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160 DE ANI DE LA UNIREA CEA MICĂ
Prin înălţarea ta pe tronul lui Ştefan cel Mare, s-a înălţat însăşi naţiona-

litatea română.
Alegându-te pe tine Domn în ţara noastră, noi am voit să arătăm lumii

aceea ce toată ţara doreşte: legi noi, oameni noi.
O, Doamne! Mare şi frumoasă-ţi este misiunea! Constituţia din 7 august

ne însemnează o epocă nouă şi Măria Ta eşti chemat să o deschizi. 
Fii dar omul epocii, fă legea să înlocuiască arbitrariul; fă legea să fie

tare; iar Tu, Măria Ta, ca Domn, fii bun şi blând; fii bun, mai ales pentru aceia
pentru care toţi domnii trecuţi au fost nepăsători sau răi. Nu uita că, dacă 50
de deputaţi te-au ales domn, însă ai să domneşti peste două milioane de oa-
meni. Fă dar ca domnia ta să fie cu totul de pace şi de dreptate, împacă pati-
mile şi urile dintre noi şi reintrodu în mijlocul nostru strămoşeasca frăţie. Fii
simplu, fii bun, fii domn; urechea ta să fie pururea deschisă la adevăr şi închisă
la minciună şi linguşire. România nu are alt ocrotitor decât pe Dumnezeu şi
sabia ta! Să trăieşti Măria Ta!

Mihail KOGĂLNICEANU

Teme religioase
în poezia lui

Mihai Eminescu
hiar dacă despre Mihai Eminescu s-a
scris mult, având în vedere complexitatea
operei sale (poezia, proza, publicistica)
cu siguranţă că ori de câte ori ne aplecăm
spre aceasta, vom găsi noi interpretări şi
diverse modalităţi de abordare.

Eminescu nu este un scriitor explicit
creştin, el este un adevărat român, fapt

pentru care religia creştină s-a manifestat la el
în mod natural, atât cât trebuie şi atunci când tre-
buie. 

Analizând poezia lui Mihai Eminescu ne
dăm seama că poetul nu a avut o credinţă sim-
plă, trăită în mod iraţional, ci a practicat o cre-
dinţă naturală care a căutat sensurile existenţei
descoperind raţiunile lumii. Poezia eminesciană
nu este una profund religioasă, ci a evoluat, por-
nind de la credinţe populare şi diverse mituri
ajungând spre spiritualizarea naturii şi a omului. 

Interesant de analizat este modul în care
Mihai Eminescu se raportează la Religie. Dacă
în poezia Împărat şi proletar definea Religia
drept „o frază de dânşii inventată”, în articolul
Şi iarăşi bat la poartă, publicat în Timpul, la
data de 12 aprilie 1881, argumenta cu mare sen-
sibilitate fenomenul religios: „Tristă şi mângâ-
ietoare legendă! Iată două mii de ani aproape
de când ea a ridicat popoare din întuneric, le-a
constituit pe principiul iubirii aproapelui, două
mii de ani de când biografia Fiului lui Dumne-
zeu e cartea după care se creşte omenirea... .
Omul trebuie să aibă înaintea lui un om ca tip
de perfecţiune după care să-şi modeleze carac-
terul şi faptele. Precum arta modernă îşi dato-
reşte renaşterea modelelor antice, astfel
creşterea lumii nouă se datoreşte prototipului
omului moral, Iisus Hristos.”

C

FĂRĂ INTERVENŢIA STATULUI,
ÎN ROMÂNIA NU POATE EXISTA

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE CALITATE
● Interviu cu domnul Gabriel Ploscă,

preşedintele Sindicatului
din Învăţământ şi Cercetare Neamţ

Într-un interviu anterior, vorbeam îm-
preună despre blestemele învăţământului
românesc. Parcă-i făcut: din când în
când dăm cu oiştea în gard, cu graţie şi
nonşalanţă, fără a învăţa nimic din gre-
şelile trecutului. O recidivistă în gingaşul
domeniu al învăţământului românesc e
doamna Ecaterina Andronescu, din nou

ministru, din nou pe capra trăsurii, pocnind
sonor din bici, dar trăgând aiurea de hăţuri, ca
şi în mandatul trecut. O adresă emisă dintr-un
birou al Ministerului Educaţiei Naţionale, la ju-
mătatea lui decembrie trecut, solicita ca în Pro-
iectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar
2019-2020 să se asigure cel puţin 35% din tota-
lul locurilor la clasa a IX-a pentru învăţământul
profesional (inclusiv dual). Cunoaşteţi problema

foarte bine – ca profesor, dar şi ca lider sindical
angajat efectiv în dialog cu ministerul, pe
această temă – aşa că vă rog să nuanţaţi.

– Ca în fiecare an, pe baza propunerilor fă-
cute de unităţile şcolare, în a doua jumătate a
lunii decembrie şi în ianuarie se avizează, în Co-
mitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului
Social (CLDPS), proiectul Planului de şcolari-
zare pentru învăţământul profesional şi tehnic.
Apoi, după aprobarea în Consiliul de Adminis-
traţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean, docu-
mentul se înaintează Ministerului Educaţiei.
Nota trimisă de la Minister pe 12 decembrie –
nici măcar semnată de ministru – către inspec-
toratele judeţene a ajuns la noi după ce Planul
de şcolarizare pentru învăţământul profesional
şi tehnic în judeţul Neamţ fusese deja avizat. A
fost o dispoziţie venită, practic, înaintea terme-
nului limită stabilit pentru finalizarea planului

–

A consemnat Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 2)
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„1918. Album documentar”, o remarcabilă
apariţie editorială 

iblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”
Neamţ a editat „1918. Album docu-
mentar”, o carte care a văzut lumina ti-
parului spre sfârşit de decembrie.
Dedicat Centenarului, albumul cu-
prinde documente de arhivă, mărturii,
imagini, informaţii din documentele
aflate în colecţiile Fondului documen-

tar „G.T. Kirileanu” şi este structurat pe trei
mari capitole: Eroi nemţeni ai Războiului
pentru Întregirea Naţională, Anul 1918 în
presă şi Cărţi despre Marea Unire.

Printre cărţile care ilustrează volumul se
află „Zece ani dela unirea Bucovinei: 1918-
1928 / Cernăuţi: Editura Tiparul „Glasul Buco-

vinei” şi „Basarabia” de George Vâlsan, apărută la Cluj, la Editura Institutul
de Arte Grafice „Ardealul” în 1924.

Firesc, şi ziarele vremii tratau cu prioritate momentul Alba Iulia. Păs-
trate în colecţiile Fondului documentar „G.T. Kirileanu”, „Adevărul”, „Cu-
vântul”, „Neamul Românesc”, „România”, „Avântul” (Piatra-Neamţ),
„Unirea Poporului” (Blaj) şi „Patria” (Cluj) sunt publicaţiile care reflectau
atunci naşterea României Mari.

Un alt capitol consistent este dedicat eroilor nemţeni ai Războiului pen-
tru Întregirea Naţională, dintre care-i amintim pe Nicolae Dăscălescu, Du-
mitru Coroamă, Mihai I. Butescu, Ernest Broşteanu, Ilie Creţulescu.

Calendarul expoziţiilor organizate
de UAP Neamţ în 2019

Uniunea Artiştilor Plastici (UAP) din România, Filiala Neamţ, a făcut
cunoscut programul manifestărilor din acest an. Seria evenimentelor expo-
ziţionale va fi deschisă de pictorul sucevean Constantin Ungureanu BOX
şi va fi continuată de artistul plastic nemţean Petru Diaconu. Iată programul
complet: Constantin Ungureanu BOX (1-14 februarie); Petru Diaconu (15-

B

FĂRĂ INTERVENŢIA STATULUI,
ÎN ROMÂNIA NU POATE EXISTA ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE CALITATE

e şcolarizare, iar consecinţa era că trebuia
aproape să se dubleze numărul claselor de
şcoală profesională, în deficitul claselor
de liceu tehnologic.

Eu am susţinut, de câte ori am avut
prilejul, ideea de reabilitarea şcolii profe-
sionale, dar nu în acest mod, nu peste
noapte, fără nicio legătură cu realitatea din

teren. Noi vedeam rezolvarea acestei probleme
printr-o creştere graduală, şi cu o anumită pre-
gătire. 

– Şi care este realitatea din teren?
– Am identificat trei probleme mari ale şco-

lii profesionale. Mai întâi este vorba despre nu-
mărul mic de copii care ar vrea să opteze pentru
acest tip de învăţământ ca urmare a discreditării
şcolii profesionale, mai apoi trebuie constatată
subfinanţarea ei şi faptul că performanţa formă-
rii profesionale în acest tip de şcoală lăsă de
dorit, şi trebuie să recunoaştem asta. Agenţii
economici aveau dreptate când spuneau că este
o calitate precară a pregătirii profesionale, că nu
mai există meseriaşii adevăraţi, formaţi de
şcoala profesională adevărată, pe care am pus-o
pe butuci. Acum trebuie să dregem lucrurile, dar
nu aşa, nu prin asemenea note date din birou. 

Este o idee falsă aceea că dacă lăsăm poarta
semideschisă către liceu, elevii se vor duce
buluc spre clasele de şcoală profesională. Este o
eroare de care ne vom convinge când vom vedea
câte clase de profesională am realizat, şi care
este diferenţa dintre numărul de absolvenţi de
clasa a opta şi numărul elevilor care se regăsesc
în clasa a noua ori la licee teoretice, vocaţionale,
şcoală profesională sau licee tehnologice. Ceea
ce nu va însemna decât creşterea abandonului
şcolar. La mai puţin de o săptămână de la primi-
rea adresei, pe 17 decembrie, m-am adresat Fe-
deraţiei şi colegilor din ţară punctând
consecinţele perturbatoare grave ale acesteia
pentru sistemul de învăţământ, solicitând să ac-
ţionăm cu fermitate pentru revocarea prevederi-
lor ei. 

– Cu ce consecinţe?
– Consecinţa imediată şi publică a fost o

scrisoare adresată pe 18 decembrie de dl. Simion
Hăncescu, preşedintele FSLI, doamnei ministru
Ecaterina Andronescu, din care cităm: „Aplica-

rea acestei adrese, prin care se impune, fără nici
un fel de analiză la nivelul fiecărui judeţ, să se
asigure un procent de minimum 35% din numă-
rul total de locuri la clasa a IX-a pentru învăţă-
mântul profesional, va avea consecinţe grave
asupra întregului sistem de învăţământ preuni-
versitar de stat. (…)

Din punctul nostru de vedere trebuie să se
ia, mai întâi, măsurile necesare pentru asigurarea
bazei materiale pentru formarea profesională şi
pentru asigurarea resursei umane calificate care
să poată desfăşura activităţile instructiv-educa-
tive specifice; totodată, trebuie avut în vedere că
sunt necesari ani de zile pentru a se putea auto-
riza şi, ulterior, acredita o anumită calificare –
aspect de care nu s-a ţinut cont la emiterea aces-
tei adrese!

Numai prin mărirea numărului de locuri la
clasa a IX-a pentru învăţământul profesional, in-
clusiv dual, nu se va ajunge la o revigorare a în-
văţământului profesional!

Dacă nu se va proceda mai întâi la identifi-
carea nevoilor reale de formare profesională,
dacă nu se va ţine seama şi de „gradul de inser-
ţie” a absolvenţilor învăţământului profesional
pe piaţa forţei de muncă, dacă nu se va îmbună-
tăţi infrastructura specifică (dotarea cu echipa-
mente şi resurse materiale pentru învăţământul
profesional şi tehnic), dacă nu se va ţine seama
de resursele materiale şi umane existente la ni-
velul fiecărei unităţi de învăţământ care şcolari-
zează învăţământ tehnic şi profesional, simpla
majorare a numărului de locuri la clasa a IX-a
pentru învăţământul profesional va conduce la:
forţă de muncă slab calificată, în neconcordanţă
cu cerinţele de pe piaţa muncii, şomaj pentru
anumite categorii de personal didactic de pre-
dare (cadrele didactice din învăţământul liceal,
de la care se reduce masiv numărul de clase,
pentru a se crea clase de învăţământ profesio-
nal), creşterea abandonului şcolar, şi, nu în ulti-
mul rând, discreditarea într-o şi mai mare
mă sură a învăţământului profesional!

În aceste condiţii, Federaţia Sindicatelor Li-
bere din Învăţământ consideră că se impune re-
vocarea acestei adrese şi discutarea acestei
măsuri – de mărire a numărului de locuri la în-
văţământul profesional – cu toţi factorii intere-
saţi: reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ

care organizează învăţământ profesional, ai
agenţilor economici parte în contractul-cadru de
parteneriat, reprezentanţi ai federaţiilor sindicale
reprezentative din învăţământul preuniversitar,
pentru a se adopta soluţiile necesare dezvoltării
învăţământului profesional, inclusiv a celui dual,
fără însă a se afecta grav buna funcţionare a uni-
tăţilor de învăţământ de nivel liceal – filiera teo-
retică”.

– Dar practic, ce s-a întâmplat?
– Practic l-am rugat pe preşedintele Federa-

ţiei să îmi înlesnească o întâlnire cu doamna mi-
nistru, mai ales că aveam în memorie o altă
întâlnire cu dumneaei, tot într-un moment de
cumpănă, în 2002, când de asemenea era minis-
tru, şi dăduse dispoziţie ca practica – această
bază a formării profesionale – să se facă nu pe
grupe, ci cu clasa întreagă. La întrevederea de
atunci mi-a desenat un cerc care reprezenta tor-
tul bugetar, mi-a decupat o porţiune şi a spus că
atâta e bugetul, şi că, datorită constrângerilor bu-
getare, nu mai sunt bani pentru practică pe
grupe. Tot doamna Andronescu fost autorul ex-
perimentului nefericit „Şcoala de arte şi mese-
rii”, a susţinut ideea intrării la facultăţi fără
bacalaureat, a deturnat sensul iniţiativei legisla-
tive a FSLI privitoare la şcoala profesională şi
acum plânge cu lacrimi de crocodil pentru situa-
ţia în care a ajuns învăţământul din România.

– Şi aţi ajuns şi de astă dată să vorbiţi faţă
în faţă cu doamna ministru?

– Da, şi i-am adus argumente. A încercat de
multe ori să deturneze sensul discuţiei pe nişte
fleacuri, să mă întrebe punctual, pe şcoli. În
Neamţ am trecut de la 29 de şcoli profesionale
la 57, aproape dublu! Evident, vom face şcoală
profesională cu oameni mai puţin calificaţi, dar
problema mai mare va fi acum cu resursa pentru
învăţământul profesional. 

Copiii ar trebui atraşi spre şcoala profesio-
nală cu nişte facilităţi. I-am vorbit despre pro-
punerea FSLI privind cazarea şi masa gratuite
pentru elevii acestor şcoli, o iniţiativă pe care
domnia sa a deturnat-o în Parlament în calitate
de şef al Comisiei de învăţământ. Acum se dau
200 de lei, dar este insuficient. Doamna ministru
nu a cedat. 

În privinţa procentajului de 35% solicitat în
planurile de şcolarizare pentru învăţământul

ianuarie 2019

(urmare din pag. 1)
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8 februarie); Primă-
vara artelor, expozi-
ţie colectivă (1 -14
martie); In Memo-
riam Iulia Hălău-
cescu (15-31 mar   tie);
Lucian Gogu-Craiu
(1-14 aprilie); Ma-

riana Papară (15-30 apri-
lie); Mariana Frătiţa –
UAP Tg. Jiu (1-14 mai);
Dumitru Bezem (15-31
mai); Florin Zaharescu (1-
14 iunie); Zilele Oraşului
(15-30 iunie); Ştefan Dia-
conu (1-14 iulie); Romeo
Ionescu – UAP Iaşi (15-31
iulie); Simona Pascale –
UAP Galaţi (1-14 septem-

brie); Tabere de creaţie (15-30 septembrie/1-14 octombrie); Dumitru Bezem
(15-31 octombrie); Grigore Agache (1-14 noiembrie); Gheorghe Cuciureanu
(15-30 noiembrie); Salonul de iarnă (1-31 decembrie).

Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă
„Steaua sus răsare” 

Alaiul de datini şi obiceiuri, care a debutat în decembrie 1969 sub acest
nume, şi-a desfăşurat în decembrie trecut ediţia jubiliară. Este singura acti-
vitate artistică judeţeană de anvergură, care, pe parcursul a cinci decenii,
s-a desfăşurat neîntrerupt, an de an constând de regulă într-o paradă a cos-
tumelor desfăşurată în centrul oraşului şi un spectacolul de gală prezentat
pe platoul Curţii Domneşti.

De-a lungul timpului, tradiţionala manifestare şi-a schimbat denumirea,
ultimele zece ediţii purtând titulatura: Festivalul de datini şi obiceiuri de

Violeta MOŞU
(continuare în pag. 4)
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Profesori inovatori pentru o Şcoală Europeană
n perioada 01.06.2018-30.11.2019, la Liceul
cu Program Sportiv – Roman, se desfăşoară
un proiect Erasmus+KA1- Educaţie şcolară,
intitulat „Profesori inovatori pentru o Şcoală
Europeană”. Acest tip de proiect Erasmus+
se adresează cadrelor didactice interesate de
dezvoltare personală, schimb de experienţă
şi de bune practici, permiţând participarea la

mobilităţi de formare continuă în spaţiul Uniunii
Europene.

Scopul proiectului este inovarea strategiilor di-
dactice ale profesorilor din ariile curriculare: Mate-
matică şi Ştiinţe, Limbă şi comunicare, Artă şi
Religie, Educaţie Fzică şi Sport, în vederea alinierii
procesului instructiv educativ la standardele educa-
ţionale europene privind competenţele cheie pentru
învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Proiectului îşi propune îmbunătăţirea nivelului
de pregătire profesională în domeniul tehnologiei
informaţiei şi comunicării ale profesorilor, prin par-
ticiparea a opt profesori la cursul de formare în do-
meniul TIC. De asemenea, urmăreşte inovarea
metodelor de predare-învăţare-evaluare ale profe-
sorilor din cele patru arii curriculare, prin:

- Însuşirea unor tehnici şi metode interactive,
centrate pe elev (flipped classroom, învăţarea bazată
pe cercetare, învăţarea bazată pe sarcini, învăţarea co-
laborativă), având ca suport instrumentele internetu-
lui: blog, Wiki,Google Docs, platforme elearning.

- Integrarea efcientă a noilor metode interactive
în procesul de predare-învăţare-evaluare prin îmbi-
narea armonioasă cu metodele tradiţionale, în sco-
pul creşterii calităţii procesului instructiv-educativ.

- Creşterea capacităţii de proiectare de pro-
grame pentru discipline opţionale cu abordare in-
terdisciplinară.

- Însuşirea unor modele de bună practică pri-
vind standardele Pisa pentru învăţământ.

Prin implementarea acestui proiect, se doreşte
dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii, prin îm-
bunătăţirea competenţelor de comunicare în limba
engleză ale profesorilor care au participat la curs şi
construirea unei reţele de contacte internaţionale în
vederea unui schimb permanent de metode şi instru-
mente didactice, pentru o continuă dezvoltare.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, una din
activităţile de bază ale proiectului a constituit-o par-
ticiparea la cursul de formare Erasmus+, intitulat
„Social Media and Web Solutions for your Clas-
sroom’’, desfăşurat în Barcelona, în perioada 08.10-
13.10.2018. A fost un curs complex, ce a dat
posibilitatea celor opt cadre didactice participante
să cunoască şi să experimenteze aplicaţii şi resurse
web noi, instrumente de comunicare şi proiectare a
actului educaţional: animoto, online converter, we-
video, canva, symbaloo, study stack, pod bean, într-
un oraş ce a oferit momente încărcate de istorie,
artă, emoţie spirituală, bucuria de a cunoaşte oameni
şi locuri noi, cu tradiţii şi mentalităţi diverse.

Cursul a beneficiat de finanţarea din partea
Uniunii Europene prin Agenţia Naţională pentru
Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi For-
mării Profesionale şi vine în întâmpinarea nevoii de
formare a profesorilor, prin asimilarea metodelor şi
tehnicilor moderne de predare şi dezvoltarea com-
petenţelor de utilizare a aplicaţiilor online, a softu-
rilor de editare a imaginii, sunetului şi video.

Impactul cursului asupra organizaţiei (a şcolii
noastre) se regăseşte în valoarea europeană adău-
gată prin metodele europene utilizate de către par-
ticipanţi în lecţiile proiectate, prin introducerea
noilor metode IT la toate disciplinele; în îmbogăţi-
rea curriculumului la decizia şcolii care să conţină
noile metode şi tipuri de lecţii (e-lecţii); în creşterea
prestigiului şcolii la nivel local, naţional şi interna-
ţional, prin activităţile demonstrative în cadrul cer-
curilor pedagogice, parteneriatelor educaţionale,
parteneriatelor strategice Erasmus+, în care sunt
aplicate achiziţiile de la curs; într-o mai bună cola-
borare a şcolii cu părinţii şi comunitatea locală.

Proiectul va fi prezentat cadrelor didactice din
instituţie, elevilor, părinţilor, cadrelor didactice din
judeţ prin intermediul cercurilor pedagogice şi va fi
mediatizat la nivel local şi naţional prin intermediul
paginii Facebook a proiectului şi a paginii web a
ins tituţiei. Produsele finale ale proiectului sunt o
serie de resurse utile oricărui cadru didactic, şi
anume o carte atât în format electronic cât şi tipărită
ce conţine articole legate de resurse TIC, un CD cu
planuri de lecţie şi prezentări ale cursului de for-
mare, buletine informative, articole de ziar, jurnalul
cursului, pagina Facebook a proiectului.

Notă: Informaţiile din acest articol reflectă
numai punctul de vedere al autorului, iar Agenţia
Naţională pentru Programe Comunitare în Dome-
niul Educaţiei şi Formării Profesionale sau Comi-
sia Europeană nu sunt responsabile pentru nici o
utilizare care poate fi dată acestor informaţii.

Profesor Zina ZAHARIA
Profesor Mărioara COSTĂCHESCU 

Profesor Oana Irina COZMA

Î

rofesional, acceptat în mod diferit în locuri
diferite (Neamţ – 35%; Bucureşti – 12%;
Botoşani – 23%; Vrancea cu puţin peste
20%) ne-am exprimat îndoiala că la baza
proiectului stau cu adevărat solicitările
agenţilor economici. Şi am rugat-o pe
doamna ministru ca, atunci când judeţele
se duc cu planurile, să ceară şi dovezile

care arată că într-adevăr acestea au fost solicită-
rile agenţilor economici. Evident, a spus că da,
dar a acceptat cu greutate să fim reprezentaţi la
depunerea proiectelor planurilor de şcolarizare.
I-am mai cerut doamnei ministru ca atunci când
sunt video-conferinţe să fim şi noi prezenţi, ca
nişte parteneri sociali respectaţi. Proiectul va
deveni hotărâre de guvern, dar poate mai „dre-
gem busuiocul” cu acea iniţiativă legislativă
care este modificarea Articolului 12 din Legea
1. Solicitam acolo ca elevii care frecventează
şcoala profesională să beneficieze – cu finanţare
de la bugetul ţării şi nu de la consiliile locale
sau judeţene – de transport, cazare şi masă gra-
tuite. Această prevedere este prinsă în Acordul
încheiat de noi şi vrem să o trecem şi în noua
Lege a Educaţiei care ar urma să fie elaborată
până la 31 martie. Poate că atunci lucrurile ar
sta altfel. Şi mai trebuie făcut ceva: o campanie
pentru şcoala profesională, după ce ani la rând
a fost discreditată. Înainte de 1989, noi, ingine-
rii, maiştrii, plecam prin comune. Aşa ar trebui
mers şi acum: din poartă-n poartă, cum se face
la campania electorală. Poate se vor găsi locuri
de muncă şi pentru copiii uitaţi la ţară. Aşa ar fi
normal – din moment ce spunem că toate aceste
clase au fost făcute pe baza solicitărilor agenţi-
lor economici, înseamnă că toţi aceşti elevi vor
avea locuri de muncă. În concluzie, am pierdut
o bătălie, nu şi războiul. Statul trebuie să înţe-
leagă că trebuie să investească dacă vrea să
avem forţă de muncă suficientă şi bine pregă-
tită…

FĂRĂ INTERVENŢIA
STATULUI,

ÎN ROMÂNIA
NU POATE EXISTA

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFE‐
SIONAL DE CALITATE
p
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arnă „Steaua sus răsare”, denumire
inspirată de sărbătoarea principală
a perioadei cuprinsă între Sfântul
Nicolae (6 decembrie) şi Sfântul
Ion (7 ianuarie) – Naşterea Mântui-
torului.

Anul acesta, la festival au fost
invitate zece trupe, care s-au produs ală-
turi de formaţia gazdă, Ansamblul folclo-
ric „Floricică de la munte”: „Urşii” din
Asău (Bacău), „Capra de la Dolhasca”
(Dolhasca, Suceava), Căiuţii de la Miho-
reni (Mihoreni, Ţinutul Herţa, Ucraina),
„Cerbul de la Heleşteni” (Heleşteni, Iaşi),
„Căiuţii de la Tudora” (Tudora, Boto-
şani), Alaiul de datini şi obiceiuri de iarnă
de la Timişeşti (Neamţ), Alaiul de datini
de la Urecheni (Neamţ), „Sumănarii”

(Trifeşti, Neamţ), Alaiul de datini de la Pânceşti (Neamţ) şi „Arnăuţii” (Băl-
ţăteşti, Neamţ).

Expoziţia „Anuala de pictură, grafică, fotografie
şi sculptură”, la Muzeul de Artă din Roman
Muzeul de Artă din Roman a invitat iubitorii de frumos la cea de-a

XIV-a ediţie a expoziţiei colective „Anuala de pictură, grafică, fotografie
şi sculptură”, vernisată vineri, 21 decembrie, 1988. cu începere de la ora
15:00.

Au fost expuse lucrări semnate de artişti plastici din Roman, Piatra-
Neamţ, Vaslui, Galaţi, Braşov şi Iaşi.

Acest eveniment a devenit o tradiţie în cadrul Muzeului de Artă din
Roman, având o istorie legată de începuturile muzeului, anul 1970, când
se organizau astfel de expoziţii colective cu artişti romaşcani amatori.
De-a lungul timpului, manifestarea a avut diverse denumiri şi se desfăşura
în diferite perioade ale anului.

i
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Ardealul,
pe înţelesul tuturor

u ceva ani în urmă, în manualul de
Limba română, clasa a VI-a – exista un
celebru fragment de proză istorică, inti-
tulat „Ardealul” de N. Bălcescu. Făcea
parte din monumentala lucrare „Româ-
nii subt Mihai Voievod, Viteazul” reali-
zată parţial de revoluţionarul muntean
de la patruzeci şi opt. Elevii care aveau

norocul, să citească şi să comenteze în clasă
fragmentul cu un profesor bun, rămâneau toată
viaţa edificaţi asupra noţiunii geografice de Ar-
deal (Erdèly – pe ungureşte, Siebenburgen –
pe nemţeste, Transilvania – pe româneşte). În-
ţelegeau din prima că substantivul Transilvania
înseamnă Ţara de peste pădure, e un loc de
basm cu nume simfonic, „un picior de plai
pe-o gură de rai”, unde s-au format poporul şi
limba română. Că a fost provincie romană im-
perială şi s-a ridicat pe sigla Romei. De aceea,
mult timp bucata „Ardealul” a lui Bălcescu a
fost considerată un fel de pansament pe rană
cu efect psihic, cu efect terapeutic. Mai ales în
perioada când Transilvania de Nord a trecut
sub stăpânirea Ungariei Horthyste, după Dic-
tatul de la Viena.

Paradoxal sau nu, după Revoluţie lecţia
„Ardealul” a dispărut din destule manuale al-
ternative. Dar cine o mai predă trebuie să
aducă obligatoriu la această lecţie Harta Ro-
mâniei Mari.

Povestea e poveste, dar trebuie să fie clară
cu harta la vedere, le arăţi elevilor cele trei pro-
vincii istorice vechi din care s-a format Româ-
nia Dodoloaţă: Transilvania, Ţara Românească
şi Moldova. Cea mai importantă provincie is-
torică românească – Transilvania trebuie fixată
bine în mintea românilor. Pentru români este
un pământ sfânt! Aşa a fost cândva, mai puţin
în zilele noastre când îl vindem străinilor.

Pe vremea comuniştilor trăia la Piatra-
Neamţ un profesor de istorie celebru, Iulian
Antonescu. Era tobă de carte şi un mare orator.
Când conferenţia în urbea sa de sub Cozla, um-
plea Casa de Cultură până la refuz. Cine îşi
mai aminteşte astăzi despre marele orator şi is-
toric? Aproape nimeni deşi a dăruit pietrenilor
o casă pentru un muzeu şi o stradă ce-i poartă
numele. În schimb n-am uitat Ardealul care
ne-a lăsat moştenire lecţii de un românism de
neuitat.  (Dumitru RUSU)

Teme religioase în poezia lui Mihai Eminescu
nteresul lui Eminescu pentru tema cosmică,
pentru geneză şi eshatologie ocupă un loc pri-
vilegiat în imaginarul romantic. Este de la sine
înţeles că genezei îi urmează eshatologia.
Această temă a cosmogoniei este întâlnită în
numeroase poeme eminesciene: Rugăciunea
unui dac, Memento mori, Scrisoarea I, Lucea-
fărul, Povestea magului călător în stele etc.

Referitor la viziunea cosmologică a poeziei emines-
ciene putem distinge două aspecte: ascendenţa me-
tafizică (înclinaţia poetului spre filosofie) şi primatul
sentimentului (dimensiunea afectivă). Relevantă este
poezia La steaua, în care poetul pleacă de la datele
astronomice („La steaua care-a răsărit/ E-o cale-
atât de lungă, /Că mii de ani i-au trebuit, Luminii să
ne-ajungă.”) cărora, subordonându-le unei stări
afective, le dă o semnificaţie spirituală. („Icoana ste-
lei ce-a murit/ Încet pe cer se suie;/ Era pe când nu
s-a zărit, / Azi o vedem şi nu e.”). 

Având în vedere faptul că el îşi construieşte sis-
temul cosmologic pe sentimentele proprii şi nu pe o
bază conceptuală, pentru Eminescu, creaţia repre-
zintă aspiraţia către frumosul absolut, binele absolut,
adevărul absolut, în contextul în care Absolutul re-
prezintă perfecţiunea divină. Deplina realizare a cos-
mologiei eminesciene se regăseşte în Scrisoarea I.
(„La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă,/Pe
când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,/ Când nu s-
ascundea nimica, deşi tot era ascuns.../ Când pă-
truns de sine însuşi odihnea cel nepătruns....”).
Imaginea cuprinsă în aceste versuri este cea biblică
expusă în formă poetică.

În Luceafărul, Eminescu vorbeşte despre atri-
butele divine: Dumnezeu este stăpân al vieţii şi mor-
ţii; este atotputernic şi nemuritor. („De greul negrei
veşnicii,/ Părinte mă dezleagă/ Şi lăudat pe veci să
fii/ Pe-a lumii scară’ntreagă;/ O cere-mi, Doamne
orice preţ,/ Dar dă-mi o altă soarte,/ Că Tu izvor eşti
de vieţi/ Şi dătător de moarte;...”). Nu numai gândi-
rea, ci şi limba omenească se dovedesc a fi precare
când este vorba de a fi formă, nume ori semn pentru
realitatea ultimă şi totală, Care este Dumnezeu: „Tu
al căruia unic semn/ Nu-l ştie nici o limbă/ Te rog
ca milă tu să ai,/ Fiinţa de mi-o schimbă” (dintr-o
variantă la poemul Luceafărul) sau: „Al cărui unic
nume sfânt/ Nu-l ştie nici o limbă,/ Te rog, în mână
de pământ,/ Fiinţa mi-o schimbă” (Luceafărul). De
provenienţă veterotestamentară, ideea inexprimabi-
lului nume al lui Dumnezeu ţine şi de teologia apo-
fatică şi mistica creştină, orizonturi culturale cu
puternice rezonanţe, prezente în numeroasele sec-
venţe poematice consacrate întâlnirii dintre Luceafăr
şi Dumnezeu din versiunile poemului Luceafărul,
texte încă insuficient interpretate din unghiul analizei
teologiei creştine răsăritene prezente în infrastructura

metaforico-simbolică a limbajului eminescian.
Viziunea eshatologică aparţinând omului de

geniu, în creaţia lui Eminescu îmbracă două aspecte:
un corolar al cosmogoniei (Scrisoarea I, Rugăciunea
unui dac, Luceafărul) şi drama stingerii colective
(Memento mori, Egipetul, Mureşanu) sau a stingerii
individuale (Mai am un singur dor, Demonism) care
ia unele proporţii cosmice. 

Religiozitatea la Eminescu îşi găseşte anumite
puncte de sprijin în poezia Dumnezeu şi om, în func-
ţie de cum este evaluată relaţia religie – cultură sau
religie – literatură. Structurat pe un sistem de anti-
teze, poemul prezintă naşterea Mântuitorului Iisus
Hristos după modelul relatat de Sfintele Evanghelii
(„Te-am văzut născut pe paie, faţa mică şi urâtă,/ Tu,
Hristoase, - o hieroglifă stai cu fruntea amărâtă,
...”), ca în final să fie prezentat ca Judecător: „Azi ar-
tistul te concepe ca pe-un rege-n tronul său.” 

Raporturile dintre artă, filosofie şi religie (cre-
dinţă) le vede mult mai nuanţat. Pe de o parte, pau-
perizarea credinţei duce la trufia gândirii, o gândire
pe care poetul nu o mai creditează. Dar el nu aprobă
nici arta sacră dezvoltată în contextul unei asemenea
gândiri, întrucât aceasta nu-L mai slujeşte pe Dum-
nezeu şi nu-i mai ajută pe oameni în efortul lor de
apropiere şi de comuniune cu El: „Azi gândirea se
aprinde ca şi focul cel de paie – / Ieri ai fost credinţa
simplă – însă sinceră, adâncă,/ Împărat fuşi Ome-
nirei, crezu’n tine era stâncă..../ Azi pe pânză te
aruncă, ori în marmură te taie” (Dumnezeu şi om).

Pentru Eminescu, creştinismul reprezenta o re-
ligie instituţionalizată, Biserica era văzută şi identi-
ficată cu neamul românesc, rolul ei fiind de a păstra
unitatea de neam şi limbă românească. Era o viziune
istorică şi patriotică. Clerul bisericesc reprezenta
clasa superioară orientată mai mult spre câştiguri
materiale. Esenţa creştinismului se diluase în opinia
poetului odată cu trecerea timpului. Eminescu face
apel la istoria creştinismului, la simplitatea iniţială
„creştinismul de aur”, la menirea lui de a egaliza cla-
sele sociale: „Religia creştină... după primul trai al
comunelor creştine era comunismul bazat pe egali-
tatea economică şi pe iubirea reciprocă.”

Poetul nostru naţional, Mihai Eminescu repre-
zintă o personalitate uriaşă, complexă ce nu poate fi
înţeleasă chiar aşa uşor cum consideră unii. Este im-
posibil aşa ceva datorită dimensiunii sufleteşti bipo-
lare, a trăirilor filosofice influenţate de diversele
etape ale vieţii şi, nu în ultimul rând, de educaţia re-
ligioasă primită din familie. Se pare că seminţele du-
hovniceşti primite în copilărie au rodit spre sfârşitul
vieţii sale pământeşti. Ne stau mărturie poeziile sale
scrise spre finalul vieţii, adevărate imnuri închinate
Maicii Domnului şi Mântuitorului Iisus Hristos în
care îşi exprimă credinţa, nădejdea şi dragostea, vir-
tuţi creştine esenţiale în planul mântuirii.

I
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O carte biografică dedicată profesorului
Gheorghe Amaicei

artea „Gheorghe Amaicei – Bădia Ghiţă, O
viaţă de dascăl ... şi nu numai”, – amintiri
într-un album, va apărea în curând la Editura
ALFA a Casei Corpului Didactic Neamţ.
Aceasta poartă semnătura lui Mihail Apăvă-
loae, cunoscut cercetător ştiinţific şi publicist.

Lucrarea, în care este prezentată pe larg
activitatea renumitului profesor de matema-

tică Gheorghe Amaicei, este dedicată memoriei în-
văţătorilor nemţeni de altădată.

„Prin numărul său impresionant de pagini (n.a.
– 787), informaţii, documente, fotografii, mărturii,
cartea reprezintă o încercare temerară de reconsti-
tuire a unor momente importante, nu numai din viaţa unui dascăl, ci şi a în-
văţământului nemţean. Este o „istorie trăită”, care explorează cu mult curaj

profilul unui dascăl, al unei comunităţi, al unei societăţi din perspective mul-
tiple”, a specificat Mihaela Gherghelescu, profesoară de istorie la Colegiul Na-
ţional „Gheorghe Asachi” din Piatra-Neamţ.

„Luând în consideraţie preocupările acestui fiu al Crăcăoanilor, atât îna -
inte, cât şi după pensionare, putem afirma că profesorul Gheorghe Amaicei
este o adevărată personalitate a meleagurilor nemţene. (…) Considerăm că
merită cu prisosinţă să-i recunoaştem vocaţia de DASCĂL, să ne „molipsim”
de perseverenţa şi tenacitatea sa, să-i apreciem toate calităţile morale de ex-
cepţie”, a spus, în cuvântul introductiv, Mihail Apăvăloae, autorul cărţii.

Filarmonica de Stat din Botoşani
pledează pentru „Magia muzicii” 

Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ a oferit me-
lomanilor nemţeni, la debutul anului 2019, o seară muzicală specială: Con-
certul Extraordinar de Anul Nou. Astfel, joi, 10 ianuarie, de la ora 18:00, la
sala Cinematografului „Dacia”, în cadrul spectacolului intitulat „Magia

C
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Ziua Culturii Naţionale, sărbătorită
la Biblioteca „G.T. Kirileanu”

Această zi este un omagiu adus memoriei
poetului Mihai Eminescu, este o zi de re-
flecţie asupra culturii române în păstrarea
şi cultivarea identităţii naţionale, în con-
diţiile diversităţii europene, dar şi a pro-
iectelor culturale de interes naţional, este
un prilej de a reaminti rolul şi importanţa

educaţiei şi a lecturii publice în dezvoltarea per-
sonalităţii umane”, a spus Mihaela Mereuţă, di-
rector-manager al Bibliotecii Judeţene „G. T.
Kirileanu” Neamţ, în deschiderea manifestări-
lor dedicate Zilei Culturii Naţionale, organizată
pe 15 ianuarie, în Sala Cupola, în prezenţa unui
numeros public.

Cu acest prilej, prof. dr. Nicolae Scurtu, is-
toric literar, a lansat al treilea volum al cărţii
„Contribuţii de istorie literară”.

„Am conceput aceste contribuţii ca nişte
auxiliare ale istoriei literare, în care am adunat
scrisori de mare valoare. Mă opresc după ce voi
publica 15 volume. În ultimul timp, m-am axat
pe căutări privind relaţiile scriitorilor cu ţinutul
Neamţ. Am 30 de texte referitoare numai la
scriitorii care au avut legătură cu aceste melea-
guri”, a declarat Nicolae Scurtu.

Au mai vorbit despre cartea lui Nicolae
Scurtu, invitatul special al reuniunii culturale,
scriitorii Constantin Bostan, Lucian Strochi şi
Cristian Livescu, ultimul dintre ei prezentând

şi comunicarea „Epigonii lui Mihai Eminescu
şi dinastia regală a poeziei româneşti”.

Îndrumaţi de profesoarele Elena Botez, Ol-
guţa Toma, Narcisa Pavel şi Cristina Ilie, elevii
clasei de canto de la Liceul de Arte „Victor
Brauner” din Piatra-Neamţ au susţinut un emo-
ţionant recital muzical. Ei au fost acompaniaţi
la pian de prof. dr. Adrian Stroici.

Scriitorul Dan Iacob a recitat din lirica emi-
nesciană şi a vorbit despre eminescologul Petru
Creţia, cel care, alături de Dumitru Vatamaniuc,
a continuat editarea operelor lui Eminescu.

„Ştim foarte bine că Perpessicius a reuşit
să editeze 6 volume, între anii 1937 şi 1963, iar
apoi, între anii 1975 şi 1994, Petru Creţia a mai
editat încă 10 volume”, a subliniat Dan Iacob.

Manifestarea a continuat cu vernisajul ex-
poziţiei de pictură „Dor de Eminescu”, în care
sunt expuse tablouri de Dumitru Bezem din co-
lecţia Elena şi Vasile Pleşca.

„Ne este drag şi dor de Eminescu. Astăzi
ne prezentăm în faţa dumneavoastră cu această
suită de tablouri dedicată Zilei Culturii Naţio-
nale. Graţie maestrului Dumitru Bezem, vă in-
vităm să vă plimbaţi privirea pe ceva frumos”,
a spus Elena Pleşca.

Totodată, a fost lansat volumul „1918.
Album documentar” editat de Biblioteca Jude-
ţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ în cadrul proiec-

tului „1918 în colecţiile
Fondului Documentar
«G.T. Kirileanu». Do-
cumente digitizate refe-
ritoare la Basarabia,
Bucovina şi Transilva-
nia”, proiect finanţat de
Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale. In-
vitatul special al lansării
de carte a fost Sorin
Grumuş, istoric militar.
Finalul manifestării a
aparţinut cantautorului
Nicanor Casandruc.

Violeta MOŞU

„

Omagiu Unirii
Principatelor

Române
e 22 ianuarie în sala de festivităţi a Mu-
zeului de Istorie şi Arheologie din Piatra-
Neamţ, sub egida Inspectoratului Şcolar
Judeţean, Asociaţiei Profesorilor de Isto-
rie, Primăriei Piatra-Neamţ, Colegiului
Naţional „Petru Rareş” şi Complexul
Muzeal Neamţ, a avut loc o remarcabilă
acţiune dedicată omagierii a 160 de ani

de la Unirea Principatelor Române.
În cuvântul de deschidere a manifestării,

prof. Elena Preda, inspector şcolar pentru dis-
ciplina istorie a subliniat importanţa evenimen-
tului evocat şi a mulţumit tuturor cadrelor
didactice care s-au implicat în acţiunile dedicate
Centenarului Marii Uniri.

O conferinţa referitoare la Mica Unire a
fost susţinută de Conf. Univ. Dr. Cristian Plos-
caru, de la Facultatea de Istorie a Universităţii
„Al. I. Cuza” Iaşi, iar Dr. Dorin Nicola, direc-
torul Complexului Muzeal Neamţ a vorbit des-
pre rolul profesorului de istorie în formarea şi
educarea sentimentului naţional al tinerei gene-
raţii. „Sunteţi persoane dragi muzeului – a de-
clarat domnia sa – pentru că de fiecare dată
vizita la muzeu porneşte de la cadrul didactic,
de la cel care ştie ce înseamnă istoria şi cât
poate să facă istoria pentru un elev. Astăzi, când
ne referim la împlinirea a 160 de ani de la Uni-
rea Principatelor Române, considerăm că nu era
alt loc mai potrivit pentru o prelegere decât mu-
zeul.”

Apoi, în numele Asociaţiei „Cultul Eroilor”
din Neamţ, prof. Ioan Popescu, purtătorul de cu-
vânt al asociaţiei, a omagiat activitatea dascăli-
lor de istorie oferindu-le tuturor diplome de
excelenţă „pentru activitatea deosebit de labo-
rioasă şi pentru felul în care slujesc istoria nea -
mului românesc.”

A urmat lansarea Albumului istoric Cente-
nar Piatra-Neamţ – 2018, realizat în cadrul pro-
iectului educaţional, cu acelaşi nume, o carte de
referinţă care sintetizează informaţii cu privire
la modul în care s-a desfăşurat Centenarul Marii
Uniri în judeţul Neamţ. În cuvântul său, Dorina-
Luminiţa Drexler, managerul proiectului, a
menţionat că volumul prezentat va fi donat tu-
turor bibliotecilor şcolare nemţene. (Red.)
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uzicii”, au evoluat soprana Elena
Dincă Velica, mezzosoprana Maria
Miron Jinga şi tenorul Andrei
Lazăr. Ei au fost acompaniaţi de
orchestra simfonică a Filarmonicii
de Stat din Botoşani, ansamblu
muzical condus de dirijorul Tiberiu
Oprea.

Primul concert al anului a fost spu-
mos, antrenant, dătător de voie bună şi
antren şi, mai mult decât atât, a avut un
repertoriu bogat şi foarte variat. S-au as-
cultat şi Strauss şi Vals Secund al lui
Shostakovich şi Cavaleria rusticană, şi
Granada şi O Sole Mio şi multe altele.

Născut într-o familie de muzicieni, di-
rijorul Tiberiu Oprea este licenţiat al Uni-
versităţii Naţionale de Muzică –

Bucureşti,Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală,
dirijat de orchestră la clasa maestrului Ludovic Bacs, absolvind totodată şi
cursurile de Master.

În prezent, activează ca prim-dirijor al Filarmonicii Piteşti dar şi ca di-
rijor colaborator al Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian”, Bucureşti.

Teatrul Tineretului: „Steaua fără nume” –
prima premieră a anului

Pe 19 şi 20 ianuarie, au avut loc primele reprezentaţii ale producţiei
STEAUA FĂRĂ NUME, un spectacol nonverbal după piesa lui Mihail Se-
bastian, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu. 

„Steaua fără nume”, de Mihail Sebastian, revine în repertoriul TT, după
o primă montare în 1964, din distribuţia căreia făceau parte tinerii Virgil
Ogăşanu şi Dionisie Vitcu. Astăzi piesa lui Sebastian devine sugestie pentru
o viziune teatrală exprimată prin limbajul nonverbal: gesturi, situaţii luate
din cotidian devin insolite prin transpunerea pe scenă, alcătuind povestea
unei lumi.

„Limbajul nonverbal. Nu este dans, nu este pantomimă, este un limbaj

(urmare din pag. 5)
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Zilele „Veniamin Costachi” la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ
u binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte
Mitropolit Teofan, în zilele de 17 -18 decem-
brie a.c., la Seminarul Teologic de la Mănăs-
tirea Neamţ s-au desfăşurat „Zilele Mitro po lit
Veniamin Costachi”.

Aflată la prima ediţie, manifestarea spi-
ritual-ştiinţifică a fost dedicată împlinirii a
250 de ani de la naşterea marelui mitropolit

moldav.
În prima zi a festivităţii s-au organizat, la fie-

care clasă, ateliere de lucru cu tema „Mitropolitul
Veniamin Costachi, ierarh luminat şi luminător al
Moldovei”.

A doua zi a debutat cu dumnezeiasca Litur-
ghie, oficiată de părintele arhimandrit Hrisostom
Rădăşanu, consilier în cadrul sectorului învăţământ
al Arhiepiscopiei Iaşilor, delegatul Înaltpreasfinţi-
tului Părinte Mitropolit Teofan. Din sobor a mai

făcut parte părintele stareţ al Mănăstirii Neamţ, ar-
himandritul Benedict Sauciuc, părintele profesor
Viorel Laiu – directorul seminarului, părintele Lu-
cian Filip – director al Centrului de Formare Con-
tinuă a sectorului educaţional al Arhiepiscopiei
Iaşilor, apoi, părinţii profesori ai şcolii teologice
nemţene, Ioan Mihoc, Vasile Păvăleanu, Ilarion Ar-
gatu şi Mihail Daniliuc.

După Sfânta Liturghie a urmat parastasul de
pomenire a Mitropolitului Veniamin, săvârşit chiar
în ziua în care, în urmă cu 172 de ani, la 18 decem-
brie 1846, la Mănăstirea Slatina, ierarhul trecea la
cele veşnice. La finalul slujbei părintele director a
ţinut un scurt cuvânt în care a amintit celor prezenţi
despre personalitatea celui pomenit.

Celebrarea dedicată luminatului ierarh moldav
a continuat în sala de festivităţi a seminarului, unde
s-a desfăşurat simpozionul „Români, făuritori ai
unităţii de neam”.

În cuvântul de început, părintele director Vio-
rel Laiu a prezentat pe scurt legătura şcolii cu Ve-
niamin Costachi, amintind că seminarul a primit
acest binecuvântat nume în 1990, la iniţiativa Pă-
rintelui Patriarh Daniel, pe atunci nou întronizat în
scaunul mitropolitan de la Iaşi, succesor al marilor
vlădici moldavi: Varlaam, Dosoftei, Veniamin ori
Iosif Naniescu. De asemenea, vorbitorul a subliniat:

Ierarh providenţial, Mitropolitul Veniamin
Costachi a cârmuit Biserica lui Hristos din Mol-
dova în prima jumătate a secolului al XIX-lea în
vremuri deloc prielnice pentru naţia română. Cu
toate acestea, prin neostoita lucrare pastoral-misio-
nară şi social-filantropică vlădicul Veniamin a lup-
tat pentru afirmarea românismului şi luminarea
poporului prin ştiinţă de carte înscriind o pagină de
aur în istoria eclesiastică şi cultuală a naţiei noastre,

câştigându-şi pe
bună dreptate nu-
mele de lumină-
tor al Moldovei.

În alocuţiu-
nea sa, părintele
consilier Hrisos-
tom Rădăşanu a
transmis cuvân-
tul de binecuvân-
tare din partea
Mitropolitului
Moldovei şi Bu-
covinei, Înalt-
p r e a s f i n ţ i t u l
Părinte Teofan,
iar apoi a prezen-
tat un succint, dar

intens portret în alese cuvinte a ierarhului Veniamin
Costachi şi a rolului şi locului său în spiritualitatea
şi cultura românească. Apoi, părintele arhimandrit
Hrisostom a adresat un cald îndemn seminariştilor,
precum şi celorlalţi elevi şi profesori invitaţi de la
seminariile teologice din judeţ şi de la şcolile din
oraşul Târgu Neamţ sau din comuna Vânători-
Neamţ: „vă încurajez să fiţi ca Veniamin Costachi:
iubitori de Hristos şi iubitori de carte. Toate cele-
lalte se vor adăuga vouă. Veniamin a fost numit pe
bună dreptate luminătorul Moldovei! De ce? Pentru
că el însuşi a adunat multă lumină din cuvintele
Sfintelor Scripturi şi din scrierile Sfinţilor Părinţi,
iar apoi a dăruit-o celor păstoriţi prin cuvinte rostite
ori scrise, prin cărţi tipărite ori prin multele sale
fapte de milostenie”.

La manifestare au participat şi profesorii Ilie
Ţedli şi Mihai Giosan, inspectori în cadrul Inspec-
toratului Şcolar Neamţ, care au adresat cuvinte de

apreciere, felicitare şi încurajare pentru elevii se-
minarişti şi profesorii lor, din partea conducerii In-
spectoratului Şcolar Judeţean Neamţ. Domnul
inspector Giosan, doctor în istorie, a prezentat şi câ-
teva informaţii inedite despre Mitropolitul Cos-
tachi. În cuvântul său, părintele profesor Ioan
Mihoc a prezentat asistenţei câteva crâmpeie din
activitatea mitropolitului comemorat, îndemnând
pe toţi cei prezenţi să urmeze pilda vieţuirii şi dă-
ruirii luminatului ierarh. Părintele profesor Mihail
Daniliuc a prezentat, apoi, un amplu material dedi-
cat vieţii şi activităţii Mitropolitului Veniamin Cos-
tachi.

A urmat recenzia mai multor referate pregătite
de elevi seminarişti, dar şi de cei invitaţi, în care au
fost evidenţiate mai multe personalităţi istorice,
care, de-a lungul timpului, prin cuvânt sau faptă, au
luptat pentru făurirea unităţii neamului românesc.
Amintim câteva titluri şi autorii: „Seminarul Venia-
min sau Sorbona românismului” de Andrei Lămă-
şanu; „Veniamin Costachi, apărător şi promotor al
limbii române” de Valeria Sochircă, „Agapia, file
de istorie” de Tocolaru Ioana, Seminarul Agapia;
„Vasile Goldiş, vocea unei naţiuni” de Tănasă
Elena, Colegiul Ştefan cel Mare, Târgu Neamţ;
„Ştefan Cicio Pop şi rolul său la înfăptuirea Româ-
niei Mari” de Maria Dron, Liceul Chiriac Nicolau
din Vânători-Neamţ.

Au fost vernisate două expoziţii de carte şi do-
cumente privind viaţa şi activitatea Mitropolitului
Veniamin Costachi, organizate de părintele profesor
Vasile Păvăleanu, profesor Anca Ipate şi arhiman-
dritul Mihail Daniliuc, care, a adus de la Arhivele
Naţionale – Iaşi, documente inedite referitoare la
ierarhul comemorat. Profesorii Oana Grădinaru şi
Dan Ţârdea împreună cu elevii de la secţia Patri-
moniu ai seminarului au pregătit o încântătoare ex-
poziţie de icoane şi tablouri realizate de harnicii
patrimonişti, intitulată „Neamţul, leagăn de spiri-
tualitate şi cultură românească”.

În cadrul evenimentului corul seminarului,
condus de părintele profesor Marius Brumă şi pro-
fesor Adrian Cojocaru, a prezentat un frumos con-
cert de colinde şi cântece religioase.

La finalul evenimentului, părintele director
Viorel Laiu a înmânat tuturor diplome de partici-
pare şi a reiterat dorinţa ca această manifestare să
devină o tradiţie la seminarul nemţean care, din
1990 îşi desfăşoară activitatea în lumina Mitropo-
litului Veniamin Costachi.

Arhim. Mihail DANILIUC
(Sursa: Ziar Târgu Neamt.RO)
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l acţiunilor. Este actorul «descoperit», lipsit de sprijinul textului. El sin-
gur, care acţionează condus de fiecare gând şi situaţie în parte. Cu toţii
ne-am pus într-un «disconfort» creativ din care să rezulte o performanţă
artistică. Prin acest tip de limbaj, spectacolul se distanţează uşor de piesa
lui Mihail Sebastian, punând în valoare o latură stranie şi deosebit de
poetică. Plecând de la replica «Nicio stea nu se abate din drumul ei»,
am construit un spectacol despre o lume mică, rămasă în loc şi condam-
nată la stagnare”, a declarat regizorul Alexandru Mâzgăreanu.

În distribuţie: Andrei Merchea Zapotoţki, Cristina Mihăilescu, Ecaterina
Hâţu, Mircea Postelnicu, Gina Gulai, Cătălina Ieşanu, Loredana Grigoriu, Dan
Grigoraş, Emanuel Becheru, Cătălina Bălălău, Corina Grigoraş, Valentin Flo-
rea.

La aniversară
la Liceul de Arte „Victor Brauner”

În fiecare an, sub titulatura La aniversară, la început de ianuarie Liceul
de Arte „Victor Brauner” din Piatra-Neamţ organizează o manifestare de-
dicată „Zilei Culturii Naţionale” şi poetului Mihai Eminescu. Anul acesta

sărbătoarea a avut loc pe 15 ianuarie, în sala de festivităţi a Liceului de Arte
şi s-a desfăşurat pe două coordonate. Mai întâi, profesorul de limba română
Găină Romila Adrian a susţinut o prelegere interactivă în care a încercat să
vorbească altfel despre omul, poetul şi jurnalistul Mihai Eminescu. Au fost
invocate date importante şi mai puţin cunoscute ale biografiei sale, dar şi
argumente pertinente pentru valoarea perenă a scriitorului în context autoh-
ton şi universal. Profesorul a pus întrebări, a citit fragmente din proza şi co-
respondenţa poetului, a prezentat date şi fotografii relevante. Elevii au fost
invitaţi şi ei să pună întrebări, iar câteva dintre ele au arătat interes pentru
poezia epocii romantice, dar mai ales pentru împrejurările concrete ale bolii
şi ale morţii celui evocat.

În a doua parte a manifestării elevii de la clasele de canto clasic, coor-
donate de profesorii Elena Botez, Olguţa Toma şi Narcisa Pavel au cântat
lieduri pe versuri de Eminescu, acompaniaţi la pian de profesorul Adrian
Stroici.

Prezenţa numeroasă şi activă la eveniment a dovedit interesul constant
al Liceului de Arte din Piatra-Neamţ pentru valorile culturii naţionale, pe
care le conservă şi le transmite prin specificul vocaţiei sale estetice şi inte-
lectuale.

a
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Semicentenar
n plin avânt al regimului lui Nicolae
Ceauşescu, în Piatra-Neamţ a luat fiinţă
Liceul Teoretic Nr. 3. Pe parcurs, con-
form unei politici de schimbare a profi-
lului învăţământului de cultură generală
în învăţământ specializat, matematic, fi-
lologic, biologic şi, mai ales, industrial,
Liceul Nr. 3, devine liceu industrial având

caracter electrotehnic. După 1989 se transformă
din liceu industrial în liceu de informatică, iar
pe parcurs a ajuns colegiu, devenind, prin rezul-
tatele obţinute, una din unităţile şcolare de prima
mână din judeţ.

Anul trecut, în penultima zi de cursuri, con-
ducerea colegiului a sărbătorit Semicentenarul
şcolii. Au participat pe lângă personalul actual
al instituţiei, în special profesori, şi personal ieşit
la pensie, profesori, contabili, administratori. In-
spectoratul Şcolar a fost reprezentat de însuşi in-
spectorul general, prof. Elena Laiu, o doamnă
elegantă, tânără, frumoasă care a vorbit multe
bune, despre profesorii şi elevii colegiului. Pri-
marul municipiului, domnul Dragoş Chitic, fost
elev al liceului pe când era industrial electroteh-
nic a adus elogii colectivului de profesori de
atunci, precum şi celui de azi. Prefectura a fost
prezentă prin reprezentant al prefectului, un
domn venit parcă direct din birou, într-o ţinută
de aprovizionare de la magazin, care a spus,
acolo, câteva cuvinte. A ratat prezenţa (măcar
prin reprezentanţi) Consiliului Judeţean. Dom-
nul Ion Asaftei, vicepreşedinte, om prezentabil,
cu carismă, pe care l-am văzut pe la multe acti-
vităţi culturale, şi-ar fi putut arăta elocinţa. A
pierdut o bună ocazie.

Deci, ce am văzut la jubileu de la puterile
locale au fost doar vorbe, dacă vorbele se pot
vedea. Şi eu aşteptat-am la altceva. Inspectoratul
Şcolar să fi acordat nişte gradaţii de merit sau tit-
luri. Primăria, Prefectura, Consiliul judeţean, dacă
n-au bani decât pentru zdranga-zdranga, pentru
şut-gol, scârţa-scârţa, huiuiu pe dealul... puteau
să confecţioneze măcar nişte tinichele pe care să
le agaţe la gâturile unor oameni care şi-au măcinat
viaţa pe tarlalele IAS-ului sau ceapeurilor, au fost
hăituiţi cu Cântarea României, au predat cu mă-
nuşile pe mâni, au colindat ţara în lung şi lat pen-
tru a le arăta elevilor istoria şi frumuseţile patriei
şi multe alte activităţi, unele făcute din simpla da-
torie de dascăli, fără a li se acorda un ban în plus.
Dar, omul de la catedră a fost, este şi va rămâne
modest fără a se amesteca în cloaca politică a vre-
murilor.

Emil BUCUREŞTEANU

Tipuri de ataşament la copil şi adult
Părinţii învaţă să-şi iubească copiii şi copiii învaţă să-şi iubească părinţii

Carmen Ciofu
ermenul de „ataşament” ar putea fi definit
ca „o relaţie emoţională creată între doi in-
divizi, în care fiecare investeşte energia
emoţională unul în folosul celuilalt şi se
manifestă prin nevoia reciprocă de apro-
piere.” Cercetările recente privind raportul
dintre părinţi şi copii poartă amprenta teo-
riei ataşamentului, în special în lucrările lui

J. Bowlby. Acesta a fost influenţat de gândirea
analitică şi acordă o importanţă majoră primelor
relaţii ce se stabilesc între mamă şi copil, precum
şi conceptelor evoluţioniste şi etologice. 

Legătura afectivă este definită de psihologul
american Mary Dinsmore Salter Ainsworth ca
fiind „legătura relativ durabilă care acordă o
mare importanţă partenerului datorită caracte-
rului său unic şi de neînlocuit”. 

Ataşamentul şi legăturile afective nu pot fi
observate direct pentru că sunt stări inerte. Exis-
tenţa lor poate fi dedusă prin aşa numitele com-
portamente de ataşament, adică ale manifestărilor
care permit copilului sau adultului să menţină o
anumită proximitate cu persoanele de care este
ataşat.

Nu există o legătură directă între intensitatea
ataşamentului şi numărul de comportamente de
ataşament. Acestea sunt observate în special când
persoana respectivă are nevoie de îngrijire, de
sprijin. Copilul mai mare sau adultul îşi manifestă
astfel de comportamente de ataşament atunci
când sunt speriaţi, obosiţi, anxioşi. Pentru a mă-
sura intensitatea şi calitatea ataşamentului ceea
ce contează sunt caracteristicile acestor compor-
tamente şi nu frecvenţa lor.

Marry Ainsworth a descris trei modele de
ataşament care pot fi prezentate în grade diferite:

1. Copilul ataşat sigur. Copilul are încredere
că părinţii vor fi disponibili, receptivi şi îşi vor
acorda ajutor dacă se află în situaţii dificile sau
de teamă. Cu această convingere copilul are cu-
rajul să exploreze lumea. Acest model este men-
ţinut şi dezvoltat de părinţi, ei fiind în primii ani
disponibili şi atenţi la semnalele copilului şi ca-
pabili să-i ofere linişte, alinare ori de câte ori are
nevoie.

Stilul sigur este stilul ideal, îl găsim la cei
care pot trata oamenii şi situaţiile cu niveluri adec-
vate de încredere şi autoreglare emoţională. Sunt
conştienţi de modul în care acţionează şi de modul
în care reacţionează ceilalţi. Managerii cu acest
stil sunt cei mai eficienţi, deoarece creează un sen-
timent de încredere şi siguranţă.

2. Copilul cu ataşament nesigur. Copilul este
nesigur dacă părinţii vor fi disponibili, receptivi şi
gata să-i ofere ajutorul când sunt solicitaţi. Din
cauza incertitudinii, copilul trece prin anxietate,
teama de separare şi tinde să fie torturat în manifes-
tarea de exploatare a comportamentului său. Acest
model este menţinut de părinţi, care uneori sunt dis-
ponibili şi dispuşi să acorde ajutor. Ameninţările cu
bătaia sau abandonul sunt folosite în creşterea şi
educarea copilului. Acest model de ataşament îl ob-
servăm adesea la copilul iubitor care sacrifică pro-
priile nevoi pentru a le satisface adulţilor.

Stilul nesigur sau neliniştit. Cei cu un astfel
de stil îşi fac griji şi sunt dominaţi de îndoială şi
de neîncredere, concentrându-se prea mult asupra
aprobării celor din jur. Managerii cu un astfel de
stil le comunică şi celorlalţi frica şi anxietatea şi
nu pot reprezenta o bază sigură pentru echipă.

3. Copilul cu ataşament dezorganizat. Copilul
nu are încredere că părinţii vor reacţiona în mod
pozitiv şi gata de a-şi oferi ajutorul. Dimpotrivă,
el se aşteaptă la respingere, copilul încearcă să se
descurce fără dragostea şi ajutorul celorlalţi, el
luptă pentru a deveni independent emoţional.
Acest model de ataşament este văzut în relaţiile
părinţi-copii în care copiii au devenit indepen-
denţi.

Ataşamentul este procesul social diferit de
cunoaştere, a cărui natură este probabil înnăscută
la fiinţa umană. Anxietatea, boala, oboseala cresc
ataşamentul şi el se dezvoltă selectiv către persoa-
nele care oferă siguranţă şi confort în situaţii de
stres. (Conform Carmen Ciofu, Interacţiunea Pă-
rinţi – copii, p. 39). 

Ataşamentul selectiv are o stabilitate şi o dez-
voltare maximă între 12-18 luni. Orice schimbare
a acestuia exprimă alterarea circumstanţelor fami-
liale, având drept consecinţă alterarea relaţiei pă-
rinţi – copii. 

Ataşamentul selectiv trebuie deosebit de de-
pendenţă „el exprimă o relaţie şi nu caracterul in-
dividual a unui copil. Ataşamentul selectiv
exprimă securitatea emoţională şi autonomie so-
cială spre deosebire de dependenţa care este ca-
racteristică copiilor fără autonomie socială.
Ataşamentul selectiv este întâlnit la toate vârstele
nu numai în copilărie, căci sentimentul de dra-
goste este caracteristic fiinţei umane”. 

Prof. înv. primar Mihaela Alina ATOMEI
Şcoala Gimnazială „Vasile Conta”

Ghindăoani

Î
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Vizită de studiu pe Platforma
de Fizică Măgurele

n perioada 13 - 14 decembrie, în cadrul sub-
proiectului „Cunoştinţe temeinice pentru
progres (CTPP)”, din cadrul Proiectului pri-
vind Învăţământul Secundar (ROSE), 44 de
elevi ai Colegiului Tehnic „Petru Poni”
din Roman, din clasele a XII-a, profil tehnic,
însoţiţi de patru cadre didactice, au partici-
pat la o vizită de studiu pe Platforma de Fi-

zică Măgurele. Excursia de studiu a făcut parte din
cadrul activităţilor remediale şi de sprijin propuse
pentru primul an de proiect, în scopul motivării
elevilor de a promova examenul de bacalaureat,
pentru ca mai apoi, să îşi dorească continuarea stu-
diilor în învăţământul terţiar.

Elevii au vizitat Institutul Naţional de Cerce-
tare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară
„Horia Hulubei” (IFIN-HH), unde s-au familiari-
zat cu noţiuni despre fizica particulelor elementare,
fizica nucleară, acceleratorul de particule, radioi-
zotopii şi aplicaţiilor lor practice. Deosebit de apre-
ciate de către elevi au fost experimentele cu azot
lichid, cele de spectroscopie de analiză şi cele cu
camera de termoviziune. Elevii au vizitat şi Ex-
treme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-
NP), locul unde se montează cea mai avansată
infrastructură de cercetare din lume care se va axa
pe studiul fizicii fotonucleare şi aplicaţiile acesteia.

„Ultimul institut vizitat de către elevii şi pro-
fesorii Colegiului Tehnic „Petru Poni” a fost Insti-
tutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi
Radiaţiei (INFLPR), şi anume departamentul Cen-
trul de Tehnologii Avansate cu Laser (CETAL),
unde elevii au luat contact cu roboţii care utilizează
lasere performante utilizate în tehnică şi medicină,
au aflat informaţii despre plasmă, sursele de
plasmă şi utilizarea plasmei în fuziunea nucleară,
în inginerie, în analiza tomografică cu raze X, dar
şi câteva informaţii despre nanomateriale. Vizita-
rea Platformei de Fizică de la Măgurele, un centru
de elită al cercetării româneşti actuale, a reuşit să
trezească admiraţia elevilor şi motivarea lor pentru
studierea noţiunilor teoretice necesare înţelegerii
ştiinţelor”, a afirmat directorul Colegiului Tehnic
„Petru Poni”, profesor Mariana Gabriela Dascălu.

Lauri pentru Colegiul Naţional
„Roman‐Vodă”

Ministerul Educaţiei Naţionale a organizat la
sfârşitul lunii decembrie, în noua Aulă a Universi-
tăţii Politehnice din Bucureşti, festivitatea de pre-
miere a olimpicilor români care s-au remarcat, în
anul şcolar 2017-2018, la concursurile internaţio-
nale pe discipline şcolare, a profesorilor lor, pre-
cum şi a unităţilor de învăţământ de provenienţă.

În cadrul festivităţii, Ioana Levârdă, elevă a
Colegiului Naţional „Roman-Vodă” din Roman,
pregătită de profesor Elisabeta Cristea, a fost pre-
miată pentru rezultatul obţinut după participarea la

Olimpiada Internaţională a Elenismului. La această
ediţie, Ioana Levârdă a obţinut locul al doilea, după
ce, în primăvară, a obţinut premiul al treilea la
Olimpiada Naţională de Limba Neogreacă. La edi-
ţia de anul trecut a Olimpiadei Internaţionale a Ele-
nismului, Ioana Levârdă a obţinut premiul întâi.

Din judeţul Neamţ, au mai fost premiaţi ur-
mătorii elevi: Sebastian Leontică, elev al Colegiu-
lui Naţional „Petru Rareş” Piatra-Neamţ, pregătit
de profesorul Dorel Haralamb, pentru rezultatele
obţinute la Olimpiada Internaţională de Fizică a
Uniunii Europene şi Olimpiada Internaţională de
Fizică a Ţărilor din Asia, şi Andrei Lămăşanu, elev
al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Cos-
tachi” din Vânători-Neamţ, pregătit de profesorul
Smaranda Iamandi, participant la Olimpiada Inter-
naţională a Elenismului.

În cadrul ceremoniei de la Bucureşti, au fost
recompensaţi câştigătorii a 255 de distincţii (61 de
medalii de aur şi premii I, dintre care 3 cu punctaje
maxime, 90 de medalii de argint şi premii II, 65 de
medalii de bronz şi premii III şi 39 de menţiuni) la
olimpiadele internaţionale sau regionale pe disci-
pline (juniori şi seniori). De asemenea, au fost pre-
miate cadrele didactice care i-au pregătit, precum
şi şcolile din care provin laureaţii.

Conform Ministerului Educaţiei Naţionale,

potrivit reglementărilor în vigoare, premiile pentru
rezultatele înregistrate la olimpiadele/concursurile
internaţionale au următoarele cuantumuri: 12.545
lei – premiul I absolut (obţinut cu punctaj maxim),
9.720 lei – premiul I/medalie de aur, 8.330 lei –

premiul al II-lea/medalie de argint, 5.950 lei – pre-
miul al III-lea/medalie de bronz şi 4.065 lei – men-
ţiune (sau diplome echivalente). 

Elevii de la Liceul „Vasile
Sav” au fost, pentru o zi,

nepoţii unor bătrâni singuri
Ca în fiecare an, elevii Liceului Tehnologic

„Vasile Sav” din Roman au iniţiat, în preajma săr-
bătorii Crăciunului, diverse acţiuni caritabile me-
nite să aducă un strop de bucurie celor cărora viaţa
nu le-a fost foarte darnică.

Cu mult entuziasm, un grup de elevi ai clasei
a IX-a A, coordonaţi de profesorul Adriana Dră-
ghici, au primit călduros în jurul bradului împodo-
bit, zece bătrâni, în mare parte singuri şi bolnavi.
Tinerii, îmbrăcaţi în costume populare, i-au întâm-
pinat cu frumoase colinde şi cântece, dar şi cu o
„capră” năstruşnică, toate interpretate cu mult ta-
lent. Ei şi-au propus să fie nepoţii de o zi ai bătrâ-

nilor lor oaspeţi şi să le lumineze sufletele întune-
cate de lipsuri, suferinţă şi singurătate.

„Colindele cântate de glasurile lor tinere au
oferit fiecăruia dintre cei prezenţi o frântură din
magia Crăciunului. Prestaţia artistică a copiilor a
fost pe deplin răsplătită de aplauze şi de lacrimile
de fericire din ochii acestor oameni, pentru care a
primi colindători reprezintă o bucurie pe care nu
şi-o pot permite. La sfârşitul întâlnirii, tinerii au
oferit oaspeţilor lor pachete bogate în alimente care
să le facă mai îmbelşugată masa de Crăciun şi le-au
urat să-şi petreacă sărbătorile cu pace în suflete şi
cu sănătate”, a precizat profesor Adriana Drăghici,
din cadrul Liceului Tehnologic „Vasile Sav”.

Simpozion Interjudeţean
„Creaţia eminesciană –

operă deschisă”
Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, în cola-

borare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, a
organizat, pe 15 ianuarie 2019, cea de-a VIII-a edi-
ţie a Simpozionului Interjudeţean „Creaţia emines-
ciană – operă deschisă”. Evenimentul care şi-a
propus ca scop cunoaşterea, receptarea, înţelegerea
şi interpretarea operei poetului naţional s-a des-
făşurat în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Ion
Creangă” Târgu Neamţ, Liceul Tehnologic
„Gheorghe Ruset Roznovanu” Roznov, Colegiul
Tehnic „Petru Poni” şi Colegiul Tehnic „Miron
Costin” Roman, şi s-a adresat atât elevilor de liceu,
cât şi cadrelor didactice. Participanţii au trebuit să
realizeze şi să prezinte lucrări pe marginea creaţiei
eminesciene, având libertatea de a alege orice crea-
ţie din opera eminesciană, pe care o pot interpreta
potrivit propriei viziuni. Pe lângă secţiunea comu-
nicărilor ştiinţifice, elevii au avut posibilitatea să
participe şi la o secţiune având un caracter vizual,
unde au putut prezenta un material privind opera
eminesciană: copertă de carte, ilustraţii şi fotografii
tematice etc.

„În perioada când a fost revizor şcolar pentru
ţinutul Neamţului, Mihai Eminescu a inspectat, la
26 martie 1876, din ordinul Ministrului, Şcoala nr.
1 de fete, viitorul Liceu Sturdza-Cantacuzino, le-
gându-şi pentru eternitate numele de istoria actua-
lului Colegiu Naţional Roman-Vodă. Am propus
această activitate pentru a oferi actualilor cititori –
cadre didactice şi elevi de liceu, în egală măsură –
şansa de a-şi exprima opinia, de a interpreta un text
literar în afara sferei curriculare sau de a aduce o
nouă viziune asupra unui text deja bine cunoscut,
literar sau publicistic, de a vorbi despre o operă al
cărei conţinut nu pare a se fi golit vreodată de sen-
suri ce-şi aşteaptă hermeneuţii. Considerăm că fie-
care generaţie are dreptul de a vorbi, de a înţelege
în limitele propriilor repere o operă, un text literar,
ca un exerciţiu de evaluare a percepţiei estetice, de
perfecţionare a competenţelor de interpretare şi de
comunicare, de afirmare a vocii naratorului din
spatele fiecărei cărţi citite. Prin acest proiect, în-
cercăm revitalizarea interesului cititorului tânăr
pentru opera eminesciană, ieşirea din şablon şi des-
coperirea unui mare artist, prin implicarea în des-
cifrarea farmecului intrinsec al scriiturii sale”, se
arată în argumentul proiectului. (Red.)

Panoramic
romaşcan

Î
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Arta se aseamănă cu linia orizontului
Domnule Petru Diaconu, v-am admirat

creaţiile în luna decembrie la Sestri Art
Gallery iar acum lucraţi intens pentru o
nouă expoziţie personală la Galeria de
Artă „Lascăr Vorel”, ce va avea vernisa-
jul pe 15 februarie. Cum v-aţi prezenta
publicului înainte de acest eveniment?

– Când m-am născut eu, Marea Moartă era
doar bolnavă. Între timp Marea Moartă şi-a mai
revenit iar eu împlinesc în curând 70 de ani.
Sunt consătean cu eminentul profesor Emilian
Mancaş, care este şi cetăţean de onoare al co-
munei Dobreni. Am copilărit pe Dealul Balau-
rului şi încă de atunci mi-am pus mari speranţe
în ceea ce voi face în viitor… Drept pentru care,
după terminarea Liceului „Petru Rareş” am
ajuns la Facultatea de Matematică din Iaşi. Evi-
dent că am greşit, puteam merge la oricare alta.
Însă profesorul meu din liceu – Constantin Avă-
danei – m-a influenţat atât de mult, încât la vre-
mea aceea eram convins că voi deveni un
matematician celebru. Dar am păţit ca Ion
Barbu, care tot matematician a dorit să devină
şi n-a rămas în memoria urmaşilor decât ca
poet. Ca să nu mai vorbim de ce i s-a întâmplat
lui Sergiu Celibidache. Totuşi am continuat
vreo doi ani această facultate la zi (după care
m-am transferat la seral), timp în care am hotă-
rât că nu vreau să fiu profesor. De ce? Pentru
că mă speria o viaţă riguros planificată – în
fond, de câte ori poţi preda teoria lui Pitagora
până începi să-l urăşti pe grec? – şi voiam să
respir într-un domeniu în care să pot născoci
ceva tot timpul, să aduc noutăţi şi să privesc lu-
crurile cu ochii proprii. Asta mi-am dorit de
când mă ştiu. Şi atunci am lăsat matematica şi
am început să frecventez împreună cu Dumitru
Bezem cursurile de Istoria Artei. La Iaşi era aşa
o efervescenţă artistică, un alt mod de viaţă, cu
totul diferite faţă de Piatra-Neamţ. Erau expo-
ziţii peste expoziţii, o multitudine de artişti şi
de aceea viaţa acestui oraş care trăia nonstop
m-a tentat foarte mult.

– Să înţeleg că aţi intrat atunci direct în
„Boema ieşeană”? Absint şi vise, nu?

– Categoric… Deşi Bahluiul nu-i chiar
Sena, când ai douăzeci de ani, la glorie se poate
visa oriunde. Şi la Bolta rece şi La Bohème, şi
pe Copou şi în Montmartre…

Prima mea expoziţie serioasă în Iaşi a fost

la Casa Universitarilor, împreună cu Constantin
Cernea. A fost un succes mare şi ţin minte ca
astăzi că primul vizitator a fost poetul George
Lesnea. Pe atunci eu eram poreclit Rubliov iar
titlul expoziţiei a fost: „Mai bine să greşim
decât să ne osificăm”. Casa Universitarilor era

un loc celebru, frecventat de profesorii de la
Universitate, de pictori, de actori, de muzicieni.
Acolo l-am cunoscut şi am devenit prieten cu
actorul Petru Ciubotaru (lansat la Teatrul Tine-
retului) şi acolo am fost în preajma, m-au influ-
enţat şi am împărţit viaţa boemă cu multe nume
mari, precum compozitorul Vasile Spătărelu (un
alt prieten al pietrenilor), dar mai ales cu o mul-
titudine de pictori – Sabin Bălaşa, Aurelian Di-
nulescu, Adrian Podoleanu, Dimitrie Gavrilean,
Dan Hatmanu etc.

După anul de alfabetizare petrecut la un
cerc de pictură îndrumat de Constantin Ciubo-
tariu, mentorul meu în acea perioadă a fost Ioan
Gânju, cu care am început un studiu sistematic.
El se ataşa greu de cineva dar am devenit foarte
buni prieteni când a observat că sunt sincer in-
teresat de pictură. Am stat mult în atelierul lui
şi am văzut cum pictează, ceea ce a fost un
mare privilegiu, de care nu s-a mai bucurat ni-
meni. Am mai învăţat foarte multe şi de la Di-
mitrie Gavrilean. 

Dar pentru că trebuia să-mi câştig şi exis-
tenţa, şederea la Iaşi a continuat cu un număr
de ani în care am fost angajat la TEROM
(Combinatul de Fibre Sintetice), unde am jucat
rolul de designer împreună cu pictorul Gabriel
Gheorghiu. Am decorat hale, birouri şi ţin
minte că la împlinirea a 50 de ani de existenţă
a fabricii am conceput medalii, insigne, bro-
şuri, am refăcut sigla. Deşi era pe vremea dic-
taturii primeam o revistă din Elveţia de
grafic-design şi asta m-a ajutat foarte mult. Tot
acolo am înfiinţat şi un cerc de pictură pentru
copii sub sloganul „Părinţii lucrează, copiii
pictează”.

După 1989 m-am întors în Piatra-Neamţ,
dar până în anul 2005 nu am mai pictat nimic,
fiind prins în lumea afacerilor. 

– Şi cum v-aţi reinventat ca artist după
2005?

– Această pauză mare s-a concretizat de
fapt într-o mare acumulare de energie creatoare
care a izbucnit în 2005, când am avut trei ex-
poziţii. Nu eram prea cunoscut ca pictor la Pia-
tra-Neamţ, părea că am apărut din neant. Atunci
au început să se contureze şi motivele ciclurilor
mele. De exemplu ciclul „Cucuteni” se dato-
rează faptului că am făcut inscripţionările prin-
cipale la Muzeul Cucuteni, ocazie cu care am
descoperit minunăţiile de acolo. Apoi ciclul de
fluturi izvorăşte din poezia lui Nichita Stă-
nescu: Au zis de fluture că este o respirare... De
altfel au fost trei poeţi care m-au inspirat pro-
fund: Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Adrian
Păunescu. Şi mai ales, să nu-l uităm pe Lucian
Blaga cu „Mirabila Sămânţă”, care stă la baza
picturilor mele cu mere, mărul tăiat în două, cu
seminţele...

Bufniţa – este poate tema care m-a făcut
celebru. Prima bufniţă am pictat-o pe vremea
când eram la TEROM iar lucrarea a fost ex-
pusă şi se numeşte „Aripa nopţii”, fiind termi-
nată într-o singură noapte. Am continuat,
pentru că prin această pasăre mult agreată co-
munic ceva în plan simbolic şi mă fascinează
în primul rând prin elementul grafic, prin ochii
care transmit starea de veghe, inteligenţă, înţe-
lepciune. Bufniţele mele nu prea aduc cu cele
reale, dar eu am reuşit să creez o anumită ma-
trice, un tip absolut propriu cu care, în timp,
mă joc. 

Foarte des apare la mine şi motivul frunzei,
adânc încrustat în memorie încă din copilărie,

pe când stăteam lângă mama care ţesea covoare
sau mă trânteam în iarba curţii, sub mireasma
florilor de lăcrămioare, privind cerul printre co-
paci, până se umplea de stele.

Aşa m-am reinventat şi am ajuns cu lucră-
rile mele nu numai în ţară ci până în Elveţia,
Suedia, Germania, Italia, Statele Unite ale
Americii, Belgia, Olanda, Franţa şi China.

– Cum vedeţi personajul feminin în pictura
Dvs.?

– Aici mă asemăn regretatului Emil Bru-
maru… Poate sunt desuet, dar eu văd în femeie
altceva decât ceilalţi din jurul meu. Pentru mine
este mai importantă decât bărbatul, pentru că

A consemnat Gianina BURUIANĂ
(continuare în pag. 10)

• De vorbă cu pictorul
Petru Diaconu

–
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1/1432 – d. Alexandru cel Bun, voievod,
înmormântat la Mănăstirea Bistriţa. 

■ 2/1890, Ion Creangă a fost înmor-
mântat în Cimitirul „Eternitatea” din Iaşi. 

■ 9/1896 – n. Aurelia Ghiaţă-Vasiliu,
la Piatra-Neamţ (d. 1972, Bucureşti), plas-
ticiană, o perioadă, 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 de-
corativă (panouri pe pânză de in şi proiecte) la Bu-
cureşti (1927). Expoziţii: Salonul Oficial de
Arhitectură şi Arte Decorative (Premiul I), Barce-
lona (1930, medalie), Paris (1937), New York
(1939), Milano (1940, 1957), Bienala de Arte De-
corative Bucureşti (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. 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

învăţătorilor din judeţul Neamţ la realizarea Marii
Uniri”; „Dirigenţia” I-II (colab.); „Liceul «Petru
Rareş» din Piatra-Neamţ în anii Primului Război
Mondial”; „Istoricul Vetrei-înconjurătoare a Mă-
năstirii Neamţ-Secu”; „Piatra-Neamţ în anii Pri-
mului Război Mondial (1914-1918)”; „Băncile
populare din judeţul Neamţ” ş. a. 

■ 13/1929 – n. Maria Lazăr (n. Vartolaş),
Calu-Iapa, Neamţ (azi, Piatra Şoimului), cercetător
ştiinţific. A urmat cursurile Liceului de Fete din
Roman şi ale Facultăţii de Ştiinţe Naturale din Iaşi,
iar după absolvire a rămas în cadrul Facultăţii (pre-
parator, asistentă, şef de lucrări la catedra de bota-
nică), apoi, cercetător la Grădina Botanică din Iaşi
(1959-1986). Este autoare a mai multor lucrări şti-
inţifice publicate („Schiţă floristică şi geobotanică
a Văii Ciric”, 1958; „Contribuţii floristice şi geobo-
tanice asupra Masivului Bârnova-Repedea”, 1964;
„Grădina Botanică din Iaşi”, ghid, 1985 ş. a.).

Rememorări nemţene

n

Arta se aseamănă cu linia orizontului

atorită ei viaţa se perpetuează. În plus are
alt mod de a gândi, este mai sensibilă şi,
deşi în zilele noastre este supusă la foarte
multe solicitări, frumuseţea femeii nu
poate fi comparată cu nimic. Desigur, în
lucrările mele nu respect anatomia, am
oroare de aşa ceva, eu doar transpun pe

pânză un echivalent a ceea ce văd eu în femeie.

Toate ciclurile mele sunt impregnate de pre-
zenţa feminină!

– Cât durează „travaliul” unui tablou? Ce
e mai greu: să concepi sau să pictezi? Ce loc
atribuiţi spontaneităţii în creaţiile dvs?

– Pe de o parte spontaneitatea este un fior
care te copleşeşte şi simţi nevoia să scapi de el
cumva. Dacă mi-a dat Dumnezeu harul să
amestec culorile, sigur că îl folosesc. Actul de
creaţie cel mai cinstit este ca atunci când lucrezi
– atunci să creezi. Există desenatori absolut ex-
cepţionali dar aceştia nu sunt artişti. Cred că
spontaneitatea face diferenţa, acel ceva care
apare fără să vrei. 

Pe de altă parte, ca să fii spontan trebuie să
munceşti foarte mult. Pare paradoxal dar aşa
este. Mare proporţie e muncă, dar dacă peste
aceasta reuşeşti să erupi, chiar că rezultă ceva
admirabil. Dacă nu, rămâi doar cu îndemâna-
rea, cu modul de a face bine lucruri deja ştiute.
Nu cred că se poate spune asta despre mine de-
oarece, deşi lucrez mult pe câteva teme, le reiau

cu anumite schimbări. Artistul trebuie să inven-
teze în momentul în care se apucă de lucru.
Există tablouri la care am lucrat doi ani, pe al-
tele le-am terminat într-o seară…

– Este evident pentru public că folosiţi în
tablouri culorile puternice. Puteţi să ne mărtu-
risiţi ceva despre această preferinţă?

– Folosirea culorilor puternice este doar din
vina apostolilor mei dragi. Spre exemplu, şi
pictorul Ştefan Potop l-a avut profesor pe Ioan
Gânju. Iar când ne întâlnim pe simeze Potop i -
nundă cu verde-violet iar eu tot cu verde-violet.
Explicaţia: acelaşi mentor. Teoria culorilor nu
e de acord, dar lucrul este valabil doar pentru
oamenii de ştiinţă; pictorii au nevoie de talent,
nu de teoria culorilor. 

Eu am şi tentă foarte mare de decorativist
şi îmi place să cred că un tablou de-al meu de-
corează casele. Dacă în general mobilele au cu-
lori mai închise, un tablou colorat poate înviora
mult. Dacă ar exista culori mai aprinse le-aş fo-
losi. În plus, consider că în epoca bombarda-
mentului de informaţie pictorul trebuie să
găsească ceva prin care să sară în ochi, să iasă
în relief, să se diferenţieze.

– Se spune că pictura vorbeşte în locul unui
pictor. Dincolo de această sintagmă, care con-
sideraţi că sunt abilităţile necesare unui bun
pictor?

– În primul rând un artist trebuie să aibă un
mod de gândire relaxat, deschis, intuitiv şi
multă îndemânare. Cred că tot ce se învaţă în
şcoli este puţin depăşit. A-l desena pe Moise
până îţi vine rău, astfel încât ai şi uitat ce faci,
nu mi se pare o tehnică de învăţare adecvată.
Îmi amintesc că pictorul Dan Hatmanu a avut
o lucrare pe această temă, căreia atunci nu i-am
acordat importanţă pentru că arăta ca o figură
geometrică. Dar acolo arăta cum pictura este
simbioza dintre ochi, inimă şi mână. Şi cred că
asta spune tot.

– Cum va lucra în viitor pictorul Petru
Diaconu? Intenţionaţi să schimbaţi ceva în for-
mele de exprimare artistică?

– Sigur că voi schimba, doar ca tehnică, nu
şi ca mod de gândire. La un moment dat mi s-a
părut că pun prea mult accent pe detalii, astfel
că publicul nu poate vedea pădurea din cauza
copacilor. Voi mai schimba câte ceva, dar fără

a ajunge un pictor abstracţionist ca Mariana Pa-
pară sau ca prietenul meu Arcadie Răileanu. Voi
păstra mereu ideea ca lucrarea să trimită la un
minim de realitate iar privitorul să aibă un
punct de pornire. Am doar câteva lucrări care
par abstracte dar nu sunt.

Cred că am marele avantaj că nu dispun de
memorie vizuală, astfel că eu nu mă încarc prea
mult cu elementele realităţii, ci găsesc singur
soluţia, construiesc, refac, reconstruiesc reali-
tatea. Creaţia înseamnă activitate intensă atunci
când lucrezi, frământarea după ideea care nu te
părăseşte. 

Deci da, voi mai face schimbări, dar până
acum sunt în armonie cu tot ce am creat şi asta
mă încurajează foarte mult. 

– Aveţi o definiţie proprie a artei?
– O definiţie a artei nu există şi nu va exista

niciodată. Pentru mine arta se aseamănă cu linia
orizontului. Când eram copil şi priveam în zare
vedeam cum cerul se uneşte cu pământul în de-
părtare. Şi atunci porneam de la Dobreni până
la Bodeşti pentru a atinge această linie, iar când
ajungeam la Bodeşti observam că nu era acolo,
era tot aşa de departe. Cred că este o comparaţie
potrivită pentru că asta este arta pentru mine –
un orizont mereu, mereu în schimbare. Vor
apare în permanenţă forme noi de exprimare,
din ce în ce mai moderne, mai abstracte, pe care
trebuie măcar să năzuim că le putem atinge.

(urmare din pag. 9)
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16/1944 – n. Radu Boruzescu, la Secu-
ieni, Neamţ, scenograf, absolvent al Facul-
tăţii de Arte Decorative şi Scenografie de la
Institutul de Arte Plastice din Bucureşti. A
fost angajat la Teatrul „Lucia Sturdza-Bu-
landra” din Bucureşti (1970), ca scenograf.
Joacă în teatru şi film, ocazional. Premii
pentru scenografia filmelor „Felix şi Oti-

lia”, „Cu mâinile curate”, „Nuntă în cer” ş. a. Sta-
bilit la Paris (1975). Căsătorit cu Miruna
Boruzescu, scenograf, realizator de costume. A
semnat scenografia (iar soţia sa costumele) pentru
spectacole de operă din: Bucureşti, Paris, Nancy,
Besançon, New York, Vancouver, Cardiff, 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 Univer-
sitatea din Iaşi. Membru al
Societăţii „Junimea”
(1872), debutează cu poe-
zii şi traduceri din limba
franceză. Volume: „Tradu-

ceri”, 1875; „Aegri somnia”, poem, 1876; „Ver-
suri”, 1880; „Povestea vulpei”, 1903 ş. a. Membru
corespondent (1887) şi titular (1893) al Academiei
Române. 

■ 18/1878 (alte surse:
20; 22) – n. Constantin
Matasă, la Răpciuni,
Hangu, Neamţ, preot pro-
fesor, arheolog, publicist,
memorialist (d. 03. 11.
1971), întemeietor al Mu-
zeului de Istorie din Pia-
tra-Neamţ şi director
(1934-1971). A absolvit
Facultatea de Teologie
Bucureşti. Paroh la: Mănăstirea Bistriţa, Mănăs-
tirea Pângăraţi; Biserica „Precista” din Piatra-

Rememorări nemţene
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Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 12)

IUBIREA DIN TĂCERI, de Nicoleta Nistoreanu
rezentăm cititorilor revistei noastre, în cele ce
urmează un roman cu titlul de mai sus, publicat
în 2018, la Editura „Muşatinia” din Roman,
după ce autoarea a debutat editorial în 2017 cu
volumul „Realitatea mea neinventată”, la
aceeaşi editură.

Născută în comuna Bâra, Neamţ, autoarea
a copilărit şi a urmat primii ani de şcoală în

zona Moineşti, judeţul Bacău. A fost elevă a Liceului
„Calistrat Hogaş” din Piatra-Neamţ, în fiecare an fiind
premiantă iar bacalaureatul l-a promovat cu media
zece. Între 1978-1982 a urmat cursurile Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Filologie, sec-
ţia Engleză-Română. În prezent este profesoară de en-
gleză în Piatra-Neamţ.

În decembrie 2017 obţine Diploma de Excelenţă
şi Trofeul Domnu’ Trandafir din partea Inspectoratului
Şcolar al judeţului Neamţ.

Simpla citire a titlului acestei cărţi îl va determina
pe cititor să presupună că tema acestui roman este iu-
birea, acest sentiment profund şi complex care a pus
şi pune în mişcare întreaga omenire. Desigur este im-
posibilă o abordare a temei în toată vastitatea ei, şi au-
toarea a înţeles acest lucru propunându-şi să prezinte
doar unul din aceste aspecte: relaţia dintre doi tineri
studenţi în Bucureşti, Silvia, o româncă şi Daniel un
hispanic din America de Sud – ultimul după ce a urmat
un an cursurile de învăţare a limbii române la Univer-
sitatea din Timişoara. Inclusiv alegerea celor două
nume, având în vedere semnificaţia lor, nu este deloc
întâmplătoare.

Se mai impune o menţiune: acţiunea este plasată
în deceniul opt al secolului trecut când în învăţământul
superior românesc au fost admişi studenţi de diferite
etnii din Africa şi America Latină şi au devenit frec-
vente relaţiile dintre studenţii străini şi studenţii ro-
mâni, întemeindu-se familii mixte.

Prin formula structurală adoptată în roman, au-
toarea reţine atenţia cititorului care va constata că na-
raţiunea este prezentată prin vocile celor două
personaje principale amintite mai sus, care intervin al-
ternativ din două puncte de vedere diferite cu prezen-
tarea unor aspecte din viaţa studenţească dar şi din
viaţa societăţii româneşti din deceniul opt al secolului
trecut.

Formula folosită de autoare nu este una absolut
inedită (v. Ion Lăncrănjan), dar nici prea des folosită
de către alţi autori.

Relaţia de iubire dintre cei doi protagonişti nu
este una tumultoasă, cu supărări şi împăcări repetate,
nici cu scene erotice aşa cum abundă literatura din ul-
timii ani. Este mai degrabă o prietenie, o încercare de
a vedea în ce măsură sentimentele de dragoste dintre
cei doi evoluează. În acest sens cititorul va constata
singur dacă evoluţia în timp a acestei relaţii se va des-
făşura în conformitate cu aşteptările lui sau nu.

Cât priveşte valoarea literară a acestui roman, cei

mai cunoscători şi obişnuiţi să descopere calităţile es-
tetice ale unei opere literare vor constata cel puţin câ-
teva virtuţi ale autoarei. 

Un prim aspect în acest sens îl constituie ştiinţa
cu care Nicoleta Nistoreanu îşi creează personajele
principale folosindu-se de întreaga gamă a procedeelor
cunoscute din teoria literară şi reuşeşte prin aplicarea
unor „tuşe” repetate să realizeze două individualităţi
credibile.

Dialogul, deşi ocupă o bună parte din textul ro-
manului, reuşeşte datorită formelor scurte, fără tirade
obositoare, să ţină trează atenţia cititorului. Tot aici
amintim introspecţia folosită nu de puţine ori în auto-
caracterizarea fiecărui personaj contribuind atât la în-
tregirea portretului respectiv, cât şi pentru a evita
apariţia monotoniei în text.

Mai amintim scurtele dar bine alcătuitele des-
crieri ale unor locuri din Bucureşti (parcuri, grădini
publice, instituţii de cultură) în diferite anotimpuri.

Nu în ultimul rând menţionăm valoarea docu-
mentară a romanului în care autoarea a ştiut să prezinte
aspecte ale vieţii sociale, economice şi politice din
acea perioadă precum: urmările decretului privind în-
treruperile de sarcini, controlul organelor de repre-
siune (miliţie şi securitate), excluderile din
organizaţiile de tineret şi din universitate ale unor „ele-
mente duşmănoase” regimului şi organizarea festivistă
a unor demonstraţii şi manifestaţii de aşa zisă bucurie
faţă de regimul politic, culminând cu relatarea vizitei
lui Leonid Brejnev „marele prieten” de la Răsărit. În

acelaşi context se înscrie şi relatarea despre efectele
dezastruoase ale cutremurului din 4 martie 1977.

Precizăm că toate aceste aspecte nu sunt prezen-
tate cititorului ostentativ, ci fără patimă, lucru mai rar
întâlnit în cărţile autorilor contemporani care nici
măcar nu au cunoscut anii dictaturii comuniste. 

Nu este exclusă opinia unor cititori care ar putea
să impute autoarei înzestrarea personajului masculin
cu o exprimare aproape perfectă în limba română, ţi-
nând seama că durata cursurilor de învăţare a acesteia
a fost de un singur an.

Tot la virtuţile acestei opere literare nu putem să
nu remarcăm o limbă română aproape fără greşeală,
însă, fără a ştirbi din valoarea acestui roman amintim
un aspect mai puţin plăcut pe care îl descoperim la
multe din cărţile publicate în anii din urmă şi de care
nu a fost ferită nici cartea de faţă: lipsa unei corecturi
exigente atât din partea autoarei cât şi a celor care au
realizat editarea volumului.

Toate aceste virtuţi şi încă multe altele pe care un
cititor atent şi cât de cât iniţiat în tainele literaturii le
va descoperi, ne permit să apreciem că romanul Ni-
coletei Nistoreanu poate sta oricând pe acelaşi raft cu
multe alte cărţi publicate în ultimii ani şi promovate
cu o insistenţă ieşită din comun şi lansate la fel de fel
de târguri de carte. Şi încă ceva: romanul Nicoletei
Nistoreanu beneficiază de o prefaţă, un adevărat cer-
tificat de garanţie a valorii semnat de cunoscutul scrii-
tor Constantin Munteanu.

Constantin TOMŞA

P

& Cărţile profesorilor noştri

In memoriam prof. VIOREL CAP
„Joi, 10 ianuarie 2019 a p\r\sit aceast\ lume Viorel Cap, unul dintre
cei mai iubi]i profesori din înv\]\mântul nem]ean. Distins intelectual,
model de competen]\ [i eficien]\, [i-a îndeplinit cu demnitate profesia.
Condolean]e familiei îndoliate!” (Violeta MO{U)
þ„A plecat dintre noi c\tre o ve[nicie cuantic\ Viorel Cap, profesor

de fizic\ [i inspector de specialitate la ISJ – Neam], o bog\]ie de om,
sclipind de inteligen]\ [i înrâurind bun\tate, veselie [i umor, un în]elept
[i un bon viveur, un camarad de caracter [i atoateiubitor, so], tat\ [i

bunic, prieten adev\rat [i cel c\ruia îi datorez primul meu calculator [i tot ce m-a înv\]at ca s\ pot
scrie, acum [i aici, aceste rânduri. Noi r\mânem, cât om mai r\mâne, cu amintirile, împ\rt\[indu-i
ideile întru pomenire. Odineasc\-se în c\[ile Domnului, în pace [i spre neuitare! S\ lu\m aminte [i
s\-l ]inem minte pe acest om minunat!”. (Alina PAMFIL)
þ„Dumnezeu s\ te odihneasc\ OM minunat, î]i mul]umesc pentru înv\]\turi…, îi mul]umesc Dom-

nului pentru c\ a f\cut posibil\ întâlnirea cu tine, ca Dasc\l, ca Diriginte [i apoi ca PRIETEN! Nu te
voi uita niciodat\…” (Dan GHINTUIAL|)
þ„Drum în lumin\, Viorele! Ai a[teptat purificarea apelor, albul iert\rii [i ai pornit pe c\i cuantice

într-un alt univers. Mereu n-am avut suficient timp s\ ne vedem, colegii de fizic\ [i… timpul nu iart\
pe nimeni! Dumnezeu s\ te odihneasc\ în pace!” (Niculina [i Ioan NI}|)
þ„Nu-mi vine s\ cred! Anul începe cu o mare durere! Nu voi uita niciodat\ zilele petrecute îm-

preun\ cu el [i cu Juja!Un om minunat cu inim\ mare [i plin\ de bun\tate. S\ se odihneasc\ în pace!
Condolean]e familiei!” (Dan HASCALOVICI)
þ„Dumnezeu s\-l primeasc\ în lumin\! {coala de sus î[i înt\re[te rândurile...” (Elena DUDICI)

þ
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eamţ, protopop al Judeţului Neamţ; direc-
tor al Şcolii de Cântăreţi din Piatra-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 Mu-
nicipiului Piatra-Neamţ. A înfiinţat şi con-
dus revistele: „Îndrumarea”, „Propăşirea”,

„Floarea darurilor”, „Petrodava”, „Memoria anti-
quitatis”. Cărţi: „Călăuza Judeţului Neamţ”, „Pa-
latul Cnejilor (premiul Academiei), „Movila
Haiducului”, „Comori care se risipesc”, „Câmpul
lui Dragoş”, „Frumuşica. Village préhistorique a
céramique peinte dans la Moldavie du Nord”,
„Prin Moldova de sub Munte”.

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

ţional din Iaşi, când semna în revista „Zări senine”
şi traduce din Baudelaire, împreună cu Beno We-
chsler (B. Fundoianu). Debut cu poezii, sub sem-
nătura Pan, în „Versuri şi proză” (1915), iar în
gazetărie, la „Arena” (1918). După Război, se

mută la Bucureşti şi ur-
mează un an la „Universi-
tatea Liberă”.Colaborări:
„75 H. P.”, „Punct”, „Pun-
tea de Fildeş”, „unu”, „In-
tegral”, „Contimporanul”.
Profesionist recunoscut în
redacţiile: „Dimineaţa” şi
„Adevărul”. Volume:
„Cinci zile printre le-
proşi”, „Oraşul măcelu-

lui”, „Hârca piratului”, „Reportajele mele”, „Me-
moria reportajului”. Traduceri din: Lion Feu-
chtwanger, R. L. Stevenson, Paul-Louis Courier,
Pablo de la Torriente-Brau, O. J. Cardosa, Ga-
briel Chevalier, Gaston Berger, 

■ 18/1925 – n. Emil Leahu, la Bacău (d. 15.
11. 2002, la Piatra-Neamţ), profesor de limba şi
literatura română, estetician, autor de manuale
şcolare (Limba şi literatura română pentru clasa
a X-a, 1978), coautor la manualul de limba ro-
mână pentru clasa a XI-a (1993). A absolvit Fa-
cultatea de Filologie a Universităţii Bucureşti.
Profesor şi inspector şcolar în Bacău şi la Liceul
„Calistrat Hogaş” din Piatra-Neamţ (1961), pre-
şedinte al Filialei Neamţ a Societăţii de Limbă şi
Literatură Română. Cărţi „Estetica sonetului”,
„Opera şi personalitatea lui Ion Creangă”, „Fac-
tura romantică în nuvela lui C. Negruzzi”,
„Tudor Arghezi, limbaj de pamfletar”, „Poetică
şi stilistică pentru elevi, studenţi şi profesori.

Rememorări nemţene
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Leonid Ciobanu: Profesorul trebuie să fie un foarte bun psiholog
Domnule profesor Leonid

Ciobanu, cum aţi „par-
curs” drumul spre Româ-
nia? 

– Am ajuns prima dată
în România în anul 1974 cu
orchestra de muzică popu-

lară „Struguraş” a Casei de Cultură
din Ungheni. A fost un turneu mic
ce a început la Iaşi şi a continuat la
Paşcani, Ruginoasa şi Târgu
Neamţ. Ţin minte că la Iaşi am
evoluat după concertul Margaretei
Pâslaru. Această primă incursiune
a fost un moment crucial care mi-a
marcat existenţa şi mi-a conferit
primele reflecţii cu privire la o
eventuală venire în România. Eu
eram foarte legat de muzica româ-
nească, toată muzica bună era în
sufletul meu şi îmi amintesc cum
eram însetat să cumpăr o mulţime
de discuri, mai ales cu orchestre de
muzică populară din ţară şi diferiţi
instrumentişti la vioară, taragot,
acordeon.

A doua vizită în România a
fost în anul 1976, în aceeaşi ipos-
tază, când mi s-a cristalizat ideea
de a mă stabili aici. Pe urmă am
fost profesor un an la Ungheni,
după care, din motive familiare am
fost nevoit să mă întorc în localita-
tea de baştină – Drochia – unde
m-am angajat la Şcoala de Muzică
în 1977 şi unde din 1982 până am
venit în România (2000) am fost
director adjunct.

♦ De unde porneşte
această dorinţă spre profe-
sionalizarea instrumentelor
populare?
– Această dorinţă de profesio-

nalizare m-a urmărit pe parcursul
întregii mele cariere. Nici în Mol-
dova muzica tradiţională nu era lă-
sată de izbelişte, ci a apărut o
tendinţă ca interpretarea să fie ri-

dicată la nivel academic. Iniţial,
ruşii ne luau în râs muzica popu-
lară, numind-o muzică din „kara-
kum”, din pustiu. Asta în timp ce
la Moscova se cântau cu instru-
mente populare ruseşti (balalaica,
bestie, arcuş) uverturi şi alte piese
interpretate la nivel înalt. Noi, ba-
sarabenii am început să le răspun-
dem cu aceeaşi monedă, începând
să înfiinţăm catedre de instrumente
populare şi la colegii şi academii.

Eforturile mele personale sunt
ca muzica populară să fie adusă la
nivelul de interpretare a muzicii
simfonice şi să nu mai existe dis-
cuţii că denotă amatorism iar lu-
crul acesta a necesitat multă muncă
şi studiu serios pentru a-i păstra şi
autenticitatea.

♦ Cum aţi perceput ca-
litatea de membru în juriul
Concursului Internaţional
de Interpretare Muzicală
„Emanuel Elenescu”? 

– Nu este un lucru uşor să fii
membru într-o comisie de aseme-
nea anvergură, pentru că presu-
pune o atenţie sporită şi este ceva
foarte migălos. Ca să-i scoţi la lu-
mină pe cei mai buni dintre cei
buni trebuie un discernământ de-
osebit. În plus pregătirea elevilor
este din ce în ce mai bună pe an ce
trece iar nivelul de interpretare a
muzicii populare progresează
enorm. De aceea a fost o muncă ti-
tanică, obositoare dar şi o delectare
să jurizezi asemenea performanţe.

♦ Care consideraţi că
este „ingredientul” principal
pentru succesul elevului? 
– Profesorul trebuie să fie un

foarte bun psiholog care, mai ales
în muzică, trebuie să înţeleagă ca-
racterul copilului şi să i-l poată
transpune în piese. Eu consider că
pentru reuşita elevului, relaţia cu
mentorul său este esenţială. Desi -
gur, fără muncă nu se poate face

nimic şi talentul este necesar dar
dacă există acest liant între profe-
sor şi elev, rezultatele nu întârzie
să apară.

♦ Şi dacă am ajuns la
capitolul „rezultate” – cu ce
vă mândriţi de-a lungul ani-
lor?
– Pe parcursul anilor am for-

mat o pleiadă de elevi cu care mă
pot mândri, care au fost laureaţi la
diferite concursuri şi olimpiade şi
care au urmat carieră artistică.
Menţionez în primul rând pe Ro-
xana Buştihan care a absolvit Con-
servatorul la Bucureşti iar în
prezent a deschis o şcoală de nai în
Italia. Apoi, tot la nai, Mădălina
Luca, Adelina Chirilă şi Raluca
Vasiluţ – toate absolvente de Con-
servator la Bucureşti care au urmat
si masteratul; Adelina este profe-
soară la Liceul „George Enescu”
din Bucureşti iar Raluca la Liceul
de Arte de la Bistriţa Năsăud. Spre
studii superioare la Iaşi s-au în-
dreptat Ioana Şerban şi Teodora
Albu. La ţambal trebuie remarcaţi:
Denis Samson – premiat la Olim-
piada Naţională de la Arad (pre-
miul III), Bacău (premiul II),
Bucureşti (premiul II) şi Dan Pleş-
can – în prezent student la Chişi-
nău.

Anul acesta, la Olimpiada Na-
ţională au ieşit în evidenţă Bianca
Mihaela Gheorghiu care a obţinut
premiul III şi Iulian Sbera – pre-
miul II.

Eu consider muzica un mare
dar de la Dumnezeu, este pentru
mine o pasiune, o cale de dăruire
dar care mi-a adus şi foarte mari
satisfacţii. Este o ştiinţă şi o artă
menită să aline şi să încânte sufle-
tul omului, să-i aducă liniştea...

A consemnat
Gianina BURUIANĂ

Mulţi dintre elevii Liceului de Arte
„Victor Brauner” din Piatra-Neamţ care
au cucerit scenele naţionale şi internaţio-
nale sunt într-o mare măsură rezultatul
eforturilor dascălilor lor. Pe profesorul de
instrumente tradiţionale Leonid Ciobanu
îl vedem deseori cu elevii dumnealui la
evenimente organizate în oraşul nostru, la
concerte, serbări, recitaluri. Ne-a câştigat
simpatia prin distincţie, bonomie, modestie
şi dăruirea cu care îşi îndrumă învăţăceii.
L-am zărit de curând în juriul Concursului
Internaţional „Emanuel Elenescu” şi ca
laureat pe scena „Sărbătorii Şcolii Nem-
ţene”. 

Născut pe 7 februarie 1955 în Republica Moldova, a urmat
şcoala generală în ţinuturile natale apoi Colegiul de Muzică din ora-
şul Bălţi, unde a studiat ţambalul. Şi-a continuat studiile în timp ce
performa şi în orchestra populară din Ungheni. Din anul 2000 este
profesor la catedra de instrumente populare (nai şi ţambal) a Liceului
de Arte „Victor Brauner” şi a avut, timp de doi ani şi o colaborare
cu Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Extensia Piatra-Neamţ.
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inteze teoretice şi comentarii” (colab.) etc.
■ 19/1806 – n.

Alecu (Alexandru)
Donici, la Bezeni
(azi, „Donici”),
Orhei (d. 20. 10.
1865, Piatra-
Neamţ), fabulist şi

traducător. A studiat:
acasă, la Liceul Militar
din Petersburg. În 1826,
demisionează din armată,
intră în administraţie, la
Chişinău şi apoi la Iaşi, la Epitropia Şcolilor. Se
stabileşte la Piatra-Neamţ (1841), deţine funcţii
în magistratură (la Iaşi) şi membru al Divanului
Obştesc. Împreună cu C. Negruzzi şi Gh. Asachi,
în comitetul de conducere al Teatrului Naţional
din Iaşi (1855). Menţionat ca traducător de fa-
bule din Puşkin şi Krâlov, în revista moscovită

„Teleskop” (1835); a tradus şi a publicat cu Cos-
tache Negruzzi „Satire şi alte poetice compu-
neri” de Antioh Cantemir, „Ţiganii”, de Puşkin
(1837) şi alte creaţii din literatura universală:
„Fabule”, 1840, ed. a II-a, 1842, „Fabule”, pref.

C. Negruzzi ş. a. 
■ 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,
Secţia Matematică, la Universitatea din Iaşi
(1910). Licenţiat în drept (1914). Profesor la mai
multe şcoli din ţară: Târgu-Jiu, Roman, Craiova,
Caracal, Piatra-Neamţ (la Liceul „Petru-Rareş”
şi la Şcoala Normală de Băieţi „Gheorghe

Asachi”, fiind şi director). Articole în revistele
de specialitate. Contribuţii la dezvoltarea „teoriei
curbelor”. Autor al lucrării „Surmenajul şcolar”
(1939).

■ 24/1991 – d. Iulian Antonescu, la Bucu-
reşti (n. 26. 07. 1932, la Piatra-Neamţ)

25/1925 – n. Traian
Cicoare, la Vâgiuleşti,
Mehedinţi, (d. 2 07.2007,
la Piatra-Neamţ), profe-
sor, 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 la Comitetul de Cultură şi

Rememorări nemţene

(continuare în pag. 14)

S

ianuarie 2019

Diseminare Proiect European KA1 Erasmus+ EcoTraining
„Parents and Teachers: Building Bridges”, Sevilia, Spania, 2018

roiectul Erasmus+ „Eco-Training”,
2017-1-RO01-KA101-036080 este im-
plementat de Liceul Tehnologic Econo-
mic-Administrativ Piatra-Neamţ, în
perioada 2017-2019, având ca scop for-
marea a 10 cadre didactice, din unitatea
de învăţământ, în vederea utilizării plat-

formelor educaţionale pentru instruirea elevilor
sau dobândirea unor cunoştiinţe noi referitoare
la tehnicile de consiliere şi orientare profesio-
nală. 

În acest context, în perioada 28 mai - 6
iunie 2018, profesorii diriginţi Teodor Negru şi
Carmen-Mihaela Vişan au participat la cursul
„Parents and Teachers: Building Bridges”, or-
ganizat de iDevelop Teacher Training (parte a
EuroMind Group), în oraşul Sevilia, Spania.
Împreună cu alte cadre didactice din România,
Turcia, Letonia şi Grecia s-a dezbătut modul în
care părinţii şi profesorii, „actorii cheie” ai tra-
seului educaţional al oricărui copil, pot să con-
lucreze astfel încât să creeze o comunitate în
care tinerii să-şi dezvolte abilităţile şi să înveţe
lucruri utile pentru integrarea lor în societate. 

Astfel, din perspectiva educatorului, scopul
cursului a fost dezvoltarea abilităţilor profeso-
rului-diriginte de a crea o relaţie cu părinţii.
Acest lucru a presupus însuşirea unor tehnici de
comunicare adaptate situaţiilor concrete apărute

în şcoală, studierea importanţei folosirii noilor
tehnologii în relaţia cu părinţii, precum şi înţe-
legerea rolului empatiei şi a sentimentelor în
analiza şi rezolvarea situaţiilor conflictuale. 

Cursul a fost organizat pe 5 module: Fun-
damente, Stiluri parentale, Comunicare, Rezol-
varea de probleme, Abilităţi de învăţare pentru
secolul XXI. Prima parte, Fundamente, s-a re-
ferit la înţelegerea contextului din clasă: care
este atmosfera în clasă, cine sunt părinţii elevi-
lor din clasă, care sunt valorile împărtăşite în
familia şi comunitatea lor, care este disponibi-
litatea părinţilor de a coopera cu şcoala. Partea
a doua, Stiluri parentale, a fost o introducere în
caracteristicile stilurilor parentale autoritar, au-
toritativ, permisiv şi neimplicat. În acest context
s-au subliniat expectanţele pe care aceste tipuri
comportamentale le au faţă de copiii lor şi faţă
de şcoală, modul în care profesorii ar trebui să
comunice cu ei pentru a-i convinge să se im-
plice în activităţile şcolare. În partea a treia,
despre Comunicare, accentul a fost pus pe în-
suşirea unor tehnici de ascultare activă şi utili-
zarea comunicării non-violente. Comunicarea
non-violentă presupune identificarea nevoilor
tuturor celor implicaţi şi găsirea unei soluţii de
rezolvare a problemei, care să satisfacă pe toată
lumea. Aceste aspecte au fost detaliate şi în par-
tea a patra a cursului, Rezolvarea de probleme,

în care am învăţat
cum să definim o
problemă (cine sunt
cei implicaţi, ce se
întâmplă în mod
concret, unde are
loc problema), apoi
să o reformulăm din
perspectiva noastră
(care sunt sentimen-
tele mele faţă de
această problemă,
ce vreau să schimb,
ce voi face şi cum
voi explica celor-
lalţi ce voi face) şi,
nu în ultimul rând,

să formulăm rezultatul acestui proces într-un
stil afirmativ şi constructiv, care să ofere o so-
luţie tuturor celor implicaţi. Partea finală a
cursu lui, Abilităţi de învăţare pentru secolul
XXI, a constat în
descrierea câtor -
va abilităţi şi atri-
bute ale pro fe so -
  ru lui - diriginte
modern, precum:
gândirea critică,
colaborarea, ini -
ţia tiva şi antrepre-
noriatul, adap    ta -
 bilitatea, empatia. 

Cunoştinţele
şi competenţele
do bândite în urma
acestui curs, ur-
mează să fie valo-
rificate în cadrul
proiectului „Eco-
Training”, în anul
şcolar curent, prin organizarea unor activităţi de
diseminare în şcoală. Astfel, se are în vedere or-
ganizarea unor lectorate cu părinţii, pe tema co-
municării non-violente şi a dialogului cu
adolescenţii. De asemenea, la nivelul comisiei
diriginţilor se urmăreşte prezentarea modului în
care trebuie abordate şi rezolvate problemele
dintre părinţi, elevi şi cadre didactice. Nu în ul-
timul rând, o componentă importantă a procesu-
lui de diseminare va fi organizarea unor activităţi
cu elevii, prin care diriginţii vor identifica ne-
voile acestora şi vor încerca să le armonizeze cu
cele ale şcolii şi ale părinţilor. În concluzie,
obiectivele cursului au fost atinse, oferind parti-
cipanţilor posibilitatea dezvoltării unor abilităţi
pedagogice şi comunicaţionale noi, care să con-
tribuie la rezolvarea posibilelor conflicte apărute
în mediul educaţional şi la îmbunătăţirea coope-
rării profesorilor cu părinţii şi elevii.

Prof. Dr. Teodor NEGRU
Liceul Tehnologic

Economic-Administrativ, Piatra-Neamţ
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rtă al Judeţului Neamţ, iar din 1970, re-
vine în învăţământ (Liceul Pedagogic,
Şcoala Nr. 9, Liceul „Calistrat Hogaş”, Li-
ceul Industrial Nr. 3, azi, Colegiul Tehnic
„Gheorghe Cartianu”). A publicat nume-
roase articole în ziarele „Acţiunea”,
„Ceahlăul”, „Monitorul de Neamţ”, „Rea-
litatea” 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 spirituale din
Ţinutul Neamţ”, o selecţie din articolele răspân-
dite în presă de-a lungul anilor.

■ 28/1932 – n. Emil Bucureşteanu, la Slo-
bozia, Roznov, Neamţ, profesor, poet, prozator,
publicist, a absolvit cursul inferior la Liceul
„Petru Rareş” din Piatra-Neamţ, a întrerupt stu-

diile (1947-1951), apoi, a continuat la Şcoala
Specială din Brăila şi a absolvit Facultatea de Fi-
losofie a Universităţii Bucureşti (1958). Redac-
tor la ziarul „Flacăra” din Piatra-Neamţ, profesor
la Liceul „Petru Rareş”, la Colegiul Naţional de

Informatică din Piatra-
Neamţ. Colaborări:
„Ceahlăul”; „Steagul
roşu”, „Preocupări didac-
tice”, „Tribuna şcolii”;
„Magazin”; „Flacăra”.
Debut editorial: „Student
în filosofie – Pagini de
dragoste”, roman (2006).
Alte cărţi: „Naiana şi Ra -
şela”, „Ani de şcoală”,

„Muntencele”, „Iubiri vinovate”, „Poemele iu-
biri”, „Povestiri”, „Cronici, eseuri”, „Proprieta-
tea e sfântă”, „Drumuri întrerupte” (colab.),
antologia: „Poeţi nemţeni” ş. a.

■ 28/1974 – n.
Liviu-Adrian Apetroaie,
la Vadul Moldovei, Fălti-
ceni, poet, prozator, pu-
blicist, a copilărit la
Târgu-Neamţ, a absolvit
Facultatea de Filozofie,
Iaşi; licenţiat în manage-
mentul activităţilor cultu-
rale. Membru al U. S.
Îndeletniciri: redactor-
realizator la radio; la tv;
referent cultural; consilier de presă; redactor:
„Ziua de Iaşi”, „Dacia literară”; muzeograf (Mu-
zeului „Mihail Sadoveanu”, din 2002). Organi-
zează: „Sărbătoarea liliacului la Sadoveanu”,

Rememorări nemţene

(urmare din pag. 13)
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CALENDAR
– ianuarie 2018

1. Gheorghe DINICĂ (1 ian.1934-10
oct.2009) 85 de ani de la naşterea ac-
torului;
01. Jerome David SALINGER (1 ia-
nuarie 1919 – 27 ianuarie 2010) – 100
de ani de la nașterea scriitorului ame-
rican;

04. Elena FARAGO (29 mart.1878 - 4
ian.1954) – 65 de ani de la moartea poetei;

06. Hristo BOTEV (6 ianuarie 1849 -
1 iunie 1876) – 170 de ani de la naşterea
poetului bulgar;

07. Ion SIMIONESCU (10 iul.1873 -
7 ian.1944) – 80 de ani de la moartea geo-
grafului;

10. Petrache POENARU (10 ian.1799
- 2 oct.1875) – 220 ani de la naşterea cărtu-
rarului;

12. Edmund BURKE (12 ianuarie
1729 - 9 iulie 1797) – 290 de ani de la naş-
terea filosofului englez;

15. Mihai EMINESCU (15 ianuarie
1850 - 15 iunie 1839) – 169 de ani de la naş-
terea poetului;

15. ZIUA NAȚIONALĂ A CULTU-
RII ROMÂNE;

14. Ion CANTACUZINO (25
nov.1863 - 14 ian.1934) – 85 de ani de la
moartea academicianului;

18. MONTESQUIEU (Charles de Se-
condat, baron de) (18 ianuarie 1689 – 10 fe-
bruarie 1775) – 330 de ani de la naşterea
scriitorului şi filosofului iluminist francez;

19. Paul CEZANNE (19 ianuarie 1839
- 22 octombrie 1906) – 180 de ani de la naş-
terea pictorului francez;

19. Edgar Allan POE (19 ianuarie
1809 - 7 octombrie 1849) – 210 ani de la
naşterea scriitorului american;

23. Salvador DALI (11 mai 1904 - 23
ianuarie 1989) – 30 de ani de la moartea pic-
torului şi graficianului suprarealist spaniol;

24. Victor EFTIMIU (24 ian.1889 - 27
nov.1972) – 130 de ani de la naşterea scrii-
torului. (Red.)
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entru municipiul Piatra-Neamţ, pentru ţinu-
tul nostru moldav şi pentru întregul învăţă-
mânt liceal românesc, 2019 trebuie să fie
„Anul Colegiului Naţional Petru Rareş din
Piatra-Neamţ”, căci în noiembrie vom sărbă-
tori o sută şi cincizeci de ani străbătuţi sub
lauri de unul dintre primele licee din Ve chiul
Regat.

Cu un veac şi jumătate în urmă, într-o ţară par-
ţial şi miraculos adunată la un loc abia de un dece-
niu, într-un târg moldovenesc cu istorie lungă şi cu
nume nou, Piatra-Neamţ, consiliul comunal, pe cât
de ambiţios tot pe atâta de sărac, a obţinut aprobarea
pentru înfiinţarea unei şcoli de grad secundar, mult
râvnitaAlma Mater Petrodavensis, numită după câţiva
ani „Petru Rareş”.

Şi povestea prinde a se depăna, cu momente de
glorie şi cu dramatice interludii, trăită cu dăruire
uneori eroică de şirul lung al profesorilor, începând
cu Calistrat Hogaş şi cu stâlpul şcolii vreme de cinci -
zeci de ani, Ioan Negrea, nemţeanul din Gura Văii.

S-a tipărit de-a lungul vremii o literatură me-
morialistică nu prea bogată, dar frumos colorată şi
elocventă, închinată Colegiului Naţional „Petru
Rareş”, iar cititorul interesat o poate consulta. Men-
ţionez că există în circulaţie acum monografiile ela-
borate de regretatul Alexandru Iftimie, în 1969, şi
mai de curând, de doamna profesor Coralia Bun-
ghez în 2003.

A scrie acum, în 2019, o nouă istorie a Cole-
giului este nu doar un act de curaj, ci şi de mare res-
ponsabilitate. Trudeşte pentru aceasta, de vreo şase
ani, cu excelente rezultate, domnul profesor Adrian-
Pavel Sandovici.

Et in Arcadia ego!
Am avut norocul să fiu elev, profesor şi director

al Colegiului Naţional „Petru Rareş”, pe care îl iu-
besc şi acum cu patimă, pentru că pe noi, foştii elevi,
„spiritul Rareşului” (Minunată sintagmă creată de
scriitorul Dumitru Almaş, şi el rareşist.) ne mar-
chează până la capătul vieţii, pretutindeni.

Cu modestele puteri ale octogenarului, profi-
tând de călduroasa ocazie de a mi se găzdui gându-
rile în paginile revistei „Apostolul”, fără a mă
încumeta la mai mult, voi încerca să creionez câteva
portrete şi momente inedite din istoria trăită de
mine, ca ucenic, dascăl şi director, între zidurile le-
gendare ale Liceului Alb, cum îmi place să-l numesc
dintotdeauna.

Prin urmare, să începem! Îngăduiţi-mi să pri-

vesc printre gene la copilul de acum trei sferturi de
veac! Va fi singurul episod în care mă voi referi la
cel care scrie aceste rânduri. 

În dimineaţa molcomă de septembrie, la ora
şapte şi treizeci de minute, păşind peste linia imagi-
nară ce uneşte cei doi stâlpi ai porţii, elevul Mancaş
Mihai Emilian din clasa întâi (a cincea în 2019), sin-
gur între pilaştri, stăpânindu-şi cu greu dorinţa de a
izbucni într-un plâns interzis viitorului luptător cu
morile de vânt, priveşte îndelung silueta diafană, din
ce în ce mai luminoasă, care se destramă dincolo de
turnul lui Ştefan cel Mare, tot mai departe, către iri-
zările magice din apus, spre Ceahlău.

Prima zi din acest an şcolar începe la „Petru
Rareş” ca pretutindeni în România, conform unei
îndelungate obişnuinţe, cu o rugăciune, rostită aici
de părintele Vasiliu, profesorul de religie, şi cu in-
tonarea în cor a Imnului Regal. 

În curtea interioară a liceului, unde se organi-
zează tradiţionalul careu, sunt rânduiţi în ordine toţi
elevii, de la „bobocii” din clasa întâi, aşezaţi în latura
stângă a careului, până la „domnii elevi” dintr-a opta
(a douăsprezecea în 2019), în latura dreaptă. Aproape
toţi liceenii din clasele terminale sunt îmbrăcaţi în uni-
forma obligatorie, cu numere matricole aplicate pe
braţul stâng, pătrate negre pe care se văd, cusute mă-
iestrit, cu aţă de culoarea aurului, între frunze de laur,
majusculele LPR şi numărul din matricola liceului.

Puţini dintre cei din clasa întâi, doar câţi şi-au
putut cumpăra, poartă şepci regulamentare şi uni-
forme standard, asemănătoare celor militare, con-
fecţionate de Cupermann sau de Şpiner, croitorii de
pe Strada Mare. Şepcile sunt de culoare neagră, în-
viorate de o bandă galbenă, lată, dedesubtul calotei,
şi au în faţă, deasupra frunţii, un cozoroc ca al ofi-
ţerilor, lăcuit şi sclipitor. Mai sus de cozoroc şi de
banda galbenă, la mijloc, pe postavul negru, în ghir-
landă de frunze de laur, cusute cu fir aurit, aceleaşi
glorioase majuscule – LPR. Negru şi galben sunt
culorile de pe stindardul liceului.

„Domnii elevi” din „cursul superior”, de la
clasa a cincea (a noua în 2019) în sus, au dreptul să
poarte pe şapcă un şnur distinctiv, negru, aplicat pe
banda galbenă. Ei îşi arogă privilegii mari, tradiţio-
nale, printre care şi acela de a-i plesni pe „bobocii”
obraznici, din „cursul inferior”, adică pe gimnazişti,
unde şi când poftesc. 

Cei fără de uniforme şi-au cusut numerele ma-
tricole pe câte o mânecă din lână împletită a unei
flanele noatine ori pe şiiacul unui surtucel croit din
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Colegiul Naţional „Petru Rareş” –
150 de ani (1)



Festivalul Naţional şi Concursul Naţional
de Proză „Mihail Sadoveanu”. A debutat
în: „Ateneu” şi „Convorbiri literare”
(1999). Premii: pentru debut al Editurii
„Junimea”, al U. S. Filiala Iaşi, al U. S.
din Republica Moldova; la Festivalul ro-
mâno-canadian de poezie „Ronald Gaspa-
ric”; „Vasile Pogor” al Primăriei Iaşi.

Cărţi: „Geometria deşer-
tului”, „Oglinda sumară”,
„Sadoveanu şi Iaşii
(1904-2004), „Minutul
de prelungire”, „Emil
Iordache. Un univers de
personaje”. 

■ 30/1944 – n. Va-
sile-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 12 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 strălu-
ciţi, Conservatorul din
Iaşi, având-o profesoară
pe Florica Mezincescu. A
profesat la Ploieşti, iar
după Război, la Piatra-
Neamţ (Şcoala Particu-
lară de Fete „Eugenia
Popovici şi Valentina
Focşa” ce va deveni Li-
ceul de Fete, în prezent,
Colegiul „Calistrat Hogaş”, şi la Şcoala Normală
de Băieţi „Gheorghe Asachi”). În casa părin-
tească, a organizat o cameră, pentru vizitare, de-
dicată memoriei tatălui (septembrie 1939). În
1940, publică „Tataia – Amintiri din viaţa scrii-
torului Calistrat Hogaş”. A donat statului casa
părintească, pentru a fi restaurată şi organizată
ca muzeu memorial (1967).

Rememorări nemţene
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„

CALENDAR
– februarie 2018

3. Ionel TEODOREANU (6 ian.1897
– 3 feb.1954) – 65 de ani de la moar-
tea prozatorului;

04. Francois RABELAIS (4 fe-
bruarie 1494 – 9 aprilie 1553) – 525
de ani de la naşterea poetului şi medi-
cului francez;

04. Costache CONACHI (14 sept.1778
– 4 feb.1849) – 170 de ani de la moartea
poetului;

05. Alecu RUSSO (17 mart.1819 – 5
feb.1859) – 160 de ani de la moartea proza-
torului;

05. Gheorghe ŢIŢEICA (4 oct.1873 –
5 feb.1939) – 80 de ani de la moartea mate-
maticianului;

08. Dimitri MENDELEEV (8 februa-
rie 1834 – 2 februarie 1907) – 185 de ani de
la naşterea chimistului rus; 

12. Otilia CAZIMIR (12 februarie
1894 – 8 iunie 1967) – 125 de ani de la naş-
tere;

12. Jean RENOIR (14 septembrie 1894
– 12 februarie 1979) – 40 de ani de la moar-
tea regizorului de film francez; 

13. Immanuel KANT (22 mai 1813 –
13 februarie 1883) – 136 ani de la moartea
filosofului iluminist german; 

15. Galileo GALILEI (15 februarie
1564 – 8 ianuarie 1642) – 455 de ani de la
naşterea fizicianului şi savantului italian;

15. V. A. URECHIA (15 feb.1834 – 22
nov.1901) – 185 de ani de la naşterea scri -
itorului;

18. Michelangelo BUONARROTI (6
martie 1475 – 18 februarie 1564) – 455 de
ani de la moartea renascentistului italian;

20. Eugen BARBU (20 feb.1924 – 7
feb.1993) – 95 de ani de la naşterea scriito-
rului;

24. Marga BARBU (24 feb.1929 – 31
mart. 2009) – 90 de ani de la naşterea actri-
ţei;

28. Gheorghe ŞINCAI (28 feb.1754 –
2 nov.1816) – 265 de ani de la naşterea isto-
ricului şi filologului. (Red.)

0
ostav ţesut în casă, ca pe vremea lui Ion
Creangă. 

Îndată ce careul s-a organizat şi s-a poto-
lit, într-o linişte desăvârşită, reverberând între
pereţii înalţi ai clădirii, răsună vocea barito-
nală, caldă, a directorului, profesorul de istorie
Aurel Rotundu, un domn masiv, elegant, cu
ochi prietenoşi, cu gesturi blânde şi cu un zâm-

bet părintesc pe buze. Directorul amănunţeşte sfaturi,
precizează pentru neofiţi ce obligaţii şcolare şi disci-
plinare au, care clasă în ce sală va intra, în sfârşit, în-
şiră zâmbind toate cele trebuitoare într-o zi ca asta. 

Odată festivitatea încheiată, elevul cel nou se
află în sala clasei întâi C., o încăpere spaţioasă, cu
tavanul foarte înalt, utilată cu o tablă imensă, alcă-
tuită din două jumătăţi, glisante pe verticală, un
cuier lung şi ştirb aplicat pe zidul din fundul sălii,
un dulap-bibliotecă pustiu, înglobat în peretele dins-
pre coridor, şi cu trei rânduri de pupitre obosite, din
cele cu capace mobile, multe desprinse din balamale
şi inscripţionate copios, cu cerneală sau cu bricea-
gul, fiecare pupitru având două locuri. 

Portretul tânărului Rege tronează deasupra ta-
blei, într-o ramă aurie, vopsită cu bronz. O icoană a
Sfântului Petru, patronul liceului, vegheată de o can-
delă cam murdară, fără de ulei şi fitil, priveşte noii
şcolari cu ochi blânzi dintre primele două ferestre
imense, răsăritene, acum deschise către biserica din
vecinătate. 

Se cam stă degeaba în prima zi de şcoală. După
ce diriginţii claselor iau sau reiau legăturile prea
puţin complicate cu ucenicii şi, mai cu seamă, după
ce li se comunică elevilor care sunt manualele ac-
ceptate de profesori pentru fiecare obiect de studiu,
urmează o pauză lungă.

După emoţiile, zăpăceala, inconvenientele şi
puţinele surprize plăcute ale săptămânilor începu-
tului de şcoală nouă, în ceasurile de linişte absolută,
de obicei în zori, când se deşteaptă cu mult înaintea
colegilor de internat, dar nu vrea să le strice somnul
dulce, de dimineaţă, elevul din clasa întâi C. rămâne
nemişcat sub pătura cazonă, înfăţată în cearşaf alb,
şi încearcă să-şi facă ordine în gânduri.

Respectată, vechea regulă a uniformei obliga-
torii i-ar fi reunit pe toţi bobocii în aceeaşi cohortă,
de liceeni învestmântaţi în negru ori cachi, având pe
cap şapca regulamentară. Dar, fiindcă nu mai sunt
mijloace financiare suficiente şi nici nu se mai cere
de sus o asemenea ţinută, fiecare se echipează cu ce
poate. Prin urmare, apar tot mai multe straie de şiiac,
cusute în casă ori la croitorii din sat, colţuni de lână

şi căciuli gospodăreşti, din blană de miel, flanele
împletite din lână de ţurcană, aspră, şi cămăşi de in,
încheiate la gât cu bumb albastru, bocanci solizi,
negri, cu blacheuri de metal sunător pe mozaicul co-
ridoarelor. 

Treptat, fiindcă la vârsta asta copiii cresc re-
pede, echipamentul iniţial se modernizează, hainele
de oraş înlocuind straiele tradiţionale, ţărăneşti.
Odată cu îmbrăcămintea, se modifică încetul cu în-
cetul obiceiurile şi comportamentul. Şi nu se
schimbă totdeauna în sens pozitiv. Dar, dincolo de
dorinţa firească a copiilor de a se acomoda cât mai
repede la civilizaţia urbană, cei veniţi de la ţară păs-
trează încă şi vor păstra, unii chiar pentru toată viaţa,
trăsăturile definitorii ale săteanului.

Cei din mărginimea târgului, crescuţi într-o
lume amestecată, de muncitori forestieri, negustori
şi meseriaşi, căldărari, femei gureşe şi întreprinză-
toare, haimanale şi manglitori, sunt mai bine adap-
taţi noilor condiţii şi amestecă uneori o undă de
şmecherie cu rigorile vieţii de şcolar. De la ei se în-
vaţă urgent micile vicii şi pozne tipice: copiatul, su-
flatul, fumatul pe şest, în podul Jandarmeriei,
chiulul şi alte asemenea evadări din disciplina li-
ceală, care dau culoare şi emoţii tari neofiţilor.

Cei din elită, căci încă mai există o asemenea
categorie socială, alcătuită din oameni bogaţi (indus-
triaşi, comercianţi, funcţionari publici cu posturi în-
alte, medici, avocaţi, profesori, ofiţeri ai armatei
regale), trăiesc în alveola ocrotitoare a părinţilor.
După orele de clasă, dispar din peisaj, mutându-se
într-o zonă inaccesibilă nu doar ţărănuşilor şi prun-
cilor din mahala, ci şi celor din categoria lui Mihai,
feciori de preoţi sau de învăţători de ţară. 

Fiii de orăşeni vin în clasa întâi liceală în gru-
puri constituite încă din clasele primare, fiindcă cei
mai mulţi dintre ei au fost colegi în cea mai titrată
şcoală a târgului, cea din centru, de lângă biserica
Sfântul Ioan şi din coasta Liceului. Unii, nu prea
mulţi, au servietele noi, croite din piele, ori în bu-
zunarul de la piept, cu penkala în afară, stilouri „Par-
ker”. Câţiva etalează ceasornicele elveţiene, prinse
în cureluşe de piele pe mâna stângă, şi călăresc cu
dezinvoltură biciclete de oraş sau chiar de curse, bri-
colate de meşterul Turinelli, idolul iubitorilor de ci-
clism. Toate acestea îi diferenţiază substanţial de cei
veniţi de la ţară. 

Nu au habar, bieţii de ei, ce urgie li se rezervă
în noua Românie de după război, ciuntită de vecini
prădalnici şi ocupată milităreşte de sovietici. Dar
vor afla dureros de repede. (va urma)

Mihai-Emilian MANCAŞ

ianuarie 2019

p

Colegiul Naţional „Petru Rareş” –
150 de ani (1)



Pag. 16

Sumarul anului 2018

APOSTOLUL ianuarie 2019

Apostolul nr. 206, ianuarie 2018

● Ion ASAVEI – Dascăli de altădată,
comemoraţi la Bicaz (pag. 14)

● Vasile BAGHIU– NOTE DE TRE-
CERE: Prestigiul şi onorabilitatea şti-
inţei de carte (pag. 20)
● Gianina BURUIANĂ – Biblioteca
Judeţeană G. T. Kirileanu – principa-
lul pol cultural al comunităţii ● Inter-
viu cu Mihaela Mereuţă – noul
director-manager al bibliotecii (pag.
10-11)
● Mihai EMINESCU – Ce-ţi doresc
eu ţie, dulce Românie (pag. 1) * Edu-
caţia e cultura caracterului, cultura e
educaţia minţii (pag. 11)
● Mihai FLOROAIA – O ţară, un
popor, o credinţă: UNIREA PRINCI-
PATELOR ROMÂNE (pag. 1-2) * Bi-
serica şi Marea Unire din 1918 (pag.
12)
● FSLI – Instituţiile statului încalcă
legea prin care Educaţia trebuie să
primească 6% din PIB (pag. 2)
● Mihai-Emilian MANCAŞ – Fotbal:
Lecţia lui Prăpădilă (pag. 19)
● Violeta MOŞU – INFOCULT (pag.
2, 3, 4, 5, 6) * ZIUA CULTURII NA-
ŢIONALE, sărbătorită la Biblioteca
„G.T. Kirileanu” (pag. 20)
● Irina NASTASIU – Minunea „Ru-
găciunii” eminesciene (pag. 7)
● Gabriel PLOSCĂ – Gânduri de în-
ceput… (pag. 1)
● Red. – Maluri de Prut – Basarabia
necunoscută (pag. 8-9) * CALENDAR –
ianuarie 2018 (pag. 14) * CALENDAR–
februarie 2018 (pag. 15) * BACALAU-
REAT 2018: ultima oră (pag. 20)
● Dumitru RUSU – „La Ieşi ninge
frumos” (pag. 15)
● Biroul Operativ al SLLICS Neamţ
– Strategia Sindicatului Liber al Lu-
crătorilor din Învăţământ şi Cercetare
Ştiinţifică Neamţ, pentru anul 2018
(pag. 3) * Raport asupra activităţii
desfăşurate de Sindicatul din Învăţă-
mânt Neamţ în anul 2017 (pag. 4-5)
● Constantin TOMŞA – Rememorări
nemţene - ianuarie 2018 (pag. 10, 11,
12, 13, 14, 15)
● Mircea ZAHARIA – În aşteptarea
Simbolurilor Regale ale Marii Uniri
(pag. 6-7) * Îmi reîmprospătez forţele
asemeni păsării Phoenix... ● Interviu
cu prof. Grigore Agache (pag. 13) *
Sumarul anului 2017 (pag. 16, 17, 18)

Apostolul nr. 207, februarie 2018

● Vasile BAGHIU – NOTE DE TRE-
CERE: Înalte „foncţii”, „mărunte”

chestiuni de exprimare (pag. 20)
● Ermil BUCUREŞTEANU – Amin-
tiri din epoca de aur: Bătut tarlaua!
(Reportaj cu cartoful în mână) (pag. 17)
● Gianina BURUIANĂ – Anda-
Louise Bogza, un simbol al cântului ro-
mânesc pe scenele internaţionale, din
nou la Piatra-Neamţ (pag. 6-7) * 24 ia-
nuarie 2018 – Marea sărbătoare oma-
giată şi la Biblioteca Judeţeană „G.T.
Kirileanu” (pag. 14) * Mişcarea de Eli-
berare Naţională din Basarabia – o nă-
zuinţă a revenirii la valorile strămoşeşti
(pag. 15)
● Mihai FLOROAIA – Cui îi e frică
de ultimul Sinod? (pag. 10)
● FSLI – Ultima oră: FSLI începe pro-
testele (pag. 1-3)
● Minadora LEMNARU – IN ME-
MORIAM Prof. Dan ZAHARIA (pag.
17)
● Mihai-Emilian MANCAŞ – A fost
domnul profesor Emil Leahu (pag. 16)
● Violeta MOŞU – INFOCULT (pag.
2, 3, 4, 5, 6, 7)
● Irina NASTASIU – Părintele Justin
Pârvu ar fi împlinit 99 de ani (pag. 11) *
Mărturisitoarea Aspazia Oţel Petrescu
s-a mutat la Domnul (pag. 11) * Semnal
editorial: „Ne vorbeşte Stareţul Efrem Fi-
lotheitul –  Meşteşugul mântuirii” (pag.
11)
● Geanina NICORESCU – CENTE-
NAR 2018 ● Un proiect educaţional de
anvergură organizat de Inspectoratul
Şcolar Neamţ (pag. 17) * Concurs Na-
ţional de Creaţie în Limba Engleză

(pag. 19) * S-a dat startul concursurilor
de Creaţie Literară (pag. 19)
● Gheorghe RADU – Aportul dascăli-
lor nemţeni la unirea Basarabiei cu Ro-
mânia (pag. 1-4)
● Red. – Cerem ca sistemul de învăţă-
mânt din România să funcţioneze nor-
mal (pag. 1, 2, 3) * Sărbătoarea Unirii
Principatelor Române, la Colegiul Na-
ţional „Petru Rareş” (pag. 4) * Re-
member – „Sinaia în vremea regilor”
(pag. 9) * Şcoala „Mihai Eminescu” a
împlinit 45 de ani (pag. 10) * Panora-
mic nemţean (pag. 12) * Panoramic
romaşcan (pag. 13) * CALENDAR –
februarie 2018 (pag. 14) * CALEN-
DAR – martie 2018 (pag. 15) 
● Dumitru RUSU – Nu ne mai facem
bine niciodată! (pag. 20)
● Constantin TOMŞA – IN MEMO-
RIAM, CONSTANTIN BORŞ (pag. 5) *
Rememorări nemţene – februarie 2018
(pag. 12, 13, 14, 15, 16, 17)
● Mircea ZAHARIA – „Să ne uităm
în noi înşine şi să schimbăm lucrurile
care nu ne plac” ● Interviu cu dl. pro-

fesor Dan ŢÂRDEA (pag. 8) * Istoricul
Neagu Djuvara a murit la vârsta de
101 ani (pag. 18) * Cărtărescu, lau-
reat al Premiului Thomas Mann (pag.
20)

Apostolul nr. 208, martie 2018

● Mădălina ANDRONIC – Iubiţi
Floarea de Mac din Marea de Spice ▪
Pledoarie pentru reabilitarea Dascălu-
lui (pag. 15)
● Vasile BAGHIU – Note de trecere:
Conectarea la realitate (pag. 20)
● Gianina BURUIANĂ – Concursul
Naţional de Pian „Carl Czerny” (pag.
12) * Prin zăpezile de altădată, cu pro-
fesorul - antrenor de schi Dumitru Ter-
bescu (pag. 13)
● Lucilia DINESCU – Mihai Emi-
nescu: „Basarabia – pământ românesc,
samavolnic răpit” ▪ Editura Saeculum.
I.O. Colecţia „Documente revelatorii”
(pag. 14)
● Mihai FLOROAIA – O nouă ediţie
a Metodicii predării religiei (pag. 9) *
Etica şi filosofia cognitivă (pag. 9)
● Viorel Romus LAIU – Tradiţie şi
educaţie în vatra Mănăstirii Neamţ
(pag. 5, 6, 7)
● Nadejda LAVRIC – Rămânem da-
tori cu o Unire (pag. 1)
● Mihai-Emilian MANCAŞ – Cărarea
vitejilor ▪ Scânteia care aprinde focul
(pag. 19)
Violeta MOŞU – INFOCULT (pag. 2,
3, 4, 5, 6, 7) * Cu Unirea în suflet: Pro-
iectul „Maluri de Prut – Basarabia ne-
cunoscută” (pag. 16) * Nemţeni în topul
nominalizaţilor pentru Premiile Gopo,
2018 (pag. 20) * Lucrările artistului
plastic Arcadie Răileanu, pe simezele
Galeriilor de Artă ale Municipiului Iaşi
(pag. 20)
● Irina NASTASIU – Elevii români,
strânşi în menghina „teoriilor de gen”
(pag. 10) * Semnal editorial: Mărturia
convertirii unui fost deţinut: Părintele
Paisie, sfântul şi dascălul meu (pag. 10)
* Gala Galaction, îndrăgostit de Ţinutul
Neamţului (pag. 11)
● Gabriel PLOSCĂ – Eu te iubesc, Ba-
sarabie (pag. 1)
● Elena POSTICĂ – Marea Unire a
început la Chişinău (pag. 2-3)
● Red. – In memoriam:  prof. Constantin
Turcu (pag. 8) * Colegiul Tehnic „Danu-
biana”–  întâlnire de proiect la Akhisar,
Turcia (pag. 11) * Şcoala Gimnazială nr.
5 Piatra-Neamţ: Proiect educativ cu
participare internaţională (pag. 11) *
CALENDAR  –  martie 2018 (pag. 17)

* O invitaţie: „Capsula timpului” la
Bojdeuca Ion Creangă (pag. 20)
● Leonard ROTARU – Jos pălăria,
domnule profesor Constantin Tomşa!
(pag. 18)
● Dumitru RUSU – Crochiuri contem-
porane: Ionică, tu ai stofă de ministru!
(pag. 17)
● Nicolae SAVA – O lucrare documen-
tară de referinţă: Gheorghe Radu:
„Marea Unire şi judeţul Neamţ” (pag.
3)
● Constantin TOMŞA – Rememorări
nemţene - martie 2018 (pag. 12, 13, 14,
15, 16, 17)
● Constantin TURCU – Judeţul Neamţ
în Memoriile Reginei Maria (pag. 8)
● Mircea ZAHARIA – Povara Româ-
niei Dodoloaţe (pag. 1-15) * Probleme

nerezolvate, proteste, incertitudini ▪ In-
terviu cu dl. prof. Gabriel Ploscă, pre-
şedintele Sindicatului din Învăţământ
Neamţ.

Apostolul nr. 209, aprilie 2018

● Vasile BAGHIU – NOTE DE TRE-
CERE: Elite trădătoare (pag. 20) 
● Gianina BURUIANĂ – Ambasadorul
Hans Klemm a inaugurat Raftul American
la „G.T. Kirileanu” (pag. 17) * Perfor-
manţe nemţene la Olimpiada Naţio  nală de
Servicii – Reşiţa 2018 (pag. 19)
● Marcela Rodica COSTACHE – 23
Aprilie – Ziua Bibliotecarului din Ro-
mânia (pag. 19)
● FSLI – Elevii şi cadrele didactice au
nevoie urgentă de protecţie în unităţile
de învăţământ (pag. 2)
● Violeta MOŞU – INFOCULT (pag.
6, 7, 8, 9, 10, 11) * La aniversară –
Mihai Agape ▪ „După mai multe cău-
tări, am optat pentru simplitate” (pag.
12-13)
● Red. – „Gloria Dei”, corul Semina-
rului Teologic Ortodox „Veniamin
Costachi” (pag. 6) * Ansamblul etno-
folcloric „Pe un picior de plai” (pag.
7) * Ansamblul folcloric „Şezătoarea”
(pag. 7) * Semnarea parteneriatelor
„100+100 de şcoli întru Marea Unire
a Românilor” (pag. 9) * CALENDAR
– aprilie 2018 (pag. 14) * „Trimite
poezia, sărbătoreşte francofonia!”
(pag. 14) * CALENDAR – mai 2018
(pag. 15) * Panoramic nemţean (pag.
18) * Ziua Mondială a Teatrului (pag.
20) * Ziua Radio România Muzical
(pag. 20)
● Gabriel PLOSCĂ – SUNTEM DA-
TORI CU O UNIRE! (pag. 1-2)
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● Dumitru RUSU – Sărbătoarea la
români (pag. 17)
● Victor SÂNCHETRU – UNIREA
– aspecte actuale (pag. 8-9)
● TT – La TT, „MIC-RO Laborator
de creaţie teatrală” (pag. 13)
● TEOFAN – Mesajul de binecuvân-
tare al Înaltpreasfinţitului Părinte
Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bu-
covinei, la ceas aniversar prilejuit de
Centenarul unirii Basarabiei cu Ro-
mânia (27 martie 1918-27 martie
2018) (Pag. 1-2)
● Constantin TOMŞA – Rememo-
rări nemţene - aprilie 2018 (pag. 12,
13, 14, 15, 16, 17) * Cartea de
eseuri: Dincolo de literatură (pag.
16)
● Constantin TURCU – Judeţul
Neamţ în Memoriile Reginei Maria
(II) ▪ De la Piatra la Dobreni şi Gru-
măzeşti (pag. 10-11)
● Mircea ZAHARIA – CENTENA-
RUL UNIRII cu BASARABIA ▪ Săr-
bătorit de Sindicatul din Învăţământ
Neamţ (pag. 1, 3, 4, 5)
*** – G.T. Kirileanu, ctitor de biblio-
tecă şi martor al istoriei românilor
(pag. 11)
*** – O nouă performanţă a prof.
Nadia Cârcu ▪ Colegiul Naţional Ca-
listrat Hogaş, în Turcia, în proiect
Erasmus+ (pag. 15)

Apostolul nr. 210, mai 2018

● Gheorghe AMAICEI şi Mihai
APĂVĂLOAE – In memoriam: prof.
Maria VĂIDEANU (pag. 18)
● Mihai APĂVĂLOAE – Simpozionul
Dascăli nemţeni de altădată (pag. 6)
● Vasile BAGHIU – NOTE DE TRE-
CERE: Defilarea slugărniciei (pag. 20)
● Cristian BĂDILIŢĂ – A murit
Doina Cornea, un simbol al demnităţii
noastre naţionale (pag. 20)
● Gianina BURUIANĂ – Dezvolta-
rea abilităţilor profesionale prin
cursul SOFT SKILLS FOR TEACHERS
▪ Bologna, 6-12 mai 2018 (pag. 12)
● Gică Contra – Ion Creangă şi urma-
şii săi nemţeni (pag. 19)
● Mihai FLOROAIA – O prezentare
actualizată a Canoanelor Bisericii Or-
todoxe (pag. 19)
● (De) Gradathu’ – Merităm 110%
pentru următorul cincinal? (pag. 13)
● Mihai-Emilian MANCAŞ – Rezer-
viştii (pag. 18)
● Violeta MOŞU – INFOCULT (pag.
2, 3, 4, 5, 6, 7) * Zilele Bibliotecii Ju-
deţene „G.T. Kirileanu” Neamţ (pag. 5)
● Irina NASTASIU – Educaţia morală

a copiilor şi propaganda pentru un stat
secular-umanist (pag. 16-17)
● Carmen OLTEANU şi Ana Maria
OLARIU – IMAGINE YOURSELF IN
FUTURE (pag. 6)
● Constantin PREOTEASA – 2018 –
ANUL EUROPEAN AL PATRIMONIU-
LUI CULTURAL. Proiect cultural-şti-
inţific: Patrimoniul cultural al Jude ţu lui
Neamţ, la confluenţa dintre trecut şi vi -
itor (pag. 10)
● Virgil RĂZEŞU – In memoriam:
Prof. Viorica Vasiliu (pag. 18)
● Red. – Trei sărbători pentru istoria
României (pag. 10) * „Europa, casa
noastră”, la Şcoala „Carmen Sylva”
din Horia (pag. 11) * Oaspeţi din Spa-
nia la Liceul Tehnologic „Vasile Sav”
(pag. 11) * „Noi toţi vrem la şcoală!”,
la Colegiul „Danubiana” (pag. 11) *
Cercetaşii din Pildeşti au sărbătorit
Ziua Naturii (pag. 11) * CALENDAR –
mai 2018 (pag. 14) * CALENDAR –
iunie 2018 (pag. 15) 
● Leonard ROTARU – Himere, de
Mihai Agape – un cântec de slavă pen-
tru slovă (pag. 14)

● Dumitru RUSU – De trecut te des-
parţi râzând (pag. 13)
● Marius-Emanuel SANDU – Bise-
rica şi slujitorii acesteia în Primul Răz-
boi Mondial (pag. 8-9)
● Constantin TOMŞA – Rememorări
nemţene - mai 2018 (pag. 12, 13, 14, 15,
16) * Cartea de artă: ŞTEFAN POTOP
– Un cronicar în imagini al vremii sale
(pag. 15)
● Constantin TURCU – Judeţul
Neamţ în Memoriile Reginei Maria (III)
▪ Trei luni la Bicaz, printre ţărani (pag.
7)
* * * – Însemne ale regalităţii române
şi Marea Unire (pag. 20)
● Mircea ZAHARIA – RĂZBOI DES-
CHIS CU PUTEREA! ▪ Atac la dulcea
nepăsare guvernamentală - Interviu cu
dl Gabriel Ploscă, preşedintele Sindi-
catului din Învăţământ Neamţ (pag. 1,
2, 3)

Apostolul nr. 211, iunie 2018

● Ramona AANEI – Simpozion ştiin-
ţific la Liceul Vasile Conta din Târgu
Neamţ (pag. 18)
● APOSTOLUL – ULTIMA ORĂ:
Premiile revistei APOSTOLUL (pag.
20)
● Vasile BAGHIU – NOTE DE TRE-
CERE: Cititul şi scrisul (pag. 20)
● Gianina BURUIANĂ – Cu proiec-
tul GreenIMPACT spre Noi Orizonturi
(pag. 13)

● Mihai FLOROAIA – Simpozion
Internaţional dedicat Centenarului
Marii Uniri (pag. 15) * Principii de
interpretare a Canoanelor Bisericii
Ortodoxe (pag. 18)
● Georgiana-Cosmina MACOVEI –
Am ales să fiu... „doamna” (pag. 20)
● Alexandrina-Camelia MANCAŞ,
Mihai-Emilian MANCAŞ – Dragii
noştri colegi de prea departe, (pag.
20)
● Violeta MOŞU – INFOCULT (pag.
2, 3, 4, 5, 6, 7) * Câştigătorii
Concursu lui de Arte Plastice „Dr.
Sorin Ciobanu”, ediţia a III-a, iunie,
2018 (pag. 11) * La Bitola, în Mace-
donia, un nou triumf al Asociaţiei Cul-
turale „Arte.Ro” (pag. 18)
● Irina NASTASIU – Semnal edito-
rial: „Omilii despre pocăinţă, dra-
goste şi optimism” (pag. 9) * Educaţia
morală a copiilor şi propaganda pen-
tru un stat secular-umanist (II) (pag.
16-17)
● Gabriel PLOSCĂ – Conferinţa Ju-
deţeană a Sindicatului din Învăţământ
Neamţ (pag. 1-4)
● Red. – Panoramic romaşcan (pag.
12) * CALENDAR – iunie 2018 (pag.
14) * CALENDAR – iulie 2018 (pag.
15)
● Leonard ROTARU – Nu credeam
să-nvăţ a muri vreodată (pag. 1-9)
● Dumitru RUSU – Gata cu şcoala!
(pag. 11)
● Liviu RUSU – Misiunea învăţăto-
rului (pag. 1-3)
● Marius-Emanuel SANDU – Bise-
rica şi slujitorii acesteia în Primul
Război Mondial (II) (pag. 10-11)
● S. L. L. I. C. S. Neamţ – Confe-
rinţa Judeţeană a S.L.L.I.C.S. Neamţ,
Văratec – 23 iunie 2018 (pag. 2) *
RAPORT DE ACTIVITATE 2013 –
2018 (pag. 2, 3, 4, 5, 6, 7) * Strategia
Sindicatului Liber al Lucrătorilor din
Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică
Neamţ, pentru perioada 2018-2023
(pag. 8)
● Constantin TOMŞA – Rememorări
nemţene - iunie 2018 (pag. 12, 13, 14,
15, 16, 17)
● Mircea ZAHARIA – Interviurile
revistei APOSTOLUL: Prof. Florin
MOLDOVANU (pag. 14) * In memo-
riam DAN CEPOI (pag. 18)

Apostolul nr. 212, iulie‐august 2018

● Gheorghe AMAICEI, Mihai APĂ-
VĂLOAE – Pelerinaj în Basarabia (pag.
8, 9)

Biblioteca G.T. KIRILEANU – Ziua
Franţei, marcată la Biblioteca „G. T. Ki-
rileanu” (pag. 12)
● Vasile BAGHIU – NOTE DE TRE-
CERE: Copiatul, o boală gravă a sistemu-
lui de învăţământ (pag. 23)
● Delia-Patricia BENCHEA– Cercetaşii
Centrului Local „Coborârea Duhului
Sfânt”, Adjudeni – voluntari la C.S.E.I. –
Roman (pag. 23)
● Mihai BOTEZ – Virtuţile unui album
fotografic de excepţie (pag. 10-11)

● Gianina BURUIANĂ – „Gândesc,
vorbesc şi acţionez Pro-integritate!”. Ta-
băra Oglinzi (pag. 16)
● Centrul pentru Cultură şi Arte „Car-
men Saeculare” Neamţ – „Vacanţele
Muzicale”, ediţia a 45 - a (pag. 13)
● A. M. CIOBANU – Penel tăcut, trecut
în lumea de tăceri (pag. 23)
● Andrei CRĂCIUN – De ce a câştigat
Franţa Mondialul? (pag. 22)
● Tereza DANCĂ – Festivalul Luminii –
Adjudeni (pag. 23)
● Daniel DIEACONU – Proiecte pentru
copiii Neamţului (pag. 17)
● Mihai FLOROAIA – Sărbătoarea
Zilei Învăţătorului ▪ Premiile revistei
Apostolul, ediţia a III-a (pag. 4, 5, 6, 7)
* Proiecte educaţionale implementate de
Asociaţia Culturală Studia (pag. 11)
● Mihai-Emilian MANCAŞ – Reforma
second hand (pag. 18) * Modelul francez
(pag. 22)
● Mariana MEDREA – La mulţi ani,
Mariana Buruiană! (pag. 23)
● Aurora MOSCALU – Şi dincolo de
graniţe e orizont românesc (pag. 12)
● Violeta MOŞU – INFOCULT (pag. 2,
3, 4, 5, 6, 7)
● Viorel NICOLAU – Biblioteci nem-
ţene – memorie şi cultură (pag. 13)
● Gabriel PLOSCĂ – La mulţi ani, dra-
gii noştri învăţători! (pag. 1)
● Red. – CALENDAR – iulie 2018 (pag.
14) * CALENDAR – august 2018 (pag.
15) * Evaluare Naţională, 2018 (pag. 19)
* Bacalaureat 2018 (pag. 19)
● Dumitru RUSU – Moş Ţuiac, un das-
căl veşnic tânăr (pag. 15)
● Nadejda SEREDOVSCHI – 13 Mar-
tie 1918 - ziua sacră a Sorocii (pag. 20 -
21)
● Constantin TOMŞA – Rememorări
nemţene: iulie-august 2018 (pag. 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20) * Interviuri în dimen-
siunea românească: De ce ar trebui să
citim această/ o carte? (pag. 14)
● Mircea ZAHARIA – Conferinţa
Judeţeană a Sindicatului din Învăţământ

M. Z.
(continuare în pag. 18)
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(pag. 1, 2, 3, 4) * La mulţi ani, Mariana
Buruiană! (pag. 23)

Apostolul nr. 213, septembrie 2018

● Adrian ALUI GHEORGHE – La
Centenar…! (pag. 1-7)
● Mihail APĂVĂLOAE – Profesorul
PAUL VASILIU – un dascăl cu vocaţie
(4.05.1923 – 12.09.2018) (pag. 18)
● Constantin ARDELEANU – Croni-
cile vizuale ale Tazlăului (pag. 15)
● Vasile BAGHIU – NOTE DE TRE-
CERE: Frica din catalog (pag. 20)
● Emil BUCUREŞTEANU – Profeso-
rii noştri: MARIA RUGINĂ (pag. 18)
● Gianina BURUIANĂ – La început
de an şcolar... ▪ Interviu cu Doina -
Geor geta Gheorghiu – director al Li-
ceului Tehnologic Economic Adminis-
trativ Piatra-Neamţ (pag. 6) * CRED –
un nou proiect pentru perfecţionarea
învăţământului românesc (pag. 14)
● Varvara CHIPERI – Importanţa şi
consecinţele unirii Basarabiei cu Ro-
mânia (pag. 10-11)
● Mihai FLOROAIA – Eveniment şti-
inţific de excepţie la Iaşi: Congresul is-
toricilor români (pag. 9) * Literatura
teologică românească în secolul XX
(pag. 13)
● Mihai-Emilian MANCAŞ – Să fii
dascăl fără de vocaţie? (pag. 19)
● Violeta MOŞU – INFOCULT (pag.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
● Geanina NICORESCU – Bacalau-
reatul de toamnă (pag. 5)
● Gabriel PLOSCĂ – * Mesaj (pag. 1) 
● Red. – 1918-2018. Limba română.
Un veac din eternitate (pag. 7) * Maluri
de Prut – Basarabia necunoscută (pag.
8-9) * CALENDAR – septembrie 2018
(pag. 14) * CALENDAR – octombrie
2018 (pag. 15) * Examenele verii: DE-
FINITIVATUL; TITULARIZAREA
(pag. 17) * Gradaţiile de merit, 2018
(pag. 17) * In memoriam NATALIA
RUSU (pag. 18) * 60 de ani de la prima
ediţie a Concursului Enescu (pag. 20)
* Ce auzim când ascultăm muzică?
(pag. 20)
● Liviu Constantin RUSU – VARA ÎN-
VĂŢĂTORILOR (pag. 1- 4) * Colocviul
internaţional „Apostoli pentru patrio-
tism” (pag. 3)
● Dumitru RUSU – A sunat neastâm-
păratul clopoţel (pag. 16)
● Constantin TOMŞA – Rememorări
nemţene ▪ septembrie 2018 (pag. 12,
13, 14, 15, 16, 17) * Eugen Verman:
Noi, cei de pe „Lăpuşneanu” (pag. 13)

* SEMNAL: „Hai cu noi!” (pag. 16)
● Mircea ZAHARIA – La început de
an şcolar, Problemele vechi se uită şi
cele noi se învechesc... ▪ Interviu cu dl.
Gabriel Ploscă, preşedintele Sindicatu-
lui din Învăţământ şi Cercetare Neamţ
(pag. 1-2) * Elogiu artei plastice ▪Fes-
tivalul Internaţional „Piatra-Neamţ
Creativ” (pag. 12) 

Apostolul nr. 214, octombrie 2018

● Ioan AMIRONOAIE –  Neamţ Music
Festival - Un eveniment de elită, singular
în spaţiul cultural nemţean (pag. 11, 12,
13)
● Vasile BAGHIU – NOTE DE TRE-
CERE -Acasă, în ţara noastră (pag. 20) 
● Anişoara BIŢEANU – Experienţă eu-
ropeană – cursul Empowerment in ICT
Skills, St. Julian’s, Malta (pag. 4)
● Gianina BURUIANĂ – Provocarea
spectatorului – o ambiţie a Festivalului de
Teatru (pag. 6-7) * Douăzeci de ani de în-
văţământ superior muzical la Piatra-
Neamţ (pag. 8)
● Varvara CHIPERI – Importanţa şi
consecinţele unirii Basarabiei cu România
(II) (pag. 18-19)
● Mihai FLOROAIA – Apostoli pentru
patriotism (pag. 1-3) * Un secol de tradu-
ceri în limba română - Conferinţă interna-

ţională dedicată Centenarului Marii Uniri
(pag. 17)
● Elena LAIU – Inspectoratul Şcolar Ju-
deţean Neamţ a împlinit o jumătate de
secol! (pag. 1-3)
● Violeta MOŞU – INFOCULT (pag. 2,
3, 4, 5, 6, 7) * Întâlnire cu participanţii
Simpozionului Naţional „Tazlău – izvor de
inspiraţie” (pag. 9)
● Red. – PANORAMIC ROMAŞCAN
(pag. 10) * CALENDAR – octombrie 2018
(pag. 14) * CALENDAR – noiembrie 2018
(pag. 15) * Mircea Cărtărescu a câştigat
premiul „Thomas Mann” (pag. 19)
● Leonard ROTARU – Dumitru Bacrău
şi cărţile sale (pag. 9)
● Dumitru RUSU – Cei şapte ani de
acasă (pag. 15)
● B. O. al SLLICS Neamţ – Un punct de
vedere (pag. 1-16)
● SLLICS Neamţ – LISTA PARTENERI-
LOR CARE OFERĂ REDUCERI LA
SERVICII ŞI PRODUSE, PENTRU
MEMBRII DE SINDICAT (pag. 16)
● Constantin TOMŞA – Rememorări
nemţene - octombrie 2018 (pag. 12, 13, 14,
15, 16, 17) * Ardeleanu – Umor de pe...
Valea Tazlăului (pag. 14) * CINS TIREA
EROILOR, O lecţie autentică de patriotism
(pag. 17)
● Silvia TRĂISTARIU – Andrei Nuţu

prezintă proiectul „Metanoia” (pag. 5)
● Andrei URSACHE – Succese nemţene
la Zagreb Youth Open 2018 (pag. 5)
● Mircea ZAHARIA – Bătălia pentru
anihilarea Ordinului 4884▪ Interviu cu dl.
Gabriel PLOSCĂ, preşedintele Sindicatu-
lui din Învăţământ şi Cercetare Neamţ
(pag. 1-2) * ULTIMA ORĂ: Formare sin-
dicală şi schimb de bune practici, la Chi-
şinău (pag. 20) * Gala Ambasadorilor
Nemţeni, ediţia a II-a (pag. 20)

Apostolul nr. 215, noiembrie 2018

● Adrian ALUI GHEORGHE – Ci-
titorul de literatură românească, azi
(pag. 9)
● CALINIC ARGEŞEANUL – Din
suferinţele Sfintei Mari Uniri - Regina
Maria: Îngerul păzitor al României
(pag. 10-11)
● Vasile BAGHIU – NOTE DE TRE-
CERE: Gesturile prietenoase simple
(pag. 20)
● Emil BUCUREŞTEANU –
„Şcoala Altfel” (pag. 19)
● Gianina BURUIANĂ –  Campania
Internaţională „19 zile de prevenire a
abuzurilor şi violenţei asupra copiilor
şi tinerilor” – Ediţia 2018 (pag. 8) *
Elogiu tinereţii (pag. 11) * Elevi nem-
ţeni în Parlamentul Tinerilor • Ediţia
a X-a, Bucureşti, 19-21 octombrie
2018 (pag. 14-15)
● Mona COZMA,  Luiza NEGURĂ,
Radu Cristodor MITITELU – O
nouă experienţă Erasmus+ pentru ele-
vii Colegiului Tehnologic „Spiru
Haret” (pag. 16)
● Tereza DANCĂ – Festival la Adju-
deni (pag. 17)
● Mihai FLOROAIA – Competenţe
specifice vizate de noua programă ana-
litică pentru predarea Religiei la gim-
naziu – cultul ortodox (pag. 12) *
Ortodoxia românilor între comuniunea
răsăriteană şi dialogul cu Apusul (pag.
13)
● Mihai-Emilian MANCAŞ – Mode-
lul francez II (pag. 4)
● Violeta MOŞU – INFOCULT (pag.
2, 3, 4, 5, 6, 7)
Niculina NIŢĂ – De la Fântâna pro-
fesorului, la Flacăra recunoştinţei
(pag. 1-6)
● Cristina S. PETRARIU – Copii de
la Arte.Ro, din nou, pe podium! (pag.
5)
● Red. – Drumul Unirii trece prin
Neamţ (pag. 1-3) * CALENDAR – no-
iembrie 2018 (pag. 14) * CALENDAR
– decembrie 2018 (pag. 15) * Panora-
mic romaşcan (pag. 18) * Noduri şi
semne (pag. 20) * Maluri de Prut –

Basarabia necunoscută (pag. 20)
● Dumitru RUSU – Bradul lui Cătă-
lin (pag. 17)
● Constantin TOMŞA – CĂRŢILE
PROFESORILOR NOŞTRI - Cartea
de poezie. Aspazia Sandu: „Undeva, în
Calea Lactee” (pag. 8) * Rememorări
nemţene – noiembrie 2018 (pag. 12,
13, 14, 15, 16, 17)
● Comunicat USR – Despre degrada-
rea limbii române în spaţiul public
(pag. 19)
● Mircea ZAHARIA – Despre impli-
care şi reprezentare... ▪ Interviu cu dl.
Gabriel Ploscă, preşedintele Sindica-
tului din Învăţământ şi Cercetare
Neamţ (pag. 1-2)

Apostolul nr. 216, decembrie 2018

● Vasile BAGHIU – NOTE DE TRE-
CERE: În marginea secretelor vieţii
(pag. 20)
● Angelina BEGU – Cu Alba Iulia în
inimă (pag. 7)
● Etgard BITEL – „Poduri de cu-
loare” între Tel Aviv şi Piatra-Neamţ
(pag. 11)
● Simion BOŢAN – Marea Unire –
eveniment de o importanţă majoră
(pag. 7)
● Gianina BURUIANĂ – Gala Pro-
iectului „Maluri de Prut – Basarabia
necunoscută” (pag. 10) * Concursul
„Emanuel Elenescu” – o cale către ex-
celenţă ▪ Interviu cu dl. profesor Mi-
hăiţă Albu, managerul proiectului
(pag. 15) * Arcadie Răileanu: Sunt un
pictor cu temele deja făcute (pag. 16-
17)
● Ana CIMPOEŞU – Un neam, un
sânge, un suflet românesc... (pag. 6)
● Gheorghe A. M. CIOBANU – „De
neamul cârligenilor” (pag. 20)
● Daniel DIEACONU – De Centenar,
la Grinţieş (pag. 17)
● Zoe DUMITRESCU BUȘU -
LENGA – Antologia revistei APOS-
TOLUL * Lumea a început să uite să
vorbească, pentru că nu mai citeşte
(pag. 13)
● Mihai FLOROAIA – Biserica Or-
todoxă Română şi promovarea identi-
tăţii naţionale în preajma anului 1918
(pag. 12)
● Ina GUŢU – File din istoria Cente-
narului: Periplul profesorului Ion
Mărgineanu (pag. 8-9)
● Mihai-Emilian MANCAŞ – CU
MOŞ AJUNUL (pag. 19)
● Violeta MOŞU – INFOCULT (pag.
2, 3, 4, 5, 6, 7)
● Elena PREDA – Generaţiile Cente-
narului în Neamţ (pag. 1) * Continuăm
să înfăptuim „UNIREA PRIN EDU-
CAŢIE”! (pag. 10)
● Red. – CALENDAR – decembrie
2018 (pag. 14) * PANORAMIC RO-
MAŞCAN (pag. 18)
● Maria TICHIŞAN – Mulţumesc pen-
tru că m-am simţit acasă... (pag. 7)
● Constantin TOMŞA – Rememorări
nemţene - decembrie 2018 (pag. 12,
13, 14, 15, 16) * Ion Timaru: Mai
spune... (pag. 14)
● Mircea ZAHARIA – Între Acordul
de la Alba Iulia şi „România educată” ▪
Interviu cu dl. Gabriel Ploscă, preşe din -
tele Sindicatului din Învăţământ şi Cer-
cetare Neamţ (pag. 1-2)
*** – ACORD între Guvernul Româ-
niei şi Federaţiile Sindicale Reprezen-
tative din Învăţământ (pag. 4-5) * In
memoriam: Prof. George Grigorică
(pag. 20).

(urmare din pag. 17)
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Sumar
ihaela Alina ATOMEI – Tipuri de ataşament la copil şi adult (pag.
7)
Vasile BAGHIU –  NOTE DE TRECERE: Ideologii înşelătoare
(pag. 20)
Emil BUCUREŞTEANU – Semicentenar (pag. 7)
Gianina BURUIANĂ – Arta se aseamănă cu linia orizontului • De
vorbă cu pictorul Petru Diaconu (pag. 9-10) * Leonid Ciobanu: Pro-
fesorul trebuie să fie un foarte bun psiholog (pag. 12)

Mihail DANILIUC – Zilele „Veniamin Costachi” la Seminarul Teologic
de la Mănăstirea Neamţ (pag. 6)
Elena DUDICI – In memoriam prof. VIOREL CAP (pag. 11)
Mihai FLOROAIA – Teme religioase în poezia lui Mihai Eminescu (pag.
1-4)
Mihai-Emilian MANCAŞ – Colegiul Naţional „Petru Rareş” – 150 de
ani (1) (pag. 14-15)
Violeta MOŞU – INFOCULT (pag. 2, 3, 4, 5, 6, 7) * Ziua Culturii Naţio-
nale, sărbătorită la Biblioteca „G.T. Kirileanu” (pag. 5)

Teodor NEGRU – Diseminare Proiect European KA1 Erasmus+ Eco-
Training -  „Parents and Teachers: Building Bridges”, Sevilia, Spania,
2018 (pag. 13)
Red. –  Omagiu Unirii Principatelor Române (pag. 5) * Panoramic ro-
maşcan (pag. 8) * CALENDAR – ianuarie 2019 (pag. 14) * CALENDAR
– februarie 2019 (pag. 15) * Sumarul anului 2018 (pag. 16, 17, 18) * Lecţia
lui Donald Tusk (pag. 20) * Capitale europene, 2019 (pag. 20)
Dumitru RUSU – Ardealul, pe înţelesul tuturor (pag. 4)
Paul SCRIPCARU – COLOCVIUL „DASCĂLI NEMŢENI DE ALTĂ-
DATĂ DE PE VALEA BISTRIŢEI MOLDAVE- OMAGIAŢI LA BORCA
(11 AUGUST 2018- EDIŢIA A V- A) (pag. 19)
Constantin TOMŞA – Rememorări nemţene – ianuarie 2019 (pag. 10,
11, 12, 13, 14, 15) * CĂRŢILE PROFESORILOR NOŞTRI – IUBIREA
DIN TĂCERI, de Nicoleta Nistoreanu (pag. 11)
Mircea ZAHARIA – FĂRĂ INTERVENŢIA STATULUI, ÎN ROMÂNIA
NU POATE EXISTA ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE CALITATE  * In-
terviu cu domnul Gabriel Ploscă, președintele Sindicatului din Învățământ
și Cercetare Neamț (pag. 1, 2, 3) * Sumarul anului 2018 (pag. 16, 17, 18)
Zina ZAHARIA; Mărioara COSTĂCHESCU; Oana Irina COZMA
– Profesori inovatori pentru o Şcoală Europeană (pag. 3)

M

ilmul activităţii noastre s-a desfăşurat după
cum urmează: musafirii au fost primiţi cu tra-
diţionala „pâine şi sare”; s-au intonat primele
două strofe ale Imnul Naţional; s-a păstrat un
moment de reculegere – 2’, după care preotul
protopop Ionel Cuţuhan a dat binecuvântarea.

S-a citit poezia „Să trăim clipa”, care
constituie motto-ul activităţii noastre, creaţie

a regretatei învăţătoare Maria Chirilă, din satul Bis-
tricioara, comuna Ceahlău.

Cuvintele de deschidere au aparţinut domnilor
Geo-Ovidiu Niţă – primarul comunei Borca, şi prof.
Paul Scripcaru – amfitrionul manifestării, care au
urat mult succes întregii activităţi. S-au anunţat şi
invitaţii de onoare: Mihai G. Lazăr – prof. univ. dr.
doc. în cadrul Universităţii Ruse de Stat de Hidro-
meteorologie din Sankt Petersburg; Gheorghe Das-
călu – gen. de brigadă (r); Ilie Ştefan – colonel(r);
Ion Farcaşanu – maior(r); Mihăiţă Peptănariu – doc-
tor în fizică; Willi Păvăloaia – prof. univ. dr. în eco-
nomie, expert economic; dr. Emanuel Nazaretian –
preşedintele Uniunii Armenilor din România, filiala
Roman; Ion Asavei – directorul Bibliotecii din Bicaz
şi ziarist la Monitorul de Neamţ; Mihai Niculiţă –
dr. ing. constructor, restaurator; Raluca Maria Anas-
tasie – prof. psihopedagogie din Slobozia, jud. Ialo-
miţa. Cu mari emoţii a început activitatea
propriu-zisă. Despre activitatea fructuoasă a prof.
univ. dr. doc. Mihai G. Lazăr, originar din comuna
Ceahlău, cu studii liceale la Liceul Borca ca şef de
promoţie, ne-a făcut o prezentare foarte interesantă
– un adevărat laudatio – colegul şi colaboratorul nos-
tru Mihăiţă Peptănariu. Mihai G. Lazăr predă de
peste 50 ani la Sankt Petersburg la Universitatea de
Hidrometeorologie, este un om de caracter, de o înaltă
ţinută morală. Are foarte multe şi valoroase lucrări
publicate: „Etica ştiinţei” (etică); „Sociologia şi Etica
Ştiinţei în Rusia” (sociologie); „Istoria gândirii poli-
tice” (politologie – pentru studenţi). Din 2007 până
în prezent este expert al Comitetului pentru Ştiinţă şi
Învăţământ Superior al Guvernului oraşului Sankt
Petersburg în domeniul filozofiei şi sociologiei. A
fost decorat cu titlul de profesor emerit al universităţii
unde profesează, titlul de lucrător emerit al Învăţă-
mântului Superior al Federaţiei Ruse şi medalia „300
ani de la întemeierea oraşului Sankt Petersburg”.
S-a realizat o convorbire video în direct între Vasile
Florea din Roman, prof de istorie-filosofie, şi disci-
polul său dl. Mihai G. Lazăr, după 57 ani, moment
foarte emoţionant pentru ambele părţi şi pentru în-
treaga audienţă. Referitor la sociologie, s-a amintit şi
de prof. univ. dr. Mihai Pascaru, originar din Poiana
Teiului, care activează la Universitatea „1 Decembrie
1918”, la Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială.

Despre Republica Armenia (Asia) ne-a făcut o
prezentare geografică dl. Prof. Paul Scripcaru, ur-
mată de o prezentare istorică a d-lui dr. Emanuel Na-
zaretian, cel care a prezentat o biografie docu men  tată
a d-nei prof. Alice Florea, armeancă de origine. În
apropiere de municipiul Suceava există o biserică
armenească Hagigadar – „Împlinirea Tuturor Dorin-
ţelor” şi o mănăstire – Zamca.

Despre soţul d-nei Alice – dl. prof. Vasile Flo-
rea, născut în loc. Mirceşti, jud. Iaşi, ne-a făcut o pre-
zentare plină de farmec un discipol al dumnealui,
prof. Paul Scripcaru. Ca profesor, director şi diri-
ginte la Borca în perioada 1956-1966, era singurul
dintre cadrele didactice care, la banchete dorea să fie
imitat, acest lucru realizându-l cu succes fostul său
elev Paul Scripcaru. A fost unul din „magii liceului”,
supranumit „profesorul – enciclopedist”, „profesorul
– bibliotecă”, un adevărat poliglot, om de cultură de
anvergură, o minte cuprinzătoare.

Regretata învăţătoare Silvia Iliescu a fost oma-
giată de către d-na Iolanda Lupescu, bibliotecara de
la Biblioteca Comunală Borca, într-un foarte bine
documentat şi frumos eseu literar aplaudat la scenă
deschisă.

A fost readusă în actualitate personalitatea re-
gretatului învăţător-erou Constantin Tănase – Teiu,
originar din loc. Poiana Teiului, plutaş, folclorist de
valoare naţională, culegător de folclor, care a căzut
la datorie în iunie 1941 la Dalnic, lângă Odessa, pen-
tru eliberarea pământului sfânt al Basarabiei. Din
opera sa amintim balada „Plutaşii pe Bistriţa” din
care s-au recitat câteva versuri:

„ Foaie verde păltinaş/ M-o făcut mama plu-
taş;/ Iar tătuca meu săracul/ Mi-o dat şpranga şi ţu-
iacul/ Şi îmi zice: Măi băiete!/ Mergi la plute, nu la
fete!”

În faţa hărţii României Mari (ediţia a III-a, anul
1925), preotul paroh Neculai Cojocaru de la Borca
- centru ne-a oferit o amplă prezentare despre etapele
formării României Mari.

Pentru ca activitatea să fie cât mai interesantă,
am presărat-o cu anumite „pete de culoare”: studen-
tul Alex Buzdugan de la Facultatea de Teologie Or-
todoxă „Dumitru Stăniloaie” Iaşi, secţia Artă sacră
– restaurare ne-a prezentat o expoziţie de icoane,
creaţie personală; distinsa noastră colegă, înv. Vio-
rica Gheorghiu, într-un costul naţional tradiţional,
ne-a încântat cu un moment poetic dedicat „Lucea-
fărului poeziei româneşti”.

Bianca Dahon (cl. a X- a) şi Claudia Todosia
(cl. a XI- a), eleve ale Liceului Borca, alături de
Geor giana Ropotică – elevă a Colegiului „Ştefan cel

Mare” Târgu Neamţ, în costume naţionale autentice,
cu opincuţe, ne-au cântat şi încântat cu frumoase
melodii populare. Au fost lăsate la Biserica Paro-
hială Borca pomelnice pentru cadrele didactice ador-
mite pentru a fi pomenite duminica.

S-au făcut şi o serie de propuneri la finalul ac-
tivităţii:

- Profesorii Alexandru Ţăranu, Vasile Florea,
Har. Mihăilescu, Valeriu Popa, Vasile Codrescu,
Mihai Doroftei, Catrina Florescu, Maria Lungu să
primească titlul de Cetăţean de Onoare al Comunei
Borca;

- Să ia fiinţă la Borca-centru un muzeu etnogra-
fic care să cuprindă o secţie referitoare la plutăritul
pe Bistriţa;

- Să se ia legătura cu Fundaţia Magazin Istoric
şi edituri de profil, pentru a se retipări hărţi cu Ro-
mânia Mare.

S-a realizat fotografia de grup. La Farcaşa s-a
vizitat Centrul Local de Informare Turistică – ghid
de turism/prof. de geografie Bogdan Scripcaru.

Şi pentru ca toată activitatea să-şi păstreze far-
mecul şi culoarea, primarul de la Borca – dl. Geo-
Ovidiu Niţă ne-a invitat la o gustare şi la o cupă de
vin la grădina de vară a Pensiunii Orizont din Far-
caşa.

Participanţii la activitate au primit câte o foto-
grafie de grup şi o diplomă de recunoştinţă.

Următoarea întâlnire din 2019 se preconizează
a se desfăşura la Şcoala Gimnazială „Ioan Luca” din
Farcaşa.

A consemnat
Prof. Paul SCRIPCARU – coordonatorul

activităţii de omagiere

N. R. Textul publicat mai sus a sosit pe adresa
redacţiei pe data de 5 decembrie 2018. Am adresat
a doua zi următoarea depeşă autorului şi expedito-
rului: Stimaţi colegi, Consider că publicarea unui
text despre o activitate – fie ea şi omagială – petre-
cută în urmă cu cinci luni este un gest de impoliteţe
faţă de cititorii revistei pe care o păstoresc. Personal
n-am nici o scuză, pentru o asemenea întârziere.
Poate îmi oferiţi Dvs una, ca s-o public la sfârşitul
articolului. Cu cele mai bune urări, Mircea ZAHA-
RIA, redactor-şef.

Cum nu am primit nici un răspuns, mi-am văzut
de treabă şi pe data de 15 am trimis revista la tipar,
decembrie fiind o lună mai specială, după cum bine
se cunoaşte. Pe data de 20 am fost sunat la telefon
de dl. Scripcaru care m-a sictirit dumnezeieşte –
vorba lui Marin Sorescu – şi m-a acuzat că politica
revistei nu serveşte interesele cadrelor didactice.
Iaca că le servim. (M. Z.)
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NOTE DE TRECERE

Ideologii înşelătoare
hiar dacă s-a scris mult pe această temă,
este încă insuficient explorat uimitorul me-
canism psihologic prin care oamenii se
lasă amăgiţi de ideologii, aceste „second
life”-uri care ajung să ţină de cald şi hrană,
de prietenie şi sănătate, de frumuseţe şi bu-
nătate, de adevăr şi dreptate, de prosperi-

tate şi succes, de împlinire şi sens. Aceste spaţii
de confort prefabricat care îi despart pe atâţia şi
atâţia de viaţa-viaţă şi îi transformă în simple
piese pe o imensă tablă de şah căreia nu i se ză-
resc marginile şi de unde nu se disting nici jucă-
torii. 

Chiar şi din experienţă – mai ales una din
prima tinereţe – aş avea câte ceva de spus în le-
gătură cu asta, dar voi lăsa acest gând pentru un
eseu sau poate pentru un roman, nu se ştie nicio-
dată. Este oricum o provocare pentru fiecare ge-
neraţie, în chipuri felurite ce-i drept, însă de
fiecare dată cu un neschimbat potenţial distructiv
pe toate planurile.

Deşi sună clişeistic, a fi om este singura
ideologie la nivelul vieţii de zi cu zi demnă de
urmat fără condiţionări, mai înainte de oricare
alta care ar putea stârni interesul şi atracţia noas-
tră, pe fire politice, literare, artistice, psiho-emo-
ţionale, religioase, cum se întâmplă. 

Ştiu, greşim, rătăcim, nimeni nu e perfect şi
aşa mai departe, dar când orice altceva (idei, doc-
trine, păreri etc.) ajunge să domine clar şi pe ter-
men lung reperul acesta elementar de a fi uman
şi devine prioritate şi urgenţă înainte de oricare
dintre cerinţele simple ale vieţuirii în lume, ar
trebui să ne sune cumva în creier un clopoţel de
alarmă ca să ne reconsiderăm perspectiva, com-
portamentul, atitudinea, valorile. Sau măcar să
începem să ne întrebăm mai aplicat asupra lor. 

Nu poţi pune interesele de partid sau pe ace-
lea ideologice mai înainte de familie sau prieteni
decât dacă pur şi simplu nu-ţi pasă de oameni şi
îţi place numai să vorbeşti despre ei şi despre
cum le aperi tu interesele. Nu ai cum să fii, de
exemplu, socialist mai înainte de a fi soţ, sau tată,
sau trăitor pe pământ, tot aşa cum nu poţi fi libe-
ral mai înainte de a fi român, cetăţean al planetei
sau fiinţă care respiră aer ca să trăiască. 

Ideologiile au faţa aceasta urâtă a dezumani-
zării de care nu scapă nici măcar cele mai libe-
rale. Fireşte că societatea se organizează şi pe
baza lor, pentru că aşa merg lucrurile, dar o limită
trebuie să existe, iar aceasta nu poate fi decât
viaţa aşa cum se prezintă ea la nivelul zero. Orice
exagerare devine fanatism, monstruozitate.

Prof. psih. Vasile BAGHIU
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entru a marca preluarea oficială a preşe-
dinţiei Consiliului UE de către România,
Preşedintele Consiliului European, Do-
nald Tusk, a rostit joi, 10 ianuarie, la ce-
remonia de la Ateneu, un memorabil
discurs în limba română, o lecţie de eloc-
venţă şi diplomaţie cu care ar trebui să se
familiarizeze şi politicienii noştri. Pre-

luăm textul integral: 
„Sunt foarte mândru şi fericit că voi con-

duce, împreună cu dumneavoastră, afacerile
noastre europene comune în acest semestru al
primei preşedinţii române a Consiliului Uniunii
Europene. Sunt convins că, în aceste şase luni,
veţi interpreta cu energie şi înţelepciune o ade-
vărată Rapsodie română. Sunt sigur că preşedin-
ţia dumneavoastră va fi la fel de energică, de
românească şi de europeană ca muzica lui Geor -
ge Enescu. Şi nu o spun doar pentru că ne aflăm
la Ateneu în această seară. O spun pentru că ştiu
cât de rezistentă şi de creativă este naţiunea ro-
mână. Cred că, sub bagheta dumneavoastră, or-
chestra va găsi sunetul potrivit şi că veţi face tot
ce vă stă în putinţă pentru a lucra ca o echipă
pentru apărarea intereselor Europei.

Veţi fi gazdele Europei şi sunt convins că
veţi acţiona în spiritul proverbului: Omul sfin-
ţeşte locul. Am încredere, de asemenea, că veţi
acorda importanţa necesară respectării regulilor.
În această lume în transformare rapidă, în care
viitorul ne va surprinde zi de zi, respectarea re-
gulilor şi ataşamentul faţă de principii vor juca
un rol esenţial. După cum spunea Nichita Stă-
nescu într-o frumoasă poezie: „Se apropie viito-
rul, se aude, se vede / Gândurile pe care le trimit
spre el / se-ntorc mai repede ca altădată. / Şi-mi
trec scântei şuierând în viteză / prin suflet, ves-
tindu-l întruna.//.”

În mare măsură, depinde acum de România
dacă şi în ce fel Europa va depăşi provocările
viitorului. Depinde numai de dumneavoastră
dacă politica românească va fi pentru Europa un

exemplu bun sau un avertisment sever. La reu-
niunea informală de la Sibiu a Consiliului Euro-
pean va fi în joc concepţia noastră comună în
privinţa viitorului Europei. Celor care îşi imagi-
nează că în Uniunea Europeană e un semn de pu-
tere să acţionezi în afara regulilor convenite şi
să găseşti scurtături, le spun că se înşală. Este un
semn de slăbiciune. Celor care fac eforturi pen-
tru a apăra valorile europene, libertatea şi drep-
turile noastre, le spun: continuaţi lupta! Nu uitaţi
că provocări vor exista întotdeauna şi că uneori,
după cum spunea Mircea Eliade: Lumina nu vine
din lumină, ci din întuneric. Şi amintiţi-vă şi de
aceste vorbe ale lui Andrei Pleşu: Toate obsta-
colele ne par ziduri. Problema e să le tratăm
drept oglinzi sau ferestre.

România are puterea de a fascina şi de a în-
cânta. În familia mea, prima maşină a fost Dacia
o mie trei sute (1300) a socrului meu. Întâmpla-
rea face că, astăzi, socrul fiului meu conduce şi
el o Dacie Duster. Totuşi, mai mult decât maşi-
nile româneşti mă fascinează intelectualii şi
sportivii români. Mircea Eliade, pe care l-am
citat mai devreme, Emil Cioran, dadaistul Tris -
tan Tzara, Eugen Ionescu sunt toţi eroi ai imagi-
naţiei mele. La fel ca sportivii de seama Nadiei
Comăneci şi a Simonei Halep, care încântă pu-
blicul din întreaga lume. Dar episodul care mi
s-a întipărit cel mai bine în memorie a fost finala
Cupei campionilor europeni la fotbal, de la Se-
villa, din o mie nouă sute optzeci şi şase (1986),
când Steaua Bucureşti a învins Barcelona. Şi aş
vrea să fac un apel la toţi românii, să apere, în
România şi în Europa, fundamentele civilizaţiei
noastre politice: libertatea, integritatea, respec-
tarea adevărului în viaţa publică, statul de drept
şi constituţia. Să le apere cu aceeaşi hotărâre cu
care Helmuth Duckadam a apărat acele patru pe-
nalty-uri la rând. Atunci, şi mie mi s-a părut im-
posibil! Dar el a reuşit. Şi voi veţi reuşi. Pe
această cale, vă asigur de tot sprijinul meu”.

Red.

Lecţia lui Donald Tusk
P

Capitale europene, 2019
apitala Mondială a Cărţii (World Book
Capital) – Sharjah (Emiratele Arabe Unite)

Este un titlu conferit de către Confe-
rinţa Generală UNESCO unui oraş ca o re-
cunoaştere a calităţii programelor de a
promova cunoaşterea şi lectura.

UNESCO invită Asociaţia Internaţio-
nală a Editorilor (International Publishers

Association), Federaţia Internaţională a Asociaţiilor
de Biblioteci (International Federation of Library
Associations – IFLA) şi Federaţia Internaţională a
Librarilor (International Booksellers Federation)
de a participa la procesul de asigurare a celor trei
ramuri majore ale industriei de carte.

Capitale Europene ale Culturii (European
Capitals of Culture) – Matera (Italia) şi Plovdiv
(Bulgaria)

Este un titlu conferit unui sau mai multor
oraşe de către Uniunea Europeană pentru o pe-
rioadă de un an calendaristic în care se organizează
o serie de evenimente culturale cu o puternică re-
zonanţă europeană.

Comisia Uniunii Europene gestionează titlul
şi în fiecare an Consiliul de Miniştri al Uniunii Eu-
ropene desemnează în mod oficial Capitalele Eu-
ropene ale Culturii.

Programul se derulează din 1985, când Me-
lina Mercouri, ministrul culturii al Greciei, şi omo-
logul său francez, Jack Lang, au venit cu ideea de
a desemna (anual) o Capitală a culturii pentru a
aduce europenii mai aproape prin evidenţierea bo-
găţiei şi diversităţii culturilor europene şi sensibi-
lizarea pentru cunoaşterea valorilor şi istoriei lor
comune.

Capitala Europeană a Tineretului (Euro-
pean Youth Capital) – Novi Sad (Serbia)

Este titlul acordat unui oraş european pentru
perioada de un an, în cursul căreia i se oferă posi-
bilitatea de a prezenta, printr-un program cu mai
multe faţete, activităţile pentru tineret în domeniul
cultural, social, politic şi economic.

Capitala Europeană a Tineretului este o ini-
ţiativă a Forumului European al Tineretului, iar
prima capitală a fost aleasă în 2009. (Red.)
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