci de dramaturgie şi nu ştii cine-i
Shakespeare sau nu ştii cine-s grecii. Trebuie
să ştii! Ca ei oricum nu poţi face, dar măcar o
să te înveţe nişte lucruri preţioase. Talentul nu
prea se învaţă. Avem critici foarte buni, proza-
tori, poeţi foarte buni. Unii sunt excelenţi şi o
să rămână în literatura română. Bunăoară, a
murit un mare scriitor, George Bălăiţă, care me-
rita să intre în Academia Română, eu l-am şi
propus, dar nu am avut succes. Acest mare
scriitor s-a dus şi, din păcate, la înmormântarea
lui au fost prezenţi 10 confraţi. Trist. La înmor-
mântarea lui Constantin Ţoiu, un alt mare ro-
mancier, s-au dus cinci scriitori.

– De ce i-a uitat lumea?
– Nu ştiu. Ăştia nu erau în găşti. Erau mai

singuratici. Pe de altă parte, nu se mai citeşte,
fiindcă nu mai sunt tiraje. Cărţile nu sunt cu-
noscute. Tirajele erau, pe vremuri, formidabile.
Astăzi, de-abia apar câteva cărţi şi nu sunt bani.
Revistele nu plătesc, iar scriitorii scriu ca să
scrie. Nu se poate trăi din scris.

(urmare din pag. 1)

D.

Muntele – cu Carmen Petrescu, Horaţiu
Mălăele și Rozina Cambos ‐ în plan secund

Acești îngeri triști – cu  Oana Pellea

Ana Ciontea –
în spectacolul Piticul din gră dina de vară
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A apărut Coolt Neamţ 31
ltimul număr din 2022 al revistei lunare
COOLT NEAMŢ pregăteşte publicul în
vederea primului eveniment cultural ar-
tistic al noului an, în organizarea Centru-
lui pentru Cultură şi Arte „Carmen
Saeculare”. Astfel, la rubrica Cafeneaua
culturală, cititorii găsesc un amplu inter-

viu cu actriţa Lamia Beligan, protagonista
recitalului poetic din cadrul spectacolului Eter-
nul Eminescu, din 15 ianuarie.

Sărbătoritul lui Undrea al anului care toc-
mai s-a încheiat a fost actorul Paul Chiribuţă,
cel care a făcut performanţă artistică (alături de
colegi precum Ana Ciontea, Coca Bloos,
Horaţiu Mălăele, Eugen Apostol şi mulţi, mulţi
alţii) în epoca de glorie a Teatrului Tineretului.
Materialul publicat sub auspiciile rubricii Figuri
marcante scoate în evidenţă calităţile artistice şi
didactice deosebite ale artistului evocat.

Iubitorii de istorie locală pot lectura arti-
colele semnate de profesorul Daniel Dieaconu,
respectiv Talida Cozma, care fac referire la
Mănăstirea Buhalniţa şi Valea Tazlăului, texte
care sunt însoţite de ilustraţii care bucură ochiul.

Rememorările culturale ale lunii Decem-
brie 2022 se referă la pictorul Dumitru Ghiaţă
şi la tânăra poetă pietreană Ioana Mihaela
Bala ban, al cărei destin tragic a făcut ca o
carieră literară ce se anunţa promiţătoare să se
sfârşească la vârsta de optsprezece ani, în anul
1991. 

De asemenea, un amplu material, bogat
ilustrat, este dedicat Coralei „Bazil Anasta-
sescu”, de la Târgu Neamţ, grup vocal păstorit
cu dedicare şi profesionalism, de douăzeci şi
cinci de ani încoace, de profesorii Eugenia şi
George Tiugea.

Propunerile de lectură şi de film încheie su-
marul acestui număr al revistei COOLT
NEAMŢ: cartea Ancăi Vieru – „Fără poză de
profil” – este recomandată de Suzănica Tănase,
în timp ce criticul Irina Margareta Nistor aduce
în atenţia cinefililor producţia lui Steven Spiel-
berg, „The Fabelmans”, în care regizorul de-
clară că a recreat imaginea copilăriei şi a
adolescenţei sale. 

Valentin ANDREI

U

Datoria memoriei: Dumitru Radu Popescu, un spirit olimpic
S-a progresat literar faţă de
ceea ce a fost înainte de
1989. 

– Nu pot să zic că nu. Au
apărut câţiva scriitori care s-au
împlinit. Sunt câţiva din gene-
raţia ’80. Unii dintre ei au

luat premii de debut decernate de
Uniunea Scriitorilor şi s-au dezvol-
tat, dar, din păcate, alţii dintre ei au
murit prea repede şi asta este o
mare tristeţe pentru mine, iar mor-
ţile lor nu sunt uniforme. Nu ştiu
ce s-a întâmplat cu ei, pentru că mi
s-a părut că fiecare a murit altfel.
E o mare tristeţe că, pe mulţi dintre
ei, care erau în puterea vârstei şi în
puterea creaţiei şi care rămân în li-

teratura română, i-am pierdut. Îna -
inte, fondul literar putea să supli-
nească mai multe lipsuri materiale.
Dacă cineva era talentat, putea să
ia un ajutor, putea să ia un împru-
mut, era plătit pentru tot ce scria.
Acum, sunt mai puţine reviste,
sunt mai puţine fonduri şi sunt pu-
blicaţii care nu plătesc niciun leu
poeţilor şi prozatorilor. Din ce să
trăiască scriitorii aceştia? Aici e o
problemă care nu ţine de literatură,
ţine de social, ţine de politic şi ar
trebui găsită o soluţie pentru tinerii
care vin. Înainte, se plătea tot şi
mai existau şi tiraje foarte mari.
Bunăoară, debutul meu, în 1957, a
fost de 10.000 de exemplare. As- tăzi, câţi sunt de 10.000 de exem-

plare?
– Se scrie mult în ziua de as-

tăzi, dar se scrie şi bine? 
– N-aş putea să dau un răspuns

foarte exact, pentru că sunt şi
foarte multe reviste particulare şi
nu le citesc pe toate, pentru că nu
le primesc. Nu ştiu care este nive-
lul. S-ar putea să fie foarte buni sau
s-ar putea să fie mâine foarte buni.
Nu mă pot pronunţa, pentru că nu
i-am citit pe toţi.

– Citiţi cărţi, reviste, ziare pe
on-line? 

– Nu citesc nimic pe internet.
Habar n-am. Toată această tehnică
nouă n-o cunosc. Nu ştiu să bat
nici la maşina de scris. Scriu tot de
mână. Am o doamnă pensionară
care-mi bate la maşină. Am încer-
cat, mi-am cumpărat acum 40 de

ani o maşină de scris. Este foarte
frumoasă, este neatinsă.

– Am citit undeva că vă place
şi sportul, fotbalul în special. 

– Mi-a plăcut, pentru că eu am
stat la internat. La internat, în
pauze, jucam fotbal în curte, cu
nişte mingi de cauciuc. Câteodată,
mai jucam şi şah. Acestea erau plă-
cerile noastre. Am ţinut, la fotbal,
cu U Cluj. Mergeam la meciuri şi
ne plăcea, pentru că majoritatea
fotbaliştilor de la U Cluj erau stu-
denţi la drept, la medicină, se juca
din plăcere. Jucam şi noi. Aveam o
echipă tânără, a scriitorilor din
Cluj, şi am obţinut cea mai mare
victorie, 6-1, cu selecţionata chel-
nerilor din Cluj şi, după acea iz-
bândă, bineînţeles că ei au plătit
masa.

–

Daniel Cristea Enache și D. R. Popescu

Festival TT – Mircea Zaharia, Cornel Nicoară, D. R. Popescu și Ion Cojar
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Creşterea şi descreşterea mitului eminescian

n cele ce urmează, voi prezenta, sintetic,
evoluţia cultului „poetului naţional”, ofe-
rind o imagine de ansamblu a tendinţelor
manifeste în eminescologie. Demersul
nu vizează textele eminesciene, ci moda-
lităţile de receptare a imaginarului legat
de personalitatea poetului, încercând
păstrarea unei atitudini echilibrate în

aprecierea poetului, neinfluenţate de anumite
contexte sau de vreo optică specifică anumitor
vârste.

Importanţi cercetători (Mihai Zamfir, Ioana
Bot, Lucian Boia) au demonstrat cine a creat,
cum şi de ce s-a construit mitul Eminescu. Ob-
servăm că acesta nu s-a creat ad-hoc, un anume
context a favorizat apariţia şi dezvoltarea lui.
Chiar se vorbeşte de trei mari etape ale mitolo-
giei eminesciene: faza premitică (biografia poe-
tului), etapa mitică (cariera poetului) şi etapa
postmitică (influnţa operei în posteritate). Pe de
o parte, mitul Eminescu a fost legitimat de co-
munitatea care s-a recunoscut în cel mitizat,
considerându-l spirit călăuzitor, pe de altă parte,
legenda s-a îmbogăţit prin contribuţia biografi-
lor, a criticilor, a exegeţilor şi chiar a cititorilor. 

Mitificarea poetului s-a realizat, aşa cum s-a
dovedit, prin însumarea trăsăturilor: nebunia,
moartea prematură, figura angelică, speculaţiile
privind starea materială, accesibilitatea poeziei,
universalitatea şi proteismul preocupărilor,
ocultismul şi ezoterismul, insuccesul din timpul
vieţii, dar şi iubirea extraordinară neîmplinită.
Evident că toate aceste aspecte au produs emo-
ţii favorabile mitului, însă este foarte important
să observăm fazele importante ale transfigurării
mitice a poetului, urmărind consideraţiile lite-
rare şi pe cele referitoare la viaţa poetului.Cum
era de aşteptat, fenomenul sacralizării lui Emi-
nescu a generat diverse acţiuni critice şi negaţii
atât din partea contemporanilor, cât şi din partea
noilor generaţii.

Prima fază a mitului este marcată atât de
calitatea creaţiilor lirice, cât şi de destinul tragic
al poetului. Nu lipsesc însă ironiile şi contestă-
rile cauzate, mai ales, de pesimismul său, dar şi

de ipostazierea eroticului. După moartea pre-
matură a lui Eminescu, se consolidează mitul
geniului său, trendul fiind aproape exclusiv as-
cendent. Doar câţiva contestatari îl consideră
obscen, trivial, nepatriot, dezechilibrat, însă,
din secolul al XX-lea, mitologia poetului ia am-
ploare. Observăm că un mit care avea puţine
elemente la început se dezvoltă imediat prin
adăugarea componentei ideologice, care ajunge
să-l copleşească. Grija deosebită faţă de speci-
ficul naţional, apărută după avalanşa de influ-
enţe occidentale din secolul al XIX-lea, a făcut
din Eminescu exponentul suprem al românis-
mului. În plus, depunerea manuscriselor poetu-
lui la Academie de către Titu Maiorescu
contribuie la amplificarea mitului. Acest tezaur
reprezentat de „caietele eminesciene”, uluitor
ca diversitate de preocupări şi interese intelec-
tuale, tulburător prin puterea de cuprindere, ni-l
dezvăluie pe Eminescu ca personalitate căreia
nimic din viaţa ţării şi epocii sale nu-i este
străin.

Urmărind evoluţia mitologiei eminesciene,
am putea spune că perioada interbelică aduce o
umbrire a mitului, deoarece poetul este şi slăvit,
şi criticat, însă trebuie spus că reacţiile sunt
stârnite mai ales de publicistica sa, nicidecum
de contribuţiile poetice. Eminescu este tras în
toate părţile. Pe de o parte, îi sunt criticate ex-
cesele xenofobe şi naţionaliste (Eugen Lovi-
nescu), pe de altă parte, legionarii îl aşază
printre sfinţi. Studiile lui George Călinescu
depre viaţa şi opera lui Eminescu, precum şi
apariţia eminescologiei îi pecetluiesc veşnicia.
Acesta intră în absolut ca „expresie integrală a
sufletului românesc”, ca spirit românesc de tot-
deauna. Aşadar, Eminescu este validat drept fi-
resc în universalitatea sa, iar mitul său atinge
apogeul. 

După ce a fost revendicat de sămănătorişti,
de naţionalişti, de legionari, evident că mitul
eminescian a fost prelucrat şi în beneficiul cau-
zei comuniste. Centenarul naşterii şi centenarul
morţii poetului sunt marcate atât în ţară, cât şi
în străinătate, manifestându-se un interes deose-
bit faţă de poezia cu tematică socială. Eminescu

devenise singurul nucleu cu adevărat autentic
în jurul căruia s-au adunat toţi, justificat sau nu.

În postcomunism, Eminescu se află, de
asemenea, între apoteoză şi respingere. 

Critica literară contemporană întreţine mitul
eminescian, publicarea corespondenţei poetului,
a publicisticii amplifică mitul, iar apariţia inte-
gralei „Caietele lui Eminescu” (împlinirea visu-
lui lui Constantin Noica) îl întregeşte. Există, în
continuare, intelectuali care-l consideră pe Emi-
nescu integral valabil prin toată opera sa, ajun-
gându-se chiar la un abuz asupra mitului
poetului. Toate acestea îl transformă iarăşi pe
Eminescu în poetul tuturor, preocupat de soarta
ţării, iar lectura creaţiei sale cunoaşte forme ine-
dite de receptare şi de interpretare. Admiraţia
eminesciană este justificată încă de dorinţa de le-
gitimare a unui adevăr despre români, întrucât
aceştia au proiectat în Eminescu cele mai arză-
toare idealuri, dar şi potenţialul creator autohton.
În acest sens, amintesc de existenţa chiar a unui
imn religios închinat poetului, Acatistul Poetului
Neamului Românesc, Mihai Eminescu, realizat
de ierom. Ghelasie Gheorghe de la M-rea Frăsi-
nei, Râmnicu-Vâlcea, fapt ce reconfirmă valoa-
rea de simbol cultural autohton a poetului.
(Acatistier-Sinaxar. Sfinţii români, II, Colecţia
Isihasm, Editura Conphys, Râmnicu-Vâlcea,
2000). Încă suntem înconjuraţi de mitologia emi-
nesciană, ascultăm poeziile sale înainte de a le
citi şi învăţa singuri, fotografii şi fragmente sau
texte reprezentative din creaţia poetului sunt în
toate manualele şcolare, portretul său este pe cea
mai valoroasă bancnotă, instituţii, străzi, un corp
ceresc îi poartă numele şi chiar s-a pus în discuţie
transformarea sa în brend de ţară. 

Dar, odată cu liberalizarea opiniilor, după
Revoluţia din 1989, se constată şi o relativizare
a mitului eminescian, construit din proiecţii ab-
solutizante, aproape unanime, în mai bine de un
secol. Apogeul mitologic începe, aşadar, să se
clatine. De la persoanele care-i apreciază selec-
tiv creaţia, ajungem la cei care nici nu vor să
mai audă de Eminescu, cel mai cunoscut fiind
cazul dilematicilor antrenaţi de Cezar Paul-Bă-
descu. Poate că aceasta este doar o formă de re-
voltă faţă de tendinţa glorificatorilor şi a şcolii
de a-l face pe poet un „mit intangibil”, situat
uneori chiar deasupra criticii literare. 

(urmare din pag. 1)

î
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Creşterea şi descreşterea mitului eminescian
important de remarcat că opera şi perso-
nalitatea lui Eminescu au fost instrumen-
talizate în scopuri diferite, de cele mai
multe ori de natură ideologică şi politică.
Disputa se duce, în continuare, în jurul
ideologiei poetului. Naţionaliştii care gă-
sesc justificări în tot ce a gândit şi a spus

poetul, ajungând la o exacerbare a mitului, o
fac pe motive ideologice, iar contemporanii în-
verşunaţi îl resping, mai mult din pricina ideo-
logiei inactuale şi nerecomandabile şi mai
puţin din pricina poeziei, pe care o consideră
desuetă. Între cele două extreme, a adoratorilor
şi cea a detractorilor, sunt cei care-şi păstrează
luciditatea, discernământul şi-l consideră pe
Eminescu cel mai de seamă poet romantic, evi-
tând exagerările de orice fel. Vom vedea dacă

aceste opinii divergente, prezentate anterior, îl
afectează pe poet şi diminuează mitul.

A fost nevoie să se construiască şi să se po-
tenţeze un mit din pricina complexelor unei
culturi minore ce aspira la universalitate? As-
tăzi, în contextul globalizării, este nevoie de un
Eminescu mitizat pentru a nu ne pierde repe-
rele identitare? Sau Eminescu, devenit legendă,
reprezintă nevoia noastră de mitologie? Indi-
ferent de intenţiile celor care l-au sacralizat sau
demitizat pe Eminescu, poetul rămâne perso-
nalitatea copleşitoare care i-a uimit pe contem-
porani şi-i impresionează pe cititori prin
curiozitatea intelectuală, prin cultura deosebită,
prin memoria fenomenală şi prin talentul in-
contestabil.

În final, între tendinţa de absolutizare au-

toritară a poetului şi cea de relativizare din
contemporaneitate, e important să-l citim pe
Eminescu eliberaţi de mitologia creată în jurul
său, debarasaţi de prejudecăţile entuziaste şi de
reprezentările simpliste, şablonarde. Poate că
tocmai această dispută a dăunat receptării lui
Eminescu, fiind şi una dintre cauzele impasului
cultural în care ne aflăm atunci când ne rapor-
tăm la creaţia sa.

Chiar dacă excesele privind traiectoria
umană şi poetică a lui Eminescu au atins
uneori cote paroxistice, e important să-l cu-
noaştem, să-l analizăm şi să-l judecăm pe poet
ca pe un valoros scriitor romantic, ca pe un
jurnalist patriot şi lucid, capabil de o înţele-
gere superioară a temelor fundamentale din
sfera cunoaşterii.

E

Jurnalul de pictură
al profesorului Victor Sorin
Ploscaru, la Sestri Art Gallery

rofesorul Victor Sorin Ploscaru împărtăşeşte emoţiile şi viziunea pro-
priei lumi plastice în expoziţia „Jurnal de pictură”, deschisă pe 4 ia-
nuarie 2023, la Sestri Art Gallery, în prezenţa unui public numeros.

„Este prima mea expoziţie personală. De copil îmi plăcea să
dese nez şi cred că aveam o oarecare uşurinţă în a reproduce pe ulti-
mele file ale caietelor de şcoală tot felul de figurine, animale şi cari-
caturi. În adolescenţă, am început să fiu pasionat iar de arta vizuală,

ce-i drept, sub altă formă. Am început să colecţionez zeci de albume de artă,
iar în griul comunist care acoperea toată ţara, culorile fascinante ale tablou-
rilor din paginile lucioase ale albumelor mi-au însoţit toată adolescenţa mea
nonconformistă”, a spus artistul.

Cronica plastică a fost realizată de preotul poet Dorin Ploscaru. „Victor
Sorin Ploscaru are vocaţia volumului, a prim-planului, a gros-planului, a
minuţiozităţii desenului, pentru că la el primează desenul şi apoi, pe acest
schelet pe care-l stăpâneşte extrem de bine, vine culoarea. Este o muzică
răvăşitoare în spatele acestor lucrări, o muzică pe care ne-o transmite prin
gingăşia şi eleganţa sa”.

Frumuseţea evenimentului a fost întregită şi de momentele folk susţi-
nute de George Liliac şi de un moment literar în care scriitorul Vasile Ba-
ghiu a rostit un poem al părintelui Dorin Ploscaru.

„Vă urez un An Nou fericit, fără griji. Trebuie să ne lăsăm sufletul liber
să se bucure de tot ce vede în cale. Decât să ţinem cont de numărul anilor,
mai bine să facem ca toţi anii să conteze, după cum spunea un învăţat”, a
afirmat dr. Ecaterina Ganea, curatorul expoziţiei.

Lucrările pot fi admirate până la sfârşitul lunii ianuarie.

Violeta MOŞU

P

Zilele clasei de actorie
de la Şcoala Populară

de Artă
ele mai recente pu-
neri în scenă ale
grupelor clasei de
actorie de la Şcoala
Populară de Artă
Piatra-Neamţ vor

putea fi urmărite de către
publicul tânăr din Târgu
Neamţ, pe scena Casei
Culturii „Ion Creangă”.

Astfel, luni, 16 ia-
nuarie 2023, începând cu
ora 11:00, grupa claselor
I-IV va prezenta specta-
colul „Făt-Frumos multi-
plicat”, de Iuliu Raţiu.
Distribuţia îi cuprinde pe:
Anastasia Asavei, Ca-
siana Corodeanu, Teo-
dora Cristiana Aileni, Daniel Mitru, Diana Butuc, Eric Diacon,
Eva Olăraşu, Ioana Scutaru, Iustina Petrea, Iris Şerban, Maria Cop-
tura, Sebastian Pricopie, Sofia Niţă, Tudor Muşat, Rareş Matache.

O oră mai târziu (12:00), vor intra în scenă elevii grupei cla-
selor V-VIII, cu montarea „Oraşul ciupercilor”, după Maria Hi-
bovski, în care au fost distribuiţi: Lole Azoiţei, Giulia Ciubotariu,
Teodor Cucoş, Rihanna Forminte, Ioana Grigoraş, Anastasia Iaco-
boaea, Denisa Lulea, Medeea Matache, Albert Moisă, Bianca Mi-
tric, Iustin Matasă, Petronela Mitrea, Ilinca Nohai, Bianca Sârcu,
Daria Tatu, Ema Todiraş, Sophia Petrescu.

Al treilea spectacol, care va închide programul clasei de acto-
rie, va fi prezentat, începând cu ora 14:00, de grupa actorilor li-
ceeni. Teodora Ambruş, Larisa Ariton, Cleopatra Bucalău, Elena
Dăscălescu, Corina Gräser, Ioana Ifrim, Iustin Muraru, Petru Ro-
mila, Elena Sava, Analia Scăfiţă, Catrinel Şuba, David Ungurianu
sunt tinerii actori care vor da viaţă reprezentaţiei cu titlul „Fără
droguri”, după David Dumitru Ungureanu.

Regia tuturor celor trei spectacole aparţine coordonatoarei
cursului, actriţa Maria Hibovski.

(Comunicat – Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Sae-
culare” Neamţ)

C
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• 350 de ani

de la publicarea Psaltirii
în versuri a lui Dosoftei

ând, la 7 august 1970, era ina -
u gurată Casa-muzeu Dosoftei,
la Iaşi a fost sărbătoare; era iz-
bânda unui cărturar şi a unui
monument de rostire româ-
nească, izbândă confirmată în
cei peste 50 de ani care s-au

scurs de atunci. La loc de cinste, în
muzeu, stă dreaptă mărturie monu-
mentala lucrare Psaltirea în versuri
a Mitropolitului Dosoftei.

Pe numele său de mirean, Du-
mitru Barilă, viitorul mitropolit, s-a
născut în anul 1624, în zilele de
domnie ale lui Radu Mihnea, la Su-
ceava. Părinţii săi, Leontie şi Maria,
erau oameni cunoscuţi prin trăsături
precum: smerenia, milostenia, îndu-
rarea, simplitatea, iar rudele apro-

piate aveau aşezare statornică în
Moldova, înlăuntrul şi în afara gra-

niţelor acelui timp. Aşa cum rezultă
din documente ale vremii, locul de
obârşie este Suceava; fraţii săi, Chi-

riac şi Vasile, locuiau în cetate, pe
strada Mitropoliei. Aşadar, patria lui

Dosoftei a fost Moldova; Suceava
era cetatea sa. După pribegiile pri-
cinuite de năvălirile duşmane, la în-

toarcere, obişnuia să spună: „aştep-
tăm până se linişteşte ţara şi atunci,
primind voie, ne întoarcem cu tot ce
este la noi..., în patria noastră, în
cetatea Sucevei pustiită şi devastată
de desele încălcări şi siluiri şi cum-
plite necazuri.”

Din câteva însemnări făcute de
însuşi Dosoftei, pe un manuscris, în
limba greacă, aflăm că în vremea ti-
nereţii a urmat cursurile Şcolii dom-
neşti de la Trei Ierarhi din Iaşi.
După obiceiul vremii, merge la
Liov, unde, cu ajutorul unor rude
din Polonia, deprinde o învăţătură
mai înaltă la Şcoala Frăţiei Orto-
doxe din oraş. 

Întors în ţară, la pe la 1648, la
24 de ani, intră în cinul monahal la
Mănăstirea Probota, cu numele Do-
softei. Aici îşi desăvârşeşte formaţia
sa cărturărească şi teologică (cunoş-
tinţe teologice, cercetarea vechilor
hrisoave privitoare la istoria ţării şi

C

Conferinţă/caravană interactivă de diseminare a produselor
proiectului Erasmus DIGIT+

n ziua de 17 decembrie 2023, sala de fes-
tivităţi a Liceului Economic „Alexandru
Ioan Cuza” din Piatra-Neamţ s-a dovedit
a fi neîncăpătoare pentru elevii şi profeso-
rii doritori de a asista la conferinţa/cara-
vană interactivă de diseminare a
produselor proiectului DIGIT+, în comu-

nitatea educaţională a judeţului Neamţ.
Proiectul al cărui denumire completă este

Digitalization for in groups integrative training
– international network for support, connection,
innovation and know-how share in digital voca-
tion education (https://digit-platform.ro/ şi
https://www.digitplus.eu/, are numărul de refe-
rinţă 2021-1-RO01-KA220-VET-000032924,

acronimul DIGIT+, fiind finanţat de Uniunea
Europeană. 

Activitatea a debutat cu prezentarea platfor-
mei reţea suport a proiectului, urmată de prezen-
tarea platformei pentru învăţarea instrumentelor
digitale pentru profesori, apoi de ilustrarea ofer-
tei de e-learning pentru elevi, crearea laboratoa-
relor virtuale şi a grupurilor de lucru integrative
folosind platforma moodle ca bază de pornire.
Aceste informaţii au fost oferite de Eleonora
Dragomir, coordonatoarea proiectului, profesor
la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Pia-
tra-Neamţ şi preşedinta A.S.C.E.T.I.S. (Asociaţia

pentru Ştiinţă, Cultură, Ecologie, Tineret şi Inte-
grare Socială – Piatra-Neamţ).

Proiectul, la care iau parte 10 licee tehnolo-
gice din judeţul Neamţ care furnizează programe
de formare profesională integrative – se află la
bilanţul primului an de activitate. Rezultatele lui
au fost testate de peste 200 de profesori din şapte
ţări europene. În etapa următoare membrii pro-
iectului îşi propun să extindă oferta de formare
profesională digitală către elevi, prin furnizarea
unor programe de formare accesibile în Digital
literacy, Robotică, Printare 3D, Web design,
Fashion design digital, Autocad, Web flash ani-
mation, Customer Relashionship Management.

Am început caravana noastră de diseminare
în oraşul Piatra-Neamţ, cu scopul
de a vă aduce în atenţie rezultatele
proiectului nostru DIGIT+, realizat
în parteneriat cu 10 organizaţii şi
şcoli din şapte ţări europene: Cole-
giul Tehnic „Gheorghe Cartianu” şi
A.S.C.E.T.I.S. din Piatra-Neamţ,
Colegiul Atatürk din Izmir (Turcia),
SABA Highschool din Macedonia,
Şcoala profesională în limbi străine
EPRALIMA din Arcos de Valdevez
(Portugalia), Asociaţia Vezuvio (Po-
lonia), Asociaţia Koged din Izmir
(Turcia), Asociaţia Eesti People to
People din Tallin (Estonia), o micro-

întreprindere specializată în formarea profesio-
nală continuă a angajaţilor din întreprinderi,
facilitator de plasamente de muncă ale elevilor
din şcolile profesionale şi liceele tehnologice
(M&M Profuture Training din Barcelona-Spa-
nia), o întreprindere socială specializată în fur-
nizarea de servicii IT şi conexiune la internet în
comunităţile rurale şi izolate (Hello PC Piatra-
Neamţ); acest proiect are ca scop introducerea
metodelor digitale de predare în şcoli, motiv
pentru care am creat o platformă moodle pe care
profesorii pot învăţa metode digitale de predare,
de la cele mai simple la cele mai complexe, dar

pe care şi elevii pot accesa cursuri de scurtă du-
rată, având multe posibilităţi de a pătrunde în
lumea fascinantă a informaticii – a precizat
Eleonora Dragomir în deschiderea evenimentu-
lui.

Din discursul rostit de Ugur Celik de la Co-
legiul Atatürk din Izmir am reţinut: Mai întâi
vreau să mulţumesc Eleonorei Dragomir, coor-
donatoarea noastră, pentru că a creat proiectul
şi pentru eforturile imense depuse pentru deru-
larea acestuia. După cum se ştie, în timpul pan-
demiei am fost forţaţi să ne îndreptăm spre
mijloacele online şi să îmbunătăţim platformele
educaţionale. Este foarte important faptul că pe
aceste platforme create de noi se poate opera şi
offline, pentru că aceasta vă permite să lucraţi
în ritmul vostru. Consider acest proiect un
succes, iar din feed-back-urile primite rezultă că
este foarte util profesorilor şi elevilor.

Modulul pentru începători creat de Asociaţia
Koged din Izmir a fost prezentat de Ayse Ozturk:
Suntem foarte fericiţi că facem parte din acest
proiect şi le mulţumim în mod deosebit partene-
rilor români. Una dintre responsabilităţile noas-
tre a fost să dezvoltăm un curriculum pentru
elevii începători în spaţiul digital. Suntem
conştienţi că în zilele noastre acest lucru este la
fel de util şi pentru unii adulţi. Aşa că ne-am ocu-
pat de lucruri de bază, prin crearea a şapte mo-
dule, în care am oferit informaţii tehnice despre
sistemul hard disk, despre sarcini simple, cum ar
fi a trimite şi a primi emailuri, a ataşa docu-
mente la emailuri, şi, – despre ceea ce noi
considerăm foarte important – atenţionarea asu-
pra siguranţei în mediul online.

Prof. Livia-Marinela Nicolae a încheiat se-
siunea de diseminare accentuând asupra creşterii
importanţei profilurilor tehnologice în spaţiul
educaţional nemţean şi asupra plus valorii aduse
şcolilor noastre de proiectele europene, în special
de cele care oferă perioade de practică
desfăşurate de elevi la organizaţii partenere din
străinătate. (Gianina BURUIANĂ)

Î
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niversarea în fiecare an a
Unirii Principatelor Ro-
mâne, dă prilejul organizării
de numeroase manifestări
cultural-artistice sau ştiinţi-
fice. Casa Corpului Didactic
Neamţ a marcat an de an im-
portanţa actului Unirii de la

24 ianuarie, prin organizarea de ex-
poziţii tematice de carte, panouri
omagiale dedicate domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, parteneriate
educaţionale cu unităţi şcolare ce
au activizat elevii prin interpretarea
unor dramatizări istorice, expoziţii
cu desene inspirate de acest eveni-
ment.

Marea Unire de la 1 decembrie
1918 de la Alba Iulia nu ar fi putut
avea loc fără Mica Unire înfăptuită
la 24 ianuarie 1859. Apropierea

culturală dintre cele două ţări, Mol-
dova şi Ţara Românescă, a deter-
minat în 1948 unirea vamală, în
timpul domniilor lui Mihail Sturdza
respectiv Gheorghe Bibescu. Acest
proces a făcut posibil ca la 5 ianua-
rie 1859 să se aleagă, cu unanimi-
tate de voturi, în Moldova, ca
domnitor, Alexandru Ioan Cuza, iar
la 24 ianuarie 1859, să fie reales şi
în Ţara Românească. Am pus astfel
Europa în faţa unui fapt împlinit,
menţiona istoricul Neagu Djuvara
în cartea sa O scurtă istorie ilus-
trată a românilor. Unirea Principa-
telor, înfăptuită prin dubla alegere
a colonelului Alexandru Ioan Cuza,
la 24 ianuarie 1859, a reprezentat
un ideal pentru toţi românii. 

Iubitorii istoriei patriei pot afla
mai multe despre lupta pentru Uni-

rea Principatelor Române, Divanul
ad-hoc, ascendenţa lui Cuza, recu-
noaşterea Unirii şi definitivarea ei,
studiind bibliografia tematică pusă
la dispoziţie de biblioteca de la Casa
Corpului Didactic Neamţ dar şi
webgrafia tematică. Istorici celebri,
din care îi amintim pe Neagu Dju-
vara, Constantin C. Giurescu, Ene
Virgiliu, Dan Berindei, Apostol
Stan, Dumitru Almaş au militat pen-
tru pătrunderea în conştiinţa naţio-
nală a importanţei marelui
eve ni ment.

Poeţi şi pictori celebri, con-
temporani cu actul de la 24 ianua-
rie 1859, au imortalizat în creaţiile
lor spiritul patriotic ce a mişcat
masele populare de atunci şi a
făcut posibilă recunoaşterea pe
plan internaţional a Unirii. Grigore

Alexandrescu, Costa-
che Negruzzi, Vasile
Alecsandri, Cezar
Bolliac, Ion Heliade
Rădulescu, Dimitrie
Bolintineanu, prin
scrierile lor, au făcut
posibil ca emoţia cli-
pelor de atunci, să
poată fi simţită până
în zilele noastre. 

Picturile lui Petre
Alexandrescu, Theo-
dor Aman, D. Papazo-
glu, Gheorghe
Tăttărăscu, sunt ade-
vărate capodopere ce
vin o dată în plus să
relateze în ima gini oa-
meni şi evenimente.
Astfel, Hora Unirii la
Craiova, Votul de la

24 ianuarie 1859 de Theodor
Aman, Unirea Principatelor de
Petre Alexandrescu, Unirea Prin-
cipatelor Române în anul 1859 de
Costin Petrescu sunt adevărate re-
latări istorice, prin introducerea în
atmosfera de epocă a vremii res-
pective.

Invităm cadrele didactice
nemţene să intre în atmosfera de
sărbătoare de la 24 ianuarie 1859,
prin studierea bibliografiei şi web-
grafiei, puse la dispoziţie de bi-
blioteca de la Casa Corpului
Didactic Neamţ, precum şi vizita-
rea expoziţiei tematice găzduite de
sala de lectură de la Corp B, strada
Petru Movilă, nr 67, expoziţie rea-
lizată de profesor metodist Ga-
briela Curpănaru.

Profesor Gabriela BANU,
Director Casa Corpului Didactic

Neamţ

24 ianuarie – Unirea Principatelor Române
A

Unirea Principatelor Române în anul 1859 – Costin Petrescu – frescă, Ateneul român

nvăţarea limbilor străine), făcând şi exer-
ciţii de scriere, a numelor proprii, mai ales.

După numai 10 ani îl găsim în scaunul
episcopal de la Huşi (1658-1660), apoi în
cel de la Episcopia Romanului (1660-
1671). Când, în 1671, este întronizat mi-
tropolit al Moldovei, orientarea spre

tocmirea unei psaltiri era deja configurată, astfel
că după numai doi ani, apare lucrarea Psaltirea
în versuri; în altă parte, lucrarea de căpetenie a
lui Dosoftei apare intitulată aşa: Psaltirea... pre
versuri tocmită. Lucrarea are un număr impre-
sionant de versuri originale (8643) şi de pagini
(500). Rămâne în scaunul mitropolitan de la Iaşi
până în 1686 (cu o întrerupere între 1674-1675).

Principalele lucrări tipărite ale lui Dosoftei
sunt: Psaltirea în versuri, Iaşi, 1673 (a fost tipă-
rită cu cheltuiala lui Ştefan Petriceicu; probabil,
cărturarul a tradus psalmii mai întâi în proză,
apoi i-a versificat, în cinci ani, cu foarte mare
osârdie, după cum însuşi mărturiseşte); Dumne-
zeiasca Liturghie, Iaşi, 1679; Psaltirea pe înţeles,
Iaşi, 1680; Parimiile preste an, Iaşi, 1683; Viaţa

şi petrecerea sfinţilor, 4 volume, Iaşi, 1682-
1686. Traducând şi tipărind Psaltirea în versuri
pentru folosul credincioşilor, a urmărit să îi
atragă pe aceştia către rugăciune şi să o facă mai
bine înţeleasă. 

Cronicarul moldovean Ion Neculce (în Le-
topiseţul Ţării Moldovei) i-a făcut un portret de
toată faima: „Acest Dosoftei mitropolit nu era om
prost de felul lui. Şi era neam de mazâl. Prea în-
văţat, multe limbi ştia: elineşte, lătineşte, slove-
neşte, şi altă adâncă carte şi-nvăţătură. Deplin
călugăr şi cucernic, şi blând ca un miel. În ţara
noastră, pe ceasta vreme nu este om ca acela.”

Cariera lui Dosoftei este asemănătoare cu a
contemporanului său, Miron Costin dar, spre de-
osebire de cronicar, nu probează acea „răbdare di-
plomatică” de care era nevoie în impunerea unor
idei noi. Considerat ctitor al poeziei lirice româ-
neşti, creează cel mai important monument de ver-
sificaţie cultă din întreaga noastră literatură veche,
rod al unui efort cărturăresc îndelungat, astfel că
Psaltirea în versuri devine opera unei conştiinţe
poetice preocupate de resursele artistice ale limbii.

De asemenea, facem şi următoarea adăugire: căr-
turarul moldovean inaugurează o specie poetică
foarte apreciată, psalmul, care va fi continuată de
nume sonore ale poeziei româneşti: Alexandru
Macedonski, Lucian Blaga, Ion Minulescu, Vasile
Voiculescu, Ion Pillat, Tudor Arghezi şi alţii.

Cunoaşterea desăvârşită, încă din tinereţe, a
limbii poporului, folosirea formelor locale din gra-
iul românesc al nordului Moldovei în scrierile lui,
dragostea pentru pământul strămoşesc, ca şi stră-
daniile sale de introducere a limbii române în bi-
serică adeveresc sentimentul de apartenenţă la
aceste locuri. Vorbind despre importanţa înţelegerii
mesajului de către popor, el a arătat că în biserică
„cinci cuvinte cu mintea să grăiesc, ca şi pre alţii
să-nvăţ, decât zece mii de cuvinte într-altă limbă.”
Desfăşoară o bogată activitate de traducător (din
greacă şi din slavonă), ilustrată prin lucrări reli-
gioase, utilizate în biserică. 

A murit la 13 decembrie 1693, departe de ţară,
în Polonia. (Va urma)

Prof. dr. Gheorghe BRÂNZEI

î
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rinţul Filip, Duce de Edin-
burgh (1921-2021), fost
membru al familiei regale
britanice ca soţ al reginei
Elisabeta a II-a (1926 –
2022) cu titlul de prinţ con-
sort mai bine de o jumătate

de veac, s-a născut în Grecia, de
unde familia sa regală a fost alun-
gată pe când era copil.

Datorită farmecului personal
şi al originii sale regale este ales ca
soţ al viitoarei regine a Marii Bri-
tanii, îndeplinind apoi întreaga sa
viaţă rolul de prinţ consort al regi-
nei Elisabeta a II-a şi tată al proge-
niturilor regale, prinţii Charles şi
Ana. Primul născut al familiei re-
gale este actualul rege al Angliei şi
al imperiului britanic, fostul prinţ
Charles, prieten vechi al Transilva-
niei pe care, înaintea urcării pe
tron, a vizitat-o în multe rânduri,
găsindu-şi aici şi rădăcinile.

Întâmplarea care a provocat
aceste rânduri s-a petrecut pe 16
iulie 1969, când americanii au lan-
sat cu succes spre lună naveta spa-
ţială Apollo 11. Misiunea era
constituită atunci din Neil Alden
Armstrong, comandantul expedi-
ţiei, Michael Collins, pilotul mo-
dulului de comandă şi Edwin
Eugene „Buzz” Aldrin Jr., coman-
dantul modulului lunar. 

Obsedat de ştiinţă, ducele
Filip a urmărit la televizor, ca în-
treaga planetă de altfel, aventura
misiunii spaţiale. S-ar putea spune
chiar cu sufletul la gură. El însuşi
pilot fascinat de zbor a fost mai
mult decât îmbătat de acel succes
al Omului care, datorită ştiinţei, a
reuşit o aselenizare istorică. 

După întoarcerea cu succes pe

Pământ, întregul echipaj va face un
turneu prin mai multe state euro-
pene, iar ducele solicită reginei ca,
în programul vizitei în Anglia, să i
se acorde o jumătate de oră de în-
trevedere cu cei trei eroi! 

Obţine această favoare şi,

după vizitarea castelului Buckin-
gham, cei trei cosmonauţi se întâl-
nesc cu ducele de Edinburgh. Filip,
frământat de intrarea într-o nouă
epocă a omenirii, vrea să ştie – în
afara impresiilor normale, fizice –
cum au perceput sufleteşte cei trei
acest act unic? Cum a trăit fiecare
dintre ei ieşirea în spaţiul cosmic
şi atingerea astrului – fapte care au
schimbat soarta omului şi a ome-
nirii? Ducele dorea un răspuns ex-
trasenzorial, pe măsura aşteptărilor
sale; cum au simţit miracolul depă-
şirii limitelor umanităţii?

Cu totul întâmplător, cu câteva

săptămâni în urmă, regina, o per-
soană suficient de religioasă, îl in-
vitase într-o duminică la biserica
palatului regal, situată în parcul pa-
latului. Ascultând predica parohu-
lui destul de întârziat în vârstă,
ducele se plictiseşte şi, dând glas
„inapetenţei” sale pentru religie şi
tot ce ţine de ea, îi şopteşte soaţei
sale regale că „e ultima oară când
o însoţeşte la biserică”!

Regina intervine mai mult
decât discret şi îl înlocuieşte pe bă-
trânul episcop cu altul mai tânăr.
Acesta, un bun gospodar şi cu dra-
goste de Biserică – cum spun ro-
mânii – „îndrăzneşte” într-una din
duminicile următoare să-l abor-
deze pe duce care făcea jogging şi
să-i ceară spre folosinţă una din în-
căperile vecine bisericii, nefolosită
de mai bine de un secol! Ducele
aprobă şi află că noul episcop, in-
tenţionează să facă acolo o sală de

convorbiri cu preoţii din
subordine. Motivul? Zelul
sfinţiţilor slujitori scade
odată cu vârsta, obişnuinţa
şi rutina îi fac mai superfi-
ciali în slujire şi în întreaga
lor activitate din slujba Bi-
sericii. Dorinţa sa era de
a-i deştepta din această ne-
dorită letargie! Filip apro -
bă, dar se întreabă: 

„N-ar fi mai potrivit
ca toţi aceşti preoţi che-
maţi să fie îndemnaţi spre
nişte lucrări „practice şi
folositoare enoriaşilor
lor”, pe care îi păstoresc?
Nişte lucruri mult mai fo-
lositoare decât toate teo-
riile religioase şi – „fără

nici un folos” – îndrăznesc să com-
pletez eu sugestia ducelui. Înţelept,
episcopul evită răspunsul la propu-
nerea destul de jignitoare şi mulţu-
meşte pentru aprobare.

În cursul unui viitor jogging,
ducele Filip observă că sala care-i

fusese solicitată era plină cu preoţii
invitaţi la „discuţii religioase” cu
noul lor episcop. Oarecum mirat
de promptitudinea episcopului, du-
cele intră pe uşa noii săli de „şe-
dinţă”. Cu toţii îl întâmpină „în
picioare” în frunte cu mai marele
lor, care după urarea de „bun
venit” între ei, îl informează:

„Alteţa voastră regală, discu-
tăm cu colegii preoţi despre un text
al psalmilor împăratului David
care în faţa aroganţei atât de ome-
neşti se întreabă: „Doamne, ce este
omul, că I Te-ai făcut cunoscut lui
şi-l socoteşti (apreciezi) pe el?
(Căci) Omul se aseamănă cu de-

şertăciunea şi zilele lui ca umbra
trec.(Ps.143 v,3-4) O întrebare care
îl sileşte pe fiecare om cu minte să

reflecteze.” Fără nici o tresărire,
nobilul duce repetă recomandarea
pe care i-o făcuse la ultima lor dis-
cuţie despre teoriile religioase atât
de inutile şi, după câteva minute,
plictisit, părăseşte sala pentru a-şi
continua joggingul. 

Toate acestea se petreceau cu
puţin timp înaintea întâlnirii cu cei
trei cosmonauţi americani. 

Este de prisos să mai menţio-
năm că această convorbire cu epis-
copul s-a soldat cu o totală
dezamăgire pentru duce, om al şti-
inţei, care considera că prima ase-
lenizare marca intrarea omului
într-o nouă eră a istoriei sale. Ve-
nirea lui Hristos, care a marcat „era
noastră”, în mintea sa seniorală
este vădit depăşită de ştiinţă, acest
apanaj al omului, nou zeu atotpu-
ternic, care cu puterea sa zboară
printre aştri şi atinge luna, deschi-
zând o nouă eră! Aselenizarea,
aducerea – ca dovadă supremă – a
unei mostre de sol lunar, activităţi
la care a fost martoră întreaga
omenire îi dau acest drept Omului;
iar ei, cei trei cosmonauţi nu sunt

decât primii trei oameni – zei, ai
noii ere. Numeroasele sale între-
bări din convorbirea solicitată, nu
urmăreau decât definirea profilului
noilor eroi ai spaţiului cosmic luat
în stăpânire de Om!

„Ce aţi simţit”? Este întreba-
rea leit-motiv, care scurmă în stră-
fundul fiinţei umane pentru a
descoperi o cât de mică transfor-
mare a celui obişnuit de până
atunci! Ce aştepta ducele şi care
erau răspunsurile celor trei eroi
„coborâţi”? Primul: Eram cât se
poate de obosit şi mă temeam să
nu sar sau să greşesc vreo opera-
ţiune din cele programate! Al doi-
lea: Eram copleşit de importanta
misiunii şi nu aveam cum să mă
gândesc la ce simt! Al treilea, cel
care a continuat zborul în jurul
lunii: Nu mă puteam gândi decât
să coordonez zborul cu cei doi co-
borâţi pe solul lunii, pentru ca în-
tâlnirea să fie perfect sincronizată!

Nici unul din cei trei nu părea
să aibă sentimentul unui deschiză-
tor de noi ere, cu toate că coman-
dantul, Neil Armstrong a definit
primul său pas pe lună ca un pro-
fet: „Este un pas mic pentru om,
dar un pas mare pentru omenire”!
Cuvânt citit şi citat apoi în toate
limbile pământului! Nu a îndrăznit
însă a se considera mai presus, ori
a se desolidariza de semenul său
„omul”, creat de Dumnezeu, făcă-
torul cerului şi al pământului.

Toate cele petrecute până aici,
păreau a-l fi zguduit pe duce în pă-
rerile sale existenţiale. Paşii l-au
dus din nou la o întâlnire cu epis-
copul, pe care l-a găsit între preoţii
săi la una din întâlnirile lor săptă-
mânale. De data asta profund
transformat, după cuvântul de bun
sosit în mijlocul lor, a ţinut să ceară
iertare episcopului rămas în pi-
cioare:

„Vă rog să mă iertaţi pentru
atitudinea şi cuvintele adresate la
precedentele noastre întâlniri!”
Erau cele mai neaşteptate cuvinte
care ieşeau din gura ducelui! Pre-
latul, profund stingherit nu ştia
cum să iasă din această situaţie
creată de soţul reginei, proverbial
de arogant. A scurtat întrevederea
cu preoţii, după care l-a invitat pe
duce la o plimbare prin parc,
aflând întreaga dramă trăită de
duce. Şi regina Elisabeta a II, cea
care mărturisea că în fiecare ac-
ţiune a sa nu s-a despărţit niciodată
de credinţa în Dumnezeu, a lăsat
scris urmaşilor că cei doi, episco-
pul şi ducele, au rămas prieteni
apropiaţi toată viaţa.

Ioan GHERASIM
Piatra-Neamţ 22. 12. 2022

Doamne, ce este omul?
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Moldova (pag. 9-13)

• Gheorghe BRÂNZEI – Cente-
nar Ştefan-Augustin Doinaş (II) (pag.
8) * Olimpiade şi concursuri. Exemple
de bună practică (II) (pag. 8)

• Gianina BURUIANĂ – Împli-
niri şi neîmpliniri în activitatea sindi-
cală • Interviu cu dl. Gabriel Ploscă –
preşedintele Sindicatului din Învăţă-
mânt Neamţ (pag. 1, 2, 3) * Istoria ca
un Modus Vivendi (pag. 6-7) *  Nu mi-
am dorit niciodată să fiu solistă...  • In-
terviu cu doamna Ligia Ghilea – pianist
corepetitor la clasa de canto a Acade-
miei de Muzică „Gheorghe Dima”, Ex-
tensia Piatra-Neamţ (pag. 16) * Turneul
Naţional „Pianul Călător”, ediţia
2022, a debutat la Piatra-Neamţ (pag.
17)

• Ana CIMPOIEŞU – Leader-
ship şi comunicare în educaţie (pag. 1-
9)

• Al. CISTELECAN – Istoria
poeziei basarabene (pag. 10)

• Andrei EŞANU – Tratatul de
pace de la Bucureşti, 1812 (pag. 11)

• Mihai FLOROAIA – Profesiile
de asistent medical generalist şi asistent
medical de farmacie, oportunităţi pen-
tru viitor (pag. 7) * Geniu, Talent,
Creativitate – o abordare psiho-peda-
gogică şi psiho-culturală (pag. 22)

• Galina GRAUR – O formare
binevenită (pag. 9)

• Genţiana IONESCU – Daniel Be-
şleagă: Să facem simplu ce s-a complicat
mai înainte • Interviu cu Daniel Beşleagă,
actor la Teatrul Tineretului (pag. 12-13)

• Violeta MOŞU – Trecutul de
lângă noi: Corul Învăţătorilor „Gavriil
Galinescu” • Corul Sindicatului Învă-
ţământ din Piatra-Neamţ, 120 de ani de
glorie (pag. 1-20) * Constantin Mun-
teanu: „Simt că trebuie să fiu sincer
cu pagina albă, şi, prin ea, cu cititorii”
(pag. 14-15) * Premiile Gopo 2022
(pag. 17)

• Niculina NIŢĂ – Inumanul din
viaţă şi pânza de păianjen (pag. 23)

• Red. – Rememorări nemţene - mai
2022 (pag. 2, 3, 4, 5, 6, 7) * Valori naţio-
nale în context european (pag. 11) *
„Simfonii cromatice” – recital extraor-
dinar al elevilor de la Liceul de Arte
„Victor Brauner” (pag. 14) * CALEN-
DAR – Mai 2022 (pag. 15) * CALEN-
DAR – Iunie 2022 (pag. 17) * Spicuiri
din sumarul numărului 24 al revistei
„Coolt Neamţ” (pag. 18) * Recurs la pa-
trimoniu (XIV) (pag. 19) * Larisa Maria
Lecuşescu, premiu pentru pastel (pag.
20)

• Ramona-Mihaela ROŞU – Că-
lătorii – Abilitare prin explorarea pa-
trimoniului cultural (pag. 4)

• Liviu Constantin RUSU – Un
eveniment care va marca evoluţia şcolii
nemţene: Congresul Internaţional al
Cadrelor Didactice din România şi al
Cadrelor Didactice de Etnie Română
de peste Hotare  se va desfăşura la Pia-
tra-Neamţ, în perioada 25-28 iulie
2022 (pag. 3)

• Natalia-Maria ŞVEŢ – La ani-
versare: Teatrul Naţional „Vasile Alec-
sandri” din Bălţi (pag. 10-11)

• Mihaela-Cristina VERZEA –
Coroana Reginei Maria, expusă la Mu-
zeul de Artă din Piatra-Neamţ (pag. 15)

• Carmen ZAHARESCU şi
Elena Brânduşa ANGHEL – Info-
puls – revista caleidoscop a elevilor
Colegiului Naţional de Informatică,
Piatra-Neamţ (pag. 21-22)

• Mircea ZAHARIA – „Expe-
rienţe” – expoziţie semnată de Miruna
Ioana Morţe (pag. 21) * Dacă teatru
nu e, nimic nu e (pag. 24)

Apostolul nr. 251, iunie 2022

• Gabriela BANU – Caravana
activităţilor din luna mai la Casa
Corpului Didactic Neamţ (pag. 10-11)

• Gheorghe BRÂNZEI – Olim-
piade şi concursuri. Exemple de bună
practică (III) (pag. 14-15)

• Paraschiva BUCIUMANU –
Festivalul Naţional „Garabet Ibrăi-
leanu” – ediţia a V-a (pag. 20-21)

• Gianina BURUIANĂ – Re-
flecţii de adolescent: Să descoperi ce
te atrage şi ce te defineşte (pag. 6-7)
* Lansare de carte: Festivalul de
Teatru Piatra-Neamţ, 1969-2019
(pag. 15) * Sunt fericită şi norocoasă
că pot trăi într-o viaţă mai multe vieţi
– cele de pe scenă (pag. 16-17)

• Ana CIMPOIEŞU – Dialogul
social în pandemie şi digitalizarea (pag.
13)

• Maria S. CIOBANU – Spiri-
don VANGHELI (pag. 14)

• Corina DĂNILĂ – După 20
de ani – cunună de împliniri în arta
decorativă (pag. 14-15)

• Daniel DIEACONU – Portret

de dascăl de pe Valea Muntelui – Şte-
fan Ţifui (pag. 22)

• Valentina DOBRIN – Mobili-
tăţile Erasmus, oportunităţi de dez-
voltare profesională (pag. 11)

• Ghenadie DONOS – 7 IUNIE

– Ziua CNSM şi Ziua Sindicalistului
(pag. 12)

• Mihai FLOROAIA – Dorul,
condiţia românească a fiinţei (pag. 20)

• Genţiana IONESCU – Actriţa
Ecaterina Hâţu: Şi teatrul se trans-
formă şi eu mă transform. E viu. În
permanenţă e viu! (pag. 18-19)

• Mihai-Emilian MANCAŞ –
In memoriam: Prof. Veronica Mihăi-
lescu * In memoriam: Prof. Maria
Bârlădeanu (pag. 23)

• Violeta MOŞU – Theodor Pe-
trea, pianist: Încerc să îmi diversific
repertoriul şi să interpretez piese
care sunt mai rar expuse publicului
(pag. 8-9) * A XXX-a ediţie a Con-
cursului Internaţional „Emanuel
Elenescu” – o sărbătoare a muzicii
(pag. 17) * Concursul Naţional de
Interpretare Vocală „Elena Botez” –
o nouă ediţie reuşită (pag. 20) * Pre-
miile Concursului de Arte plastice
pentru copii „Dr. Sorin Ciobanu”,
ediţia a VII-a (pag. 21) * O nouă ex-
poziţie de pictură Petru Diaconu, la
Galeria de Artă „Lascăr Vorel”
(pag. 24) * „Vibraţii...”, expoziţie
semnată de profesoara Marcela Po-
pescu (pag. 24)

• Elena MOTFOLEA, Corina
MICU – Proiectul de solidaritate
„Noua Generaţie” – o nouă iniţiativă
pentru tineret (pag. 19)

• Ioan-Aurel POP – Prea târ-
ziu? (pag. 1-7)

• Red. – Congresul Confedera-
ţiei Naţionale a Sindicatelor din
Moldova (IV) (pag. 1-4) * Rememo-
rări nemţene - iunie 2022 (pag. 2, 3,
4, 5, 6, 7) * CALENDAR – iunie
2022 (pag. 4) * CALENDAR – iulie
2022 (pag. 5) * Echipa Neves de la
„Rareş” a strălucit în Statele Unite
(pag. 5) * In memoriam – Dumitru
IVANOV (pag. 12) * Zilele Învăţă-
mântului Dual în Republica Mol-
dova (pag. 12-13) * Olimpici din
Republica Moldova premiaţi la Bu-
cureşti (pag. 13) * Expoziţia „Măr-
turisitori din temniţele comuniste”
(pag. 21)

•

(urmare din pag. 19)



APOSTOLUL Pag. 21

Sumarul anului 2022

ianuarie 2023

Mircea ZAHARIA – Activi-
tăţile AGIRo se vor exerciţii de
manifestare a solidarităţii de
breaslă (pag. 1, 2, 3) * Come-
morare Constantin Tomşa
(pag. 24)

Apostolul nr. 252,
iulie‐august 2022

• AÎNT – Al XLIV - lea Congres
AGIRo: SĂ RECLĂDIM NORMALI-
TATEA ÎMPREUNĂ (pag. 1, 4)

• Mihaela Roxana AMAICEI
BILBOR – L-am cunoscut pe...
Domnul Trandafir! (pag. 10-11)

• Iacob BACIU – CONFEDE-
RAŢIA SINDICATELOR DEMO-
CRATICE DIN ROMÂNIA • Către,
Membrii Consiliului Naţional (pag.
2)

• Gheorghe BRÂNZEI – Cui îi
este frică de Hortensia Papadat-Ben-
gescu? (pag. 16)

• Gianina BURUIANĂ – Ligia
Ghilea Nichitean: „Întotdeauna am
avut dorinţa de a împinge limitele”
(pag. 19) * Festivalul Internaţional
Vacanţe Muzicale la Piatra-Neamţ
(pag. 20-21)

• M. C. – Alo, Fiscul? Când im-
pozitaţi recunoştinţa? (pag. 11)

• Viorel DOLHA – Aceşti fru-
moşi învăţători şi congresele lor...
(pag. 1)

• Mihai FLOROAIA – Două
noi proiecte cu finanţare europeană
la Şcoala Postliceală Sanitară Pia-
tra-Neamţ (pag. 18) * Managementul
implementării eficiente a noului
curri culum naţional (pag. 18)

• Bogdan Iuliu HOSSU, Dumi-
tru COSTIN, Iacob BACIU, Ion
POPESCU – Către CAMERA DE-
PUTAŢILOR Comisia pentru muncă
şi protecţie socială (pag. 3)

• Genţiana IONESCU – Nu
ştiu de ce am ales actoria. Dar ştiu
sigur că Profu’ ştia... • Interviu cu Va-
lentin Florea, actor la Teatrul Tine-
retului Piatra-Neamţ (pag. 25)

• Elena-Roxana IRINA – Casa
Corpului Didactic – Un cămin al
Asociaţiei Învăţătorilor nemţeni
(pag. 8)

• Mihai-Emilian MANCAŞ –
Şi mai departe? (pag. 7)

• Ioan MILEA – Gânduri din
inimă şi suflet... (pag. 5)

• Florentina LUCA-MOISE –
Argument pentru valoarea dascălului
român (pag. 4)

• Violeta MOŞU – Magistrul
Leon Mrejeriu (pag. 1, 12, 13) * Mir-
cea Titus Romanescu – „Melancolii
de vară” (pag. 22) * „Grădina cu ii”
– o sărbătoare a artei populare au-
tentice (pag. 23)

• Ioana MUNTEANU – Carte
de vizită: Academia Naţională de
Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Na-
poca, Extensia Piatra-Neamţ (pag.
24)

• Niculina NIŢĂ – Luminătorul
de drum din Eisenau (pag. 10)

• Elena-Carmen OLTEANU –
Apostoli pentru patriotism (pag. 8-9)

• Gabriel PLOSCĂ – SINDI-
CATUL LIBER AL LUCRĂTORI-
LOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ –
NEAMŢ ROMÂNIA • INFORMARE
(pag. 2)

• Ioana POEŢELEA – Despre
dascălii mei (pag. 9)

• Steluţa POSTOLICĂ – Vocaţia
de dascăl, un destin asumat (pag. 5)

• Red. – Rememorări nemţene,
iulie-august 2022 (pag. 4, 5, 6, 7, 8,
9) * CALENDAR – iulie 2022 (pag.
14) * Bacalaureat 2022 (pag. 14) *
Evaluarea Naţională 2022 (pag. 15)
* CALENDAR – august 2022 (pag.
22) * CALENDAR – septembrie
2022 (pag. 23) * Expoziţia „Mircea
Răsvan Ciacâru – o viaţă închinată
Artei” (pag. 23) * Constantin Virgil
Gheorghiu, reporter de război (pag.
28)

• Ramona-Mihaela ROŞU –
Comunicare și Leadership  – formare
sindicală (pag. 2-15)

• Liviu-Constantin RUSU –
Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul
Neamţ – o casă durabilă, frumoasă
şi adevărată (pag. 6) * Premiile re-
vistei Apostolul (pag. 12) * Rememo-
rări... O lecţie... (pag. 26)

• Ionuţ STIGLEŢ – Simpozio-
nul Istoria prin imagini vechi. Măr-
turii inedite din zona Moldovei (pag.
22)

• Iustina ŞOANCĂ – Uite, bu-
nicule... astăzi... (pag. 27)

• Mihaela TANOVICI – La
ceas aniversar (pag. 4)

• Ion VARTA – Deportările ca-
drelor didactice în zilele de 6-7 iulie
1949 (pag. 17)

• Mircea ZAHARIA – Nasc şi
la Moldova oameni (pag. 1, 14)

Apostolul nr. 253,
septembrie 2022

• Valentin ANDREI – COOLT
NEAMŢ 27 (pag. 19)

• Cristina ARUXANDEI –
Pledoarie pentru ISTORIE (pag. 20)

• Cristina BĂLĂNESCU – Ră-
tăciţi între pandemii (pag. 20)

• Biblioteca Judeţeană G.T.K.
Neamţ –  Expoziţie aniversară de
pictură Ioan Popei (pag. 28)

• Gheorghe BRÂNZEI – Cui îi

este frică de Hortensia Papadat-Ben-
gescu? • O incursiune în lumea ro-
manelor bengesciene (II) (pag. 24)

• Gianina BURUIANĂ – Înce-
put de an şcolar sub semnul unor
reuşite sindicale • Interviu cu dl. Ga-
briel Ploscă – preşedintele Sindica-
tului din Învăţământ Neamţ (pag. 1,
2, 3) * Anda-Louise Bogza – reveniri
muzicale pe meleagurile natale (pag.
9) * Simpozionul Internaţional de
Acuarelă „Iulia Hălăucescu” (pag.
13) * Noi proiecte europene accesate
de Liceul Economic „Alexandru Ioan
Cuza”, Piatra-Neamţ (pag. 14)

• Maria S. CIOBANU – Ani-
versări: Mihai CIMPOI (pag. 19)

• Ioana CIUREA; Mona Elena
COZMA – Profesori de la Colegiul
„Spiru Haret”, la cursuri de formare
în Spania şi Grecia (pag. 15)

• CSDR – REZOLUŢIA Consi-
liului Naţional Eforie Nord, 26 au-
gust 2022. Adoptarea unei legi noi
privind dialogul social (pag. 6)

• Ionel-Cătălin DIACONU – O
reverenţă (pag. 22)

• Ministerul Educaţiei – Preci-
zări privind stabilirea normei didac-
tice de predare a personalului
didactic de predare în anul şcolar
2022-2023 (pag. 4-5)

• Mihai FLOROAIA – De la
paradigma socială a credinţei la ac-
tivităţile out-door în cadrul orelor de
religie (pag. 16) * Flipped Classroom
printre atelierele de lucru ale Con-
gresului AGIRo, 2022 (pag. 22)

• Constantin GHERASIM –
Altfel despre educaţie, învăţământ şi
reforme... (pag. 7)

• Simion HANCESCU – Mesa-
jul Preşedintelui Federaţiei Sindica-
telor Libere din Învăţământ cu ocazia
deschiderii noului an şcolar 2022-
2023 (pag. 2) * Obiectivele Federa-
ţiei Sindicatelor Libere din
Învăţământ pentru perioada imediat
următoare, stabilite de către Colegiul
National al Liderilor F.S.L.I. (pag. 5)

• Genţiana IONESCU – Co-
rina Grigoraş: Nu mi-e frică de
nimic, îmi place pe scenă (pag. 23)

• Cristina IORDACHE – Al
44-lea Congres Internaţional AGIRo
şi aniversarea a 110 ani a Asociaţiei
Învăţătorilor Neamţ (pag. 21)

• Elena MANOLE; Mihai PO-
CAZNOI; Olesea GÂRLEA;
Daria ZVONOV – Olimpiada inter-

naţională la limba germană, prilej
inedit de dezvoltare a competenţei in-
terculturale a elevilor (pag. 18)

• Violeta MOŞU – La Colegiul
Naţional „Petru Rareş” Piatra-
Neamţ: * Revederea de 70 de ani a
promoţiei 1952 * Lansare de carte:
Didactica Parva de Mihai-Emilian
Mancaş (pag. 8) * Conf. univ. dr.
Paul Chiribuţă: „Sunt un bătrân de
viitor!” (pag. 10-11) * Soprana Ale-
xandra Grigoraş: „Fiecare rol pe
care îl interpretez are o semnificație
unică în sufletul meu” (pag. 12) *
Magistrul Leon Mrejeriu (pag. 17) *
Expoziţia Simpozionului Naţional de
pictură „Alexandru cel Bun” (pag.
25) * Promoţia 1962 de la „Calistrat
Hogaş” – revederea de 60 de ani
(pag. 26) * Fascinaţia unui festival:
Piatra-Neamţ Creativ (pag. 28)

• Gabriel PLOSCĂ – Felicitare
(pag. 1) * 

• Ioan Aurel POP – Ziua limbii
române – 31 august 2022 (pag. 1-16)

• Red. – REMEMORĂRI NEM-
ŢENE - septembrie 2022 (pag. 4, 5, 6,
7, 8, 9) * CALENDAR – septembrie
2022 (pag. 8) * CALENDAR – octom-
brie 2022 (pag. 13) * Arcadie Ră-
ileanu – pe autostrada culturală spre
Târgu Mureş (pag. 19) * Coca Bloos
şi Paul Chiribuţă, invitaţi de onoare
la Ziua Editurii Nona (pag. 25) * In
memoriam: prof. dr. Constantin Grasu
(pag. 27) * REMEMBER: Vasile Tă-
râţeanu (pag. 27) 

• Ana SOCEA – Dascălul – iu-
bire şi dăruire (pag. 17)

• Mircia ZAHARIA – Ultima
oră? (pag. 28)

Apostolul nr. 254,
octombrie 2022

• Valentin ANDREI – Spicuiri
din cel mai recent număr al revistei
Coolt Neamţ (pag. 23)

• Lidia AVĂDĂNEI, Alina
AVĂDĂNEI, Andrei DRAGOS-
TIN – AgroBUS – un nou parteneriat
Erasmus+ în domeniul educaţiei
adulţilor (pag. 15)

• Angelina BEGU – Caravana
UNATC pentru Comunităţile istorice
româneşti (pag. 18)

• Biblioteca Judeţeană G.T.K.
Neamţ – Concert de JAZZ cu Mădă-
lina (pag. 21)

• Cristina BORTAŞ – Cu dra-
goste, doamnei Mihaela! (pag. 21)

• Constantin BOSTAN – G.T.
Kirileanu – şcolar în Valea Bistriţei,
acum 140 de ani (pag. 22)

• Gheorghe BRÂNZEI – Lec-
ţia, eterna poveste (I) (pag. 12)

• Gianina BURUIANĂ – ZIUA
MONDIALĂ A EDUCATORULUI.
Seniorii din învăţământul nemţean,
sărbătoriţi de Sindicat (pag. 2, 3, 4)
* Eu mi-am găsit întotdeauna o a
doua natură în artă ... (pag. 8-9) *
Regal vienez la deschiderea stagiunii
artistice 2022-2023 (pag. 11) * Joc şi
culoare în oraşul meu. Proiect local
de interes public marca Laurenţiu
Dimişcă (pag. 15)

•

(continuare în pag. 22)



APOSTOLULPag. 22

Sumarul anului 2023

ianuarie 2023

Mihai FLOROAIA – Abor-
dări inovative ale educaţiei re-
ligioase (pag. 19) *
Autoritatea bisericească şi pu-
terea statală în operele Sfân-
tului Ioan Gură de Aur şi
Fericitului Augustin (pag. 19)

• Olesea GÎRLEA – Integrarea
elevilor cu cerinţe educaţionale spe-
ciale • Proiectul „Bune practici,
bune maniere (căi şi paşi spre auto-
cunoaştere)” dedicat susţinerii şi ac-
ceptării copiilor cu CES în
instituţiile şcolare din România şi
Republica Moldova (pag. 16)

• Florentina LUCA-MOISE –
Ziua Educaţiei este, pentru noi, în
fiecare zi! (pag. 1-2)

• Cornel MĂRCULESCU –
Centenar. Încoronarea regelui Ferdi-
nand I şi a reginei Maria (pag. 1-5)

• Cristina MIRCEA – Muzeul
Cucuteni va purta numele arheolo-
gului Gheorghe Dumitroaia (pag. 24)

• Violeta MOŞU – Coca Bloos,
actriţă: Teatrul Tineretului a fost
mereu familia mea (pag. 10) * „In-
dustrii”, expoziţie de ceramică a ar-
tistului vizual Daniel Adăscăliţei, la
Galeria „Lascăr Vorel” (pag. 20) *
Întâlniri creatoare, la Sestri Art Gal-
lery (pag. 23)

• Elena-Carmen OLTEANU –
Un învăţător patriot, Leon Mrejeru
(pag. 7)

• Adina PANAITESCU – Scri-
soare deschisă (pag. 24)

• Gabriel PLOSCĂ – 5 octom-
brie – Ziua Mondială a Educatorului
(pag. 1-2)

• ELENA-DANIELA POE-
NARU –  Promovarea imaginii şco-
lii prin parteneriatul educaţional
(pag. 12-13)

• Red. – Rememorări nemţene -
octombrie, 2022 (pag. 4, 5, 6, 7, 8,
9) * Încă o problemă: Criză de per-
sonal în sectorul educaţiei (pag. 6-7)
* CALENDAR – octombrie 2022
(pag. 12) *  Recurs la patrimoniu
(XIV) (pag. 14) * Centenarul încoro-
nării Regelui Ferdinand, omagiat în
Republica Moldova (pag. 17) * Paşi
spre Europa: Sincronizarea limbaju-
lui (pag. 17) * CALENDAR – no-
iembrie 2022 (pag. 18) * Unire prin
cultură – Caragiale să ne judece!
(pag. 18) * Simpozionul Naţional
„PETRODAVA” (pag. 9)

• Leonard ROTARU – & opi-
nii de lector - Capra, Iedul cel mic şi
Cumătra lupoaică – de Matei Vişniec
(pag. 20)

• B.O. al SLI NEAMŢ – Feli-
citare (pag. 1)

Apostolul nr. 255,
noiembrie 2022

• Valentin ANDREI – Vă re-
comandăm COOLT NEAMŢ 29
(pag. 18)

• Victoria BORTĂ – Reunifi-
carea ar fi salvarea noastră • In-

terviu cu scriitorul Arcadie Suce-
veanu, preşedintele Uniunii Scrii-
torilor din Moldova (pag. 13)

• Gheorghe BRÂNZEI –
Lecţia, eterna poveste (II) (pag. 9)

• Ilenuţa BUHAI – Practică
de specialitate la firme europene,
pentru elevii Liceului Tehnologic
„Vasile Sav” (pag. 5)

• Gianina BURUIANĂ –
File din odiseea aplicării unui act
normativ • Interviu cu dl. Gabriel
Ploscă – preşedintele Sindicatului
din Învăţământ Neamţ (pag. 1-2)
* Liceul Economic „Alexandru
Ioan Cuza”. Început de bun augur
în cadrul proiectelor Erasmus+
(pag. 8-9) * Am ales să îmi înde-
plinesc visele • Interviu cu Ga-
briela Brânduşa Horlescu –
profesor de informatică la Cole-
giul Tehnic „Gheorghe Cartianu”
(pag. 10-11) * Concert de toamnă
(pag. 18)

• Complexul Muzeal Naţio-
nal Neamţ – Colocviu internaţio-
nal, la Muzeul de Artă Eneolitică
Cucuteni (pag. 16)

• Maria DIACONU – Gând
pios pentru scriitorul Constantin
Tomşa (pag. 21)

• Mihai FLOROAIA – Ru-
găciunea – inima Bisericii, subiect
de maximă actualitate (pag. 15) *
Conferinţa internaţională Educa-
ţia din perspectiva valorilor (pag.
16)

• Olesea GÎRLEA, Valen-

tina POGREBAN, Carmen
TOFAN – Sărbătoarea Sfântului
Martin în şcoală – o modalitate
interactivă de dezvoltare a compe-
tenţei interculturale (pag. 14)

• Gina GULAI – Un actor se
destăinuie la rampă... (pag. 17)

• Gabriela GRIGORE –
Congresul al VII-lea al Confede-
raţiei Sindicatelor Democratice
din România (pag. 5)

• Mihai-Emilian MANCAŞ
– Emilia Danetti sau Intelectualul
total (pag. 21)

• Maxim MELINTI – Re-
member 80: Turnul Dezrobirii
Basarabiei 1942-1944 (pag. 12)

• Dan MIHĂILESCU – Pro-

fesor Veronica Mihăilescu – o
viaţă în chinată şcolii (pag. 20)

• Mircea MORARIU –
Putin-supremaţia forţei (pag. 24)

• Violeta MOŞU – 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” (pag. 6-7)

• Red. – Eleva Ilinca
SANDU, o stea a Colegiului Na-
ţional „Petru Rareş” • Locul I şi
medalia de aur la Olimpiada In-
ternaţională de Astronomie şi Şti-
inţele Spaţiului (pag. 1-11) *
Rememorări nemţene - noiembrie
2022 (pag. 4, 5, 6, 7, 8, 9) * CA-
LENDAR – noiembrie 2022 (pag.
8) * CALENDAR – decembrie
2022 (pag. 20) * „Lumea copilă-
riei” sub Cupola Bibliotecii Jude-
ţene (pag. 19) * Celebrarea
compozitorului Cristian Misievici
(pag. 21) * Trei zile de sărbă-
toare, la Biblioteca Judeţeană
„G.T. Kirileanu” (pag. 22) * CO-
RĂBII – PERSONAJE. Expoziţie
de machete inspirate din litera-
tura mării (pag. 23) * Teatrul Ti-
neretului în Festivalul Naţional
de Teatru (pag. 24)

• Ramona-Mihaela ROŞU –
Călătorii – Abilitare prin explora-
rea patrimoniului cultural. Călă-
torie impresionantă în Piatra-
Neamţ (pag. 1, 3, 4)

Apostolul nr. 256,
decembrie 2022

• Valentin ANDREI – Vă re-
comandăm COOLT NEAMŢ 30
(pag. 15)

• Biblioteca Judeţeană „G. T.
Kirileanu” Neamţ – „Exil cu în-
geri” de Emil Ariton, lansat la Bi-
blioteca Judeţeană (pag. 21)

• Gheorghe BRÂNZEI – Lec-
ţia, eterna poveste (III) (pag. 6)

• Vera BUIUC – Averea Veru-
ţei – fragmente – (pag. 12-13)

• Paraschiva BUCIUMANU
– Prima mobilitate Erasmus + pen-
tru elevii Colegiului Tehnic „Miron
Costinˮ, Roman (pag. 22)

• Gianina BURUIANĂ –
Semne bune bugetul n-are! • Inter-
viu cu dl. Gabriel Ploscă – preşe-
dintele Sindicatului din Învăţământ
Neamţ (pag. 1-2) * Lecţie eveni-
ment cu scriitorul Adrian G. Romila
(pag. 4-5) * Avem o cultură cu va-
lori unice, pe care ar trebui să le
iubim mai mult... (pag. 10-11)

• Dorina-Luminiţa DREX-
LER – Activităţi organizate de Ca-
tedra de Istorie în cinstea Zilei
Naţionale a României, cu ocazia
aniversării a 153 de ani de la înfi-
inţarea Colegiului (pag. 19)

• Mihai FLOROAIA – Copii
şi adolescenţi on-line (pag. 20) * Job
Shadowing şi formare profesională
pentru profesorii Şcolii Postliceale

Sanitare Piatra-Neamţ prin Eras-
mus+ 2022-1-RO01-KA121-VET-
000054830 (pag. 20)

• Simion HANCESCU – O
societate unită şi un sistem de edu-
caţie performant sunt cheia unui
viitor mai bun în  România! (pag. 1-
3)

• Elena ISPAS – Violenţa şi
metode de combatere (pag. 22)

• Eugenia MINCU – Dicţio-
narul explicativ al limbii române
actuale (pag. 14)

• Violeta MOŞU – „Conferin-
ţele CMNN” – o tradiţie reluată
(pag. 1-9) * Concursul Internaţio-
nal „Emanuel Elenescu” – o nouă
ediţie de înalt nivel interpretativ
(pag. 8) * Lansarea romanului „NE
CHEAMĂ PRIMĂVARA” de Dumi-
tru Almaş, (ediţia a II-a, la Colegiul
Naţional „Petru Rareş”) (pag. 18)
* „Alb”, o expoziţie pentru suflet,
la Sestri Art Gallery (pag. 21) * Sa-
lonul de iarnă – dialog între gene-
raţii, prin artă (pag. 21) *
Piatra-Neamţ de acum şi de altă-
dată: Inaugurarea Căminului de
ucenici (Pensiunea Lido) (pag. 23)
* Prof. Grigoruţă Oniciuc şi-a ad-
judecat Marele Premiu „Gândit în
România – Gogu Constantinescu”
(pag. 24)

• Conferinţa Naţională FSLI
– Rezoluţie (pag. 3)

• Echipa managerială a CN
„Petru Rareş” – Colegiul Naţional
„Petru Rareş” – 153 de ani de exis-
tenţă (pag. 16-17)

• Ioan-Aurel POP – Ziua Naţio-
nală a tuturor românilor (pag. 1-7)

• Red. – Rememorări nemţene
- decembrie 2022 (pag. 4, 5, 6, 7, 8,
9) * CALENDAR - decembrie 2022
(pag. 7) * CALENDAR - ianuarie
2023 (pag. 14) * Au fost desemnate
Capitalele anului 2023 (pag. 24) *
Calendar Zile Internaţionale, ia-
nuarie 2023 (pag. 24)

• Nicolae SAVA – Primul stu-
diu monografic Aurel Dumitraşcu
(pag. 15)

• Anca-Veronica TĂUT – De
ce să devenim profesori reflexivi
(pag. 5)

• Mircea ZAHARIA – Între
Ozana şi Pruteţ (pag. 11)

Red.

•

(urmare din pag. 21)



APOSTOLUL Pag. 23

Comemorări

SUMAR
alentin ANDREI – A apărut Coolt Neamţ 31 (pag. 13)

Gabriela BANU – 24 ianuarie – Unirea Principatelor Ro-
mâne (pag. 17)

Gheorghe BRÂNZEI – Cărturari şi monumente de Limbă
Românească (I) (pag. 16-17)

Paraschiva BUCIUMANU – Creşterea şi descreşterea mi-
tului eminescian (pag. 1, 14, 15)

Gianina BURUIANĂ – Preocupări sindicale la început de
an • Interviu cu dl. Gabriel Ploscă – preşedintele Sindicatului din Învă-
ţământ Neamţ (pag. 1-2) * Fiecare elev este o poveste de viaţă • Interviu
cu Elena Liliana Airinei – profesor de informatică la Colegiul Tehnic
„Gheorghe Cartianu” (pag. 6-7) * Conferinţă/caravană interactivă de
diseminare a produselor proiectului Erasmus DIGIT+ (pag. 16)

Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ –
Zilele clasei de actorie de la Şcoala Populară de Artă (pag. 15)

Mihai FLOROAIA – 2023 – Anul pastoraţiei persoanelor vârst -
nice, al imnografilor şi cântăreţilor bisericeşti (pag. 4) * Patrologia în
cercetarea teologilor ortodocşi români (pag. 5)

Ioan GHERASIM – Doamne, ce este omul? (pag. 18)
Nicolae LEAHU – Arcadie Suceveanu, colindând (pag. 24)
Mihai-Emilian MANCAŞ – In memoriam: profesor GHEORGHE

DUMITREASA - La despărţirea de un magistru al matematicii (pag.
23)

Nicolae MĂTCAŞ – Regăsirea patriei pierdute • In memoriam:
Victor Ciutac (pag. 11)

Violeta MOŞU – Datoria memoriei: Dumitru Radu Popescu, un
spirit olimpic (pag. 1, 12, 13) * „Pentru mine, ceea ce am făcut şi ceea
ce fac este rezultatul naturii cu care am fost înzestrat” • Interviu cu maes-
trul Vianu Mureşan (pag. 8-9) * Jurnalul de pictură al profesorului Vic-
tor Sorin Ploscaru, la Sestri Art Gallery (pag. 15)

Red. – Ziua Culturii Naţionale, la Biblioteca Judeţeană (pag. 3) *
CALENDAR – ianuarie 2023 (pag. 4) * CALENDAR – februarie 2023
(pag. 5) * Rememorări nemţene - ianuarie 2023 (pag. 4, 5, 6, 7, 8, 9) *
Expoziţie dedicată Zilei Naţionale a Culturii - Dinastia de cărturari ba-
sarabeni – Iustin, Paul şi Zamfira Mihail (pag. 10) * Sumarul anului
2022 (pag. 19, 20, 21, 22)

Lilia SAVIN – Parteneriate transfrontaliere - Proiectul „O oră
peste Prut” continuă (pag. 10)

Marin SORESCU – Trebuiau să poarte un nume (pag. 1-3)
Vadim ŞTERBATE – Parteneriate transfrontaliere - Elevii şi pro-

fesorii din Rubleniţa studiază şi cercetează alături de conaţionalii lor
de peste Prut (pag. 10)

Mircea ZAHARIA – In memoriam: MITICĂ POPESCU - Încă un
mare actor devine amintire... (pag. 23)

V

rofesorul Gheorghe Dumitreasa, cel care,
după patriarhul Constantin Borş, şeful şco-
lii pietrene de matematică, are şi în prezent
cel mai rezistent renume în branşă, se de-
osebea oarecum de ceilalţi aşi.

Sincer, direct, fără de complicaţii pro-
tocolare sau sentimentale, lăudând cu par-
cimonie şi spunând net părerile sale despre

putinţele elevilor, i-a impresionat de la început pe
adolescenţii care preferă sinceritatea, chiar şi cea
care ustură.

Lecţiile lui Ghiţă (Aşa-i ziceam între prie-
teni.) nu erau spectaculoase, ca ale lui Iani Ze-
nembisis, nici pline de meandre
psiho-pedagogice, precum cele ale lui Duţu Avădanei, ci se întrupau
într-o succesiune neîntreruptă de demonstraţii logice, ale profesorului
şi ale elevilor săi, dominantă fiind realitatea matematică.

Neuitata zicere „bleambă”, subiectivă şi prezentă din când în când
ca agrement didactic, nu era o insultă în lexicul intra muros al matema-
ticianului, ci o constatare de părinte sever şi deziluzionat. Şi nici un
„bleambă” premiant nu a luat vorba arhaică drept o jignire. Au fost mo-
mente când a simţit că un elev sau altul tindea să-şi depăşească magis-
trul în inventivitate. Bucuros că mai descoperise un viitor om de ştiinţă,
Ghiţă îi mărturisea fără spaimă adolescentului că se simte provocat la
încercare. Şi punea din nou mâna pe carte, şi făcea nopţi albe, şi lupta
cu sine, pentru a nu-şi dezamăgi ucenicul.

Aşa a câştigat respectul elevilor şi sentimente chiar mult mai pu-
ternice din partea celor care vedeau în profesorul lor un model de trudă
intelectuală şi de luptă cu limitele dificile ale provocărilor din matema-
tică. În semn de preţuire, gospodarii din satul natal, Girov, au atribuit
numele său şcolii gimnaziale de centru şi unei străzi. Asta înseamnă
mai mult decât toate distincţiile primite de-a lungul vieţii.

Pentru mine, deşi cred că nu a ştiut-o niciodată, profesorul Gheor-
ghe Dumitreasa a fost un incitant subiect de studiu în ceea ce priveşte
trăsăturile definitorii ale omului de la catedră. Dincolo de relaţiile noas-
tre de-o viaţă, am convingerea fermă că întreaga sa carieră de dascăl
poate fi un excelent exemplu de profesionalism, în primul rând prin
muncă, responsabilitate şi consecvenţă!

Mi-a fost coleg de clasă în gimnaziu şi coleg de cancelarie la
„Rareş”.

Dumnezeu să-i lumineze cu dărnicie infinita cale a veşniciei!

Prof. Mihai-Emilian MANCAŞ

P

ianuarie 2023

In memoriam:
profesor GHEORGHE DUMITREASA

La despărţirea
de un magistru al matematicii

(12 feb. 1933, Girov – 20
dec. 2022, Piatra‐Neamţ)

In memoriam: MITICĂ POPESCU

Încă un mare actor devine amintire...
ersonalitate reprezentativă a scenei româneşti, Mitică Popescu a ab-
solvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică în 1967, la clasa
profesorului Constantin Moruzan. A debutat
pe scena Teatrului Naţional „Mihai Emi-
nescu” din Timişoara, apoi a jucat, timp de
aproape şase ani, la Teatrul Tineretului din
Piatra Neamţ. 

Joacă în spectacole de referinţă pentru is-
toria teatrului, publicul şi critica de specialitate
aplaudându-l în egală măsura pentru rolurile: Vang
– „Omul cel bun din Sâciuan”, de Bertolt Brecht,
regia Andrei Şerban (1968); Servitorul – „Noaptea
încurcă turilor”, de Oliver Goldsmith, regia Andrei
Şerban (1968); Woyzeck – „Woyzeck”, de Georg
Büchner, regia Radu Penciulescu (1970); Ion – „Nă-
pasta”, de Ion Luca Caragiale, regia Alexa Visarion
(1970); Peterbono – „Balul hoţilor”, de Jean
Anouilh, regia Radu Penciulescu (1970); Peer Gynt – „Peer Gynt”, de Hen-
rik Ibsen, regia Cătălina Buzoianu (1972); Regele dansului – „Inimă rece”,
de Eduard Covali, după Wilhelm Hauff, regia Sanda Manu (1973).

În anul 1973 se transferă la Bucureşti, la Teatrul Mic, şi obţine primul
succes important în regia lui Dinu Cerescu, în spectacolul „Matca” de
Marin Sorescu, unde joacă alături de Vasile Niţulescu şi regretata Leopol-
dina Bălănuţă, cu care avea să se şi căsătorească. Joacă mult, dar străluceşte
în spectacole regizate de Cătălina Buzoianu („Maestrul şi Margareta” de
Bulgakov-1980, „Nişte ţărani” de Dinu Săraru, 1981, „Pescăruşul” de
Cehov, 1993, „Sonata fantomelor” de August Strindberg, 1999), Nona Cio-
banu, Alexandru Dabija, Gelu Colceag.

A debutat în film în „Dincolo de nisipuri” (1974). Va rămâne memo-
rabil în cariera sa cinematografică rolul lui Cocoşilă din filmul „Morome-
ţii” (1987), de Stere Gulea, în care a jucat alături de Victor Rebengiuc şi
Luminiţa Gheorghiu. Un alt rol de referinţă este cel din „Vânătoarea de
vulpi” (regia Mircea Daneliuc, 1980), ecranizare a romanului „Nişte ţă-
rani”, de Dinu Săraru. Filmografia sa mai include roluri în filme precum
„Stejar, extremă urgenţă” (regia Dinu Cocea, 1974), „Mere roşii” (regia
Alexandru Tatos, 1976), „De ce trag clopotele, Mitică?” (regia Lucian Pin-
tilie, 1981), „Glissando” (regia Mircea Daneliuc, 1985), „Cel mai iubit din-
tre pământeni” (regia Şerban Marinescu, 1993) ş. a.

Actor de mare farmec personal, la TV Mitică Popescu a fost gazda
emisiunii „D’ale lui Mitică”, una din cele mai longevive emisiuni, care ală-
turi de apariţiile în spectacolele de divertisment, i-au întreţinut până în ul-
tima clipă marea popularitate de vedetă naţională.

A fost decorat la 13 decembrie 2002 cu Ordinul naţional Serviciul Cre-
dincios în grad de Cavaler, alături de alţi actori, „pentru devotamentul şi
harul artistic puse în slujba teatrului românesc” şi a primit Premiul pentru
întreaga activitate la Gala Premiilor UNITER din 2009. (M. Z.)

(2 dec. 1936, – 3 ian. 2023)

P
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Ninge curat ca într-un dor de moarte,
Dezastre mari de fulgi se-ntâmplă-n cer...
La geamul plâns al casei de departe
Se-aude-n noapte-un cântec: lerui-ler...

Acum acolo ninge-a veşnicie,
Brazii miros a naştere în munţi,
Şi-ncet se sting în veghea lor târzie
Două făclii, doi pomi ajunşi cărunţi.

Umbrele lor ca-n vis mi se arată
Veghind la geam atât de-adânc şi greu,
Că din tăcerea lor însingurată
Îşi rupe vorba însuşi Dumnezeu.

Cumpăna vremii tulbure se-nclină
Cu focuri mari de ger spre cuibul lor,
Şi parcă-i soarbe-o stranie lumină,
Şi-ncet se duc prin aspre vămi de dor.

Pe fruntea lor se-ncheagă-un nimb de ceaţă,
În pieptul meu lucrează-un fier cu zimţi,
Şi tot mai des se-aud hăitaşi de gheaţă
Pe partea lumii, cea dinspre părinţi.

Pe căi de fulgi acuma m-aş întoarce,
Să cad la prag, zidit între nămeţi,
Şi ceasul lumii, cu noroase ace,
Să-l dau’ napoi cu, simple, două vieţi...

Dar ninge-n noapte fără vindecare
Cu lerui-ler peste-un sfârşit de veac...
Mi-e dor... Şi-adorm cu fruntea pe ninsoare,
Decapitat de-acest colind sărac.

Cu origini în practicile unor
lumi demult apuse, pentru a evolua
ulterior, în istorie deja, drept cân-
tece profane sau religioase, colin-
dele sunt, după cum aprecia
Ovidiu Papadima, „frânturi folclo-
rice păstrate cu pietate din viziunea
unei lumi fericite, a noastră, aşa
cum am vrut noi să fie, aşa cum
ne-am vrea noi să ne ducem traiul
în ea. În lumina magică a sărbătorii
Crăciunului, gândul omului se în-
dreaptă către înălţimile albe ale
lumii dumnezeieşti. Omul devine
părtaş la fericirea bunătăţii divine.
De miracolul Naşterii se bucură

firea întreagă, cerul şi pământul cu
toate ale lor. O imensă armonie în
bucurie, pe care nu e iertat să o tul-
bure nici o nepotrivire. De aceea,
săteanul se pregăteşte dinainte în
tot chipul, ca să se integreze cât
mai nesilit în claritatea ei. Caută
să-şi organizeze cât mai amănunţit
fericirea efemeră a acestor zile de
înălţare. Dinainte, sufletul e puri-
ficat prin rugăciuni, trupului i se
pregătesc veşminte curate şi fru-
moase, mese întinse care să-i înve-
selească dorinţele sale cele de lut.
(...) Colindele îi aduc această vi-
ziune feerică de viaţă de care are
nevoie, îi aduc imaginea lui purifi-
cată de orice negru pământesc,
crescută pe un plan mitic. Colin-
dele nu sunt la noi, la ţară, simple
urări de sărbători, ci veşti, imagini
de vrajă ale unei lumi înalte, în
care am vrea să fim”.

Argumentul suprem, am
adăuga, îl aflăm în reluarea sub
fiece fereastră, de către colindători,
a chemării „Sculaţi, sculaţi, boieri
mari...”, orice fiinţă, orice creştin
fiind înălţat astfel în demnitatea la
care aspiră, fie ca gospodar între
gospodari, fie ca om de aleasă con-
diţie spirituală.

Selectând evaluarea în cauză
din extraordinara carte O viziune
românească a lumii (1942) de Ovi-
diu Papadima, am ţinut să eviden-
ţiez abrupt conflictul dintre
perspectiva luminos-optimistă a
colindului popular, în felul în care
o punea în valoare celebrul folclo-
rist, şi, pe de altă parte, aspiraţia
poeziei culte de a regândi spiritul
genului, pentru a-l armoniza cu o
anumită dispoziţie sufletească a
auctorelui modern, care, evadat de
ani din spaţiul matriceal, trăieşte
nu atât o stare elegiacă, cât o teri-
bilă senzaţie de înstrăinare. Ea
culminează, la Arcadie Suceveanu,
în viziunea încărunţirii făcliilor-
pom sau a pomilor-făclie la „gea-

mul plâns al casei de departe”,
al casei de departe a oricărui în-
străinat de sfinţenia pragului casei
părinteşti. (...)

Cunoscută mai ales din nume-
roasele intervenţii radio-televizate
ale autorului, a patra încercare de

replămădire a colindului ca gen în
poezia lui Arcadie Suceveanu
este Colind pentru Eminescu şi îl
regăsesc acum, în febra re-lecturii
numeroaselor sale volume de poe-
zie, într-o plachetă de versuri pen-
tru copii (Dacă vrei să fii Columb,
Chişinău, Prut internaţional, 2002).
Este un text prea frumos, pentru a
nu-l evoca în întregime mai ales
într-un context aniversar:

Miez de ghenar
Fulguie rar,
Aeru-i dalb de colinde.
Sus, în tării,
În veşnicii,
Stea de-nviere s-aprinde.

Din focu-i sfânt
Către pământ
Doi ochi de vis se ivescu,
Fruntea de domn
Peste nesomn
A lui Eminescu.

Raza-i de dor
Tremurător

Arde-n văpăi peste lume,
Suflet şi grai,
Gură de rai
Au un părinte şi-un nume.

Zodia-i grea
De om şi de stea
Cheamă prin vremi şi ne-adună:
Codrii cu brazi,
Ieri şi cu azi,
Neamul cu doina-mpreună.

Oi, lerui-ler,
Până la cer
Aeru-i dalb de colinde.
Iarăşi şi iar
Miez de ghenar
Stea de-nviere aprinde.

Etalând o subtilă arhitecto-
nică, Colind pentru Eminescu va-
lorifică inspirat cadenţele poeziei
populare prin alternarea versurilor
lungi cu cele scurte, decupate cu
un remarcabil simţ al ritmului (cu
reverberări iconice şi melodice).
Original elogiu, împletit din incan-
taţii solemne, acest colind vine în
prelungirea acelor căutări ale poe-
ziei contemporane, descrise şi ana-
lizate cu atâta inspiraţie de Ioana
Bot în volumul Eminescu şi lirica
românească de azi (Cluj, Dacia,
1990, 188 p.). Fie că evocă sau ci-
tează, filtrând, melancolii emines-
ciene, Arcadie Suceveanu creează
un poem de o invidiabilă forţă ar-
tistică. Intersectând productiv ziua
de naştere a poetului şi începutul
anului după stilul vechi, Arcadie
Suceveanu descoperă, încă o dată,
în Eminescu un reper fundamental
al vieţii spirituale.

Asemeni oricărui ctitor/crea-
tor, imaginea lui Eminescu este cea
a unui întemeietor de lume, limba-
jul său poetic constituindu-se în
piatra de temelie a sensibilităţii ro-
mâneşti. (...) Coborând în spaţiul
literaturii contemporane din lumea
paradisiacă a Moldovei de Sus, Ar-
cadie Suceveanu îşi propune cu
aceste colinduri nu numai o regân-
dire a unei specii a poeziei popu-
lare, ci, mai mult, o reancorare a
liricii culte în apele adânci ale Tra-
diţiei, ale unei tradiţii, nu uităm,
îndelung contestate de oficialităţile
comuniste. (N. R. – Textul integral
al articolului este publicat în va-
rianta on line)

Nicolae LEAHU

Arcadie Suceveanu, colindând
oet de o mare mobilitate stilistică, mânuind cu o egală virtuozitate versul liber şi prozodia clasică (are şi
faima unui apreciat sonetist), Arcadie Suceveanu a cunoscut de-a lungul carierei sale poetice multiple
mutaţii de viziune, schimbările de paradigmă sau numai de modă lirică fiind însuşite cu repeziciune şi
eficienţă. Apropiat tradiţiei clasice, o vreme, o altă vreme poetul e un ironic dimovian sau dinescian, pen-
tru ca, într-un târziu, să devină un împătimit al retoricii postmoderne, aşa cum o vedem funcţionând în
cunoscuta poezie Maşina apocaliptică. Ultimele cărţi arată însă că poetul o poate lua oricând de la capăt,
ca în volumul Fiinţe, umbre, epifanii (2011), întorcându-se dacă nu la izvoarele poeziei populare, atunci

măcar la duioşiile sensibilităţii acesteia. O ilustrare notabilă a acestei sensibilităţi aflăm şi în poezia Colind (Vezi
volumul Mesaje la sfârşit de mileniu, Chişinău, Literatura artistică, 1987, p. 133). O reproducem aici integral,
fără acompaniament de instrumente membranofone sau aerofone, cum se obişnuieşte în rostirea tradiţională:
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