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Aniversare –

Colegiul Naţional „Petru
Rareş” împlineşte 150
de ani de la înfiinţare

vem bucuria să vă anunţăm că, în luna
noiembrie 2019, Colegiul Naţional
„Petru Rareş” din Piatra-Neamţ aniver-
sează 150 de ani de atestare documen-
tară, probând astfel că, şi prin vechime,
este una dintre primele instituţii de în-
văţământ din ţara noastră.

Celebrarea evenimentului se va de-
rula pe tot parcursul lunii noiembrie 2019, iar
momentul jubiliar va fi marcat, în săptămâna
25-29 noiembrie 2019, prin manifestări al
căror program va fi postat pe site-ul liceului.
La acest eveniment ne propunem să invităm
oficialităţi naţionale şi locale, membri ai foru-
lui academic, colaboratori, foşti şi actuali pro-
fesori, membri ai comunităţii părinţilor, dar,
mai ales, absolvenţi ai colegiului, rareşiştii
care au însufleţit instituţia centenară cu măr-
turia tinereţii şi a succesului lor. Renumele
acestei şcoli se fundamentează îndeosebi pe
contribuţia şi reuşita generaţiilor de absolvenţi,
îndrumaţi cu dăruire şi competenţă de către
profesorii lor, a căror flacără le-a luminat min-
tea şi le-a încălzit sufletul, călăuzindu-i pe că-
rările întortocheate ale vieţii.

Organizarea acestui eveniment presupune
un efort considerabil, motivat de importanţa
jubileului şi de renumele prestigiosului nostru
colegiu, unitate de elită a învăţământului ro-
mânesc. Ne dorim ca, prin activităţile iniţiate
şi desfăşurate cu acest prilej, să evidenţiem şi
să omagiem eforturile depuse, pe parcursul
acestui secol şi jumătate de existenţă, de către
profesori şi elevi deopotrivă, ale căror merite,
unanim recunoscute, au impus emblema liceu-
lui ca pe o garanţie a reuşitei şi a competenţei,
absolvenţii noştri devenind personalităţi mar-
cante ale vieţii academice, sociale, economice
şi culturale din ţară şi din străinătate.

Întru cinstirea renumelui liceului în care
v-aţi început strălucita formare, indiferent de
meleagurile pe care v-aţi afla, vă invităm să ne
sprijiniţi cu sugestii, sau prin participarea di-
rectă la acţiuni dedicate acestui eveniment ani-
versar. Suntem convinşi că implicarea dum -
nea voastră în susţinerea demersului nostru
nobil va fi la înălţimea aşteptărilor unei şcoli
de tradiţie şi va reprezenta, în faţa comunităţii
locale, spiritul unei instituţii de învăţământ că-
reia îi suntem toţi profund recunoscători.

Cu bucuria că ne veţi fi alături în acest de-
mers al şcolii pe care o reprezentaţi, oriunde
aţi fi, vă mulţumim!

Directorii Colegiului Naţional
„Petru Rareş”

Profesor Grigoruţă ONICIUC,
Profesor Claudia JORA

Preşedinte Alumni, Raluca BÂRZ

A

Liceul „Petru Rareş” - Foto: Adolphe A. Chevallier
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• Interviu cu dl. Gabriel Ploscă,

președintele sindicatului din
învățământ Neamț

În ultima lună aţi reuşit semnarea nou-
lui contract colectiv de muncă sau lucru-
rile tergiversează încă?

– Cel mai important lucru care a fost
realizat de sindicat în ultimul timp constă
chiar în negocierea contractului colectiv
de muncă la nivel de ramură – învăţă-

mânt preuniversitar, contract care a fost semnat
deja de părţi, respectiv de Ministerul Educaţiei
şi de către federaţiile sindicale reprezentative
din învăţământ. Contractul a fost, ulterior, în-
registrat la Ministerul Muncii, publicat în Mo-
nitorul Oficial, şi deja îşi produce efecte.
Documentul a fost trimis în toate unităţile de
învăţământ. Foarte curând Contractul va fi ti-
părit într-o broşură, care va ajunge la conduce-
rile şcolilor şi la liderii noştri de sindicat. 

– Contractul colectiv ar trebui să regle-
menteze relaţiile de muncă dintre angajatorii
unităţilor şcolare şi salariaţii din învăţământ
ca o lege fermă, de neeludat. Am înţeles însă că
amploaiaţii ministerului mai calcă în străchini,
cu bună ştiinţă. E adevărat?

– Adevărat. Chiar de curând reprezentanţii
Ministerului Educaţiei ne-au testat vigilenţa şi
au încercat să încalce unele prevederi clare.
Spre exemplu, a treia zi de Paşte este prevăzută
în contractul colectiv ca zi liberă plătită, iar mi-
nisterul, folosind ca instrument EDUSAL-ul, a
încercat să o dea ca zi liberă cu recuperare.
Desi gur că am intervenit la nivel de federaţie,
au fost discuţii foarte multe şi, până la urmă, s-
a respectat prevederea legală şi ziua de Paşte a
fost trecută ca liberă, plătită. Într-o situaţie de-
licată au fost puse, din acest punct de vedere,
angajatele care au lucrat la statele de plată, pen-

tru că nu au ştiut cum să treacă această zi nelu-
crătoare, cu plată sau cu recuperare. Şi nu este
normal ca aceşti oameni să fie mereu hăituiţi.
Aveam bănuieli că se recurge des la metode
prin care să ne fenteze la salariu, dar iată că
încep să vină şi dovezile. Şi anume, SIVECO,
cel care administrează programul EDUSAL, se
consultă cu ministerul telefonic. Practic, pri-
meşte comenzi telefonic. Domul Radu Mâţu de
la SIVECO a spus că aşa se face consultarea,
telefonic! 

– În ce măsură a reuşit sindicatul să re-
zolve o problemă mai veche, cea privitoare la
plata dobânzilor pentru diferenţele salariale
câştigate în instanţă?

– Mereu au fost discuţii în ceea ce priveşte
semnificaţia acestor dobânzi. Noi susţinem că,
aşa cum scrie în hotărârile judecătoreşti, aceste

A consemnat Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 2)
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Şcoala şi profesorul – nestinse
flăcări ale educaţiei neamului

• Natalia MAFTEUŢA, cercetător
ştiinţific Institutul de Istorie Chişinău:

Elemente modernizatoare
în evoluţia şcolii din Basarabia

în anii 1918‐1923 (I)

Pag. 6‐7

Pag. 14‐15



APOSTOLULPag. 2 

Viaţa sindicală, la zi

mai 2019

INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT r INFOCULT

„Arhiurme”, expoziţie Mariana Frătiţa,
la Galeria „Lascăr Vorel”

ipostază proprie şi interesantă ne propune Mariana Frătiţa, concitadina
noastră, prin expoziţia personală de arte decorative „Arhiurme” des-
chisă luni, 6 mai, la Galeria de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamţ.

Născută la 21 aprilie 1961 la Piatra-Neamţ, Mariana Frătiţa a ab-
solvit, în 1980, Colegiul Naţional „Petru Rareş”. La vernisaj a parti-
cipat şi diriginta sa, distinsa profesoară de limba şi literatura română
Coralia Bunghez. „Am venit cu mari emoţii la această întâlnire, pentru
că nu o mai văzusem de foarte multă vreme pe Mariana Frătiţa. În lu-

crările sale am regăsit sensibilitatea şi ataşamentul pentru tot ceea ce este
specific artei româneşti, am regăsit reluate motive, soluţii din arta noastră
populară. Ea trăieşte în Oltenia, dar a rămas credincioasă şi Moldovei”, a
mărturisit Coralia Bunghez.

Mariana Frătiţa a absolvit Facultatea Tehnologia şi Chimia Textilelor
din Iaşi, promoţia 1985 şi Facultatea de Pedagogie a Artelor Plastice şi De-
corative, promoţia 2012. În prezent locuieşte la Târgu-Jiu. „Această expo-

ziţie este dedicată dirigintei mele, doamna profesoară Coralia Bunghez, dom-
nului profesor Mihai Agape, colegilor mei de liceu, rudelor din Piatra-Neamţ
şi artiştilor plastici localnici. Mi-e foarte drag locul în care m-am născut şi
am crescut şi vă mulţumesc că aţi venit la acest vernisaj”, a afirmat artista.

Clubul de franceză de la Biblioteca Judeţeană
marchează Sezonul România‐Franţa

Clubul de conversaţie în limba franceză din cadrul Bibliotecii Judeţene
„G. T. Kirileanu” Neamţ invită publicul interesat să participe, în lunile mai
şi iunie 2019, în fiecare miercuri, de la ora 17.00, la o serie de întâlniri cu
tematică specială inspirată de Sezonul România-Franţa, un program inter-
guvernamental de comunicare şi promovare a valorilor de cultură şi civili-
zaţie ale celor două ţări, care se derulează în perioada mai-iulie 2019.

În cele patru întâlniri din luna mai ale Clubului de franceză dialogul a
fost axat pe teme din domeniul artei astfel: miercuri, 8 mai 2019 – Tineri di-
rijori de orchestră simfonică: Laurence Equilbey şi Raphael Pichon. Con-
certe la Versailles; miercuri, 15 mai 2019 – Guillaume Musso, cel mai citit

O
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ume reprezintă dobânda legală remune-
ratorie plus penalizatoare, iar ministerul
susţine că este vorba numai de dobânda
remuneratoare, pentru că este cu 20%
mai mică decât cea penalizatoare. Deci,
se mai ciupesc nişte bani. Chiar juriştii
Ministerului Educaţiei ne-au împărtăşit
punctul de vedere, acela că trebuie să res-

pectăm ceea ce spune instanţa, respectiv hotă-
rârea judecătorească. Şi în Comisia de Dialog
Social poziţia sindicatelor a fost ca draftul de
Ordin pe dobânzi să fie modificat, în sensul
punctelor de vedere corecte după părerea noas-
tră şi, iată că ne pomenim deja, pe 14 mai, cu
un ordin pe plata dobânzilor, care lasă lucrurile
destul de încurcate; ba mai mult, împinge res-
ponsabilitatea privind alegerea tipului de do-
bândă şi a modului de calcul a dobânzilor – deşi
ei au prevăzut şi o formulă – pe umerii ordona-
torilor de credite terţiari (unităţile şcolare) şi a
celor secundari (inspectoratele şcolare). Fiind,
însă, implicaţi şi reprezentanţii sindicatelor, ca
responsabilitate, în corectitudinea calculului şi
a încadrării în sumele alocate de ei – de altfel
insuficiente. Se înfiinţează, practic, o comisie,
din care noi trebuie să facem parte. Desigur că
acest lucru ni se pare total deplasat, pentru că
noi nu avem experţi care să se pronunţe asupra
corectitudinii acestor calcule. Sumele ar trebui
calculate în mod unitar, de către toate unităţile,
după un model dat de Ministerul Educaţiei, care
este ordonatorul principal de credite. Iar în or-
dinul actual nu este clar la ce se referă, pentru
că scrie că este vorba despre dobândă remune-
ratorie/penalizatoare, adică fiecare să aleagă
cum vrea. 

– Cum a reacţionat sindicatul pentru în-
dreptarea situaţiei?

– Noi am reacţionat prompt, prin înaintarea
unei adrese către Ministerul Educaţiei, prin care
protestăm şi cerem ferm să se modifice acest
ordin. Documentul a apărut în data de 15 mai,
iar pe 16 mai am solicitat modificarea lui, pen-
tru ca aplicarea să fie unitară şi să nu ne implice
pe noi, sindicatele, în nişte lucruri care nu sunt
de competenţa noastră. 

– Ce alte exemple similare, de punere la în-
cercare a vigilenţei sindicatului, au mai fost în
ultima vreme?

– De exemplu, în urmă cu câteva zile s-a

încercat publicarea unui ordin privind modifi-
carea calendarului admiterii la liceu. E drept că
s-a plecat cu un draft, pe care l-au pus în circu-
laţie, pentru a vedea mai întâi dacă reacţionăm.
Noi nu am fost consultaţi înainte de a fi formu-
lat ordinul, astfel încât ne-am autosesizat şi am
reacţionat imediat, am protestat şi reprezentan-
ţii ministerului l-au retras. 

– Şi totuşi există un dialog direct cu minis-
trul Educaţiei, prin care sindicatul să-şi poată
exprima anumite puncte de vedere, doleanţele
şi propunerile cu privire la problemele din sis-
tem?

– Chiar săptămâna trecută am avut o întâl-
nire cu ministrul Educaţiei. Am întrebat, printre
altele, unde este Legea Educaţiei, pentru că noi
nu am fost implicaţi în elaborarea ei. Ni s-a răs-
puns că nu este gata primul capitol de viziune
şi că, atunci când va fi gata, îl vom vedea, adică
vom fi, cumva, puşi în faţa faptului împlinit. Eu
personal am făcut o glumă amară, spunând că
cei cu Legea 153 s-au prefăcut mai bine că ne
consultă, că măcar au făcut nişte comisii inter-
ministeriale. Tare mi-e teamă că, de data asta,
va fi ceva mai drastic, adică vom fi puşi în faţa
faptului împlinit. 

– Şi care ar fi aceste prevederi cu repercu-
siuni atât de grave?

– Pe surse am aflat şi noi că s-ar pune la
cale desfiinţarea inspectoratelor şcolare, că ar
putea dispărea titularizarea în sistemul de învă-
ţământ şi să rămână titularizarea pe unitate şco-
lară. S-a mai încercat asta, dar noi am reuşit
până acum să împiedicăm apariţia unei aseme-
nea anomalii. Spre exemplu: dacă la o şcoală se
face restrângere de activitate, un profesor cu 30
de ani vechime într-o unitate de învăţământ ar
trebui să dea iar concurs, ca să se ducă la altă
unitate Or, în momentul actual, prin mobilitatea
de cadre, el are posibilitatea să primească un
post de titular în altă parte pentru a-şi rezolva
restrângerea de activitate, dacă este post vacant.
O altă prevedere am înţeles că ar fi aceea ca di-
rectorul să taie şi să spânzure, în sensul că, dacă
este coordonator, el angajează, el stabileşte sa-
larizarea. Iar asta ar însemna politizare până în
măduva oaselor. Pentru că, dacă directorul este
cel care decide încadrarea şi salarizarea şi este
membru sau simpatizant al unui partid, va avea
grijă întâi de cei care sunt cu aceeaşi orientare
politică. De aceea, spun că semnele nu sunt
bune, şi sperăm să nu se adeverească aceste dis-

cuţii pe care le-am auzit pe surse. 
– Fiind evident că trebuie să fiţi mereu în

gardă spre a contracara strategiile legiuitoru-
lui, am dori să ne spuneţi cum se pregătesc,
concret, liderii de sindicat pentru a face faţă
tensiunilor din confruntările inerente, ce ţin de
apărarea drepturilor salariaţilor în relaţia cu
guvernanţii.

– În 10-12 mai am avut o nouă sesiune de
formare pentru un grup de lideri sindicali din
judeţul Neamţ, cu tema Comunicare eficientă
în managementul sindical. Sesiunea şi-a atins
obiectivul, şi spunem asta bazându-ne pe fişele
de evaluare privind gradul de satisfacţie a
cursan ţilor şi urmează să definitivăm această
etapă de formare cu sesiunea din octombrie.
Astfel, majoritatea liderilor de sindicat au trecut
prin aceste programe de formare şi sperăm să
vedem efectele benefice ale acestora, în activi-
tatea lor. De asemenea, relativ recent, Federaţia
noastră a acreditat, prin Centrul Naţional de
Formare, încă patru programe de formare:
Rolul leadership-ului în managementul organi-
zaţiei – cu 25 de credite, Managementul educa-
ţiei pentru timpul liber – 20 credite,
Managementul calităţii educaţiei pentru obţi-
nerea performanţei în învăţământul preuniver-
sitar – 20 credite, şi Managementul protecţiei
datelor cu caracter personal – cu 15 credite. La
acest din urmă program poate participa şi per-
sonalul auxiliar. De asemenea, noi am cerut ex-
perţilor de la Centrul de formare să elaboreze
şi un proiect şi pentru acest personal didactic
auxiliar, chiar dacă nu este cu credite. Trebuie
să menţionez că, pentru a le facilita colegilor
participarea la aceste programe de formare, îm-
preună cu Casa Corpului Didactic avem o co-
laborare pentru extinderea locaţiilor, astfel încât
colegii noştri să nu mai trebuiască să se depla-
seze la Bucureşti pentru aceste cursuri, sau să
apelăm la formatori din afara judeţului, ceea ce
ar majora costurile programului de formare.

– Vine vacanţa şi poate ar fi bine să adu-
cem în discuţie şi voucherele de vacanţă.

– S-a discutat la nivel naţional despre re-
glementarea lor şi există şi un act normativ.
Avem promisiunea că în luna mai banii vor
ajunge în bugetele unităţilor şcolare care, mai
apoi, vor putea să facă licitaţiile pentru achizi-
ţionarea voucherelor de vacanţă. 

– Ce alte noutăţi notabile aveţi să le trans-
miteţi membrilor de sindicat?

s

(urmare din pag. 1)
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criitor francez contemporan; miercuri, 22 mai 2019 – Cinematografia
franceză contemporană – regizori francezi la Festivalul de la Cannes;
miercuri, 29 mai 2019 – Arhitectura futuristă franceză, în armonie cu
arhitectura tradiţională şi ecologică. Portret Sandra Di Giorgio – tânără
arhitectă (Premiul Arhitecţilor 2018).

Pe parcursul întâlnirilor din luna iunie tematica se va diversifica
şi vor fi prezentate şi dezbătute aspecte din diverse domenii ale socie-
tăţii şi civilizaţiei franceze actuale. Dialogul participanţilor, ilustrat cu

secvenţe audio-video exemplificative, va fi moderat de profesoara Elena
David, coordonatoarea Clubului de franceză.

Expoziţia „GEST – dialogical graphics”
la Muzeul de Artă din Piatra‐Neamţ 

Arta contemporană recurge tot mai des la procedee artistice care folo-
sesc ca sursă de inspiraţie arhiva, ca modalitate de colectare şi montare de
imagini şi idei ale memoriei universale. Corelate şi redefinite într-un spaţiu
mental şi fizic nou, ele intră într-o legătură dialogică atemporală, cu posibi-

lităţi infinite de articulare plastică şi cognitivă.
Acest gen de abordare plastică va fi prezentat în
spaţiul Muzeului de Artă din Piatra-Neamţ, în
perioada 9 mai – 2 iunie 2019. Proiectul expo-
ziţional GEST- dialogical graphics este rezul-
tatul colaborării între artiştii Giles Eldridge şi
Sylvia Trăistariu şi a avut vernisajul joi, 9 mai.
Titlul generic, compus din iniţialele numelor ar-
tiştilor, reuneşte două proiecte diferite ca sub-
stanţă dar similare ca modalitate de expresie şi
subliniază ideea dialogului. Puse deci într-o re-
laţie dialogală, dar şi cu spaţiul în care sunt ex-
puse, cele două proiecte eliberează noi sensuri
şi dimensiuni.

Giles Eldridge este un artist vizual britanic
stabilit la Bucureşti din 2013. Proiectele sale sunt un proces continuu de sfi-
dare a convenţiilor în artă. Practic arta sa este în continuă mişcare acumulând

Violeta MOŞU
(continuare în pag. 4)

s

Anunţăm, cu bucurie, că,
în data de 24 mai, In-
spectoratul Şcolar Neamţ
împreună cu sindicatul
nostru va găzdui un
schimb de experienţă
pentru 50 de tineri spe-
cialişti din Republica

Moldova – educatoare, învăţă-
tori şi profesori. Pe această cale
doresc să îi mulţumesc doamnei
directoare prof. Mariana Paleu
de la Colegiul Tehnic „Gheor-
ghe Cartianu” din Piatra-Neamţ
care le va asigura masa şi caza-
rea. Împreună cu reprezentanţi
ai inspectoratului, oaspeţii
noştri vor vizita câteva unităţi
şcolare. 

– Personal, ca lider de sin-
dicat, în ce proiecte de anver-
gură sunteţi cooptat? 

– Tot cu bucurie vreau să
anunţ că voi face parte din de-
legaţia sindicatelor din Româ-
nia care va participa la
Conferinţa Organizaţiei Inter-
naţionale a Muncii care se va
desfăşura la Geneva, în a doua
jumătate a lunii iunie. La acest
eveniment, care marchează 100
de ani de la înfiinţarea Organi-
zaţiei, delegaţia din România,
care va avea reprezentanţi ai
confederaţiilor sindicale şi pa-
tronale, ai Guvernului, va bene-
ficia de finanţarea Guvernului.
Personal voi fi în Comisia de
violenţă şi hărţuire în lumea
muncii.

CU MÂNA
ÎN BUZU-
NARELE

PROFESO-
RILOR

Educaţia pentru dezvoltare durabilă încotro?
efinind dezvoltarea durabilă drept totalitatea
formelor şi metodelor de dezvoltare socio-eco-
nomică axate pe asigurarea unui echilibru între
aspectele sociale, economice, ecologice şi ele-
mentele capitalului natural, considerăm că o so-
cietate durabilă satisface nevoile generaţiei
contemporane, dar nu compromite abilitatea

generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi.
Durabilitatea porneşte de la ideea că activităţile omu-
lui sunt dependente de resurse (umane, materiale, pe-
cuniare, de timp etc.) şi de mediul înconjurător. 

În contextul actual, educaţia pentru dezvoltare
durabilă (EDD) ar trebui să fie prioritară atât la nivel
local şi naţional, cât şi mondial, să vizeze o reformă
în cadrul fiecărui nivel, încât să asigure un viitor sus-
tenabil pentru generaţiile prezente şi viitoare, să rea-
lizeze o dezvoltare pe mai multe direcţii, fără a
necesita un mare consum de resurse.

Cetăţenii trebuie să-şi formeze comportamente
responsabile, care să conducă la eficienţă energetică,
consum responsabil al utilităţilor, gestionarea deşeu-
rilor, evitarea risipei, reducerea poluării, protejarea
mediului înconjurător, responsabilitatea civică şi mo-
rală etc. Toate aceste probleme se reflectă în calitatea
factorilor de mediu şi asupra sănătăţii populaţiei.

Multe persoane şi organizaţii din întreaga lume
au aplicat deja, sub diverse forme, educaţia pentru
dezvoltare durabilă. 

Agenda 2030 adoptată de către 193 de state mem-
bre ONU, inclusiv ţara noastră, în anul 2015, vizează
implementarea principiilor pentru dezvoltarea dura-
bilă. 

În România, la nivel naţional, sunt asumate cele
şase priorităţi ale Declaraţiei de la Batumi din anul

2016: stabilirea unui program de dezvoltare durabilă
în fiecare şcoală şi asumarea dez - vol tării durabile în
Planul de acţiune al fiecărei şcoli; formarea pentru
EDD a profesorilor dar şi a altor persoane cu rol de
educator în societate; dezvoltarea învăţământului teh-
nic şi profesional care contribuie la economia verde;
întărirea încorporării EDD în diverse politici naţio-
nale relevante; întărirea sinergiilor dintre educaţia
formală, informală şi nonformală în vederea EDD;
recunoaş - terea rolului reţelelor pentru promovarea
EDD. 

În urma unui parteneriat încheiat între re-
ţeaua ONG21 (care cuprinde un număr de 98 de
organizaţii non-profit din ţară) şi Ministerul
Educaţiei Naţionale se doreşte implementarea
acestora, începând de la completarea legislaţiei
în vigoare şi introducerea conceptului de educa-
ţie pentru dezvoltarea durabilă la nivelul fiecărei
unităţi de învăţământ. În acest sens, până în pre-
zent, membrii ONG21 au lucrat în perioada
2018-2019 la un set de propuneri în vederea im-
plementării concrete a celor şase priorităţi men-
ţionate. 

Propunerea de politică publică realizată în
cadrul Reţelei ONG21 urmăreşte să ofere un

plan naţional privind educaţia pentru dezvoltare du-
rabilă, care lipseşte în acest moment şi care este ne-
cesar atât pentru atingerea dezideratelor Declaraţiei
de la Batumi, cât şi pentru Strategia Naţională de Dez-
voltare Durabilă. Astfel, în perioada imediat urmă-
toare, într-un număr reprezentativ de şcoli din ţară, se
va pilota un program privind introducerea EDD în
Planul de dezvoltare instituţională, respectiv Planul
de acţiune al şcolii, după care se va trece la formarea
cadrelor didactice, directorilor şi inspectorilor şcolari
privind EDD. 

Educaţia pentru dezvoltarea durabilă poate fi im-
plementată în sistemul de învăţământ românesc fie
prin introducerea în planurile cadru a unei discipline
distincte EDD sau prin introducerea în programele
analitice ale disciplinelor de învăţământ a unor capi-
tole, teme, competenţe de EDD, ceea ce se poate rea-
liza în cadrul fiecărui obiect de studiu. Toate acestea
depind de modul în care fiecare dintre noi conştienti-
zează şi se responsabilizează pentru a oferi ceva sus-
tenabil generaţiilor actuale şi viitoare. 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA 

–

D
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lemente vizuale diverse – desen, fotocolaj, picturi, fotografii, imagini
colectate, care sunt apoi utilizate pentru a face instalaţii temporare şi
contingente. Demersul său pune în discuţie noţiuni ca arhivă şi anti-
arhivă cu accent pe întregul proces de lucru şi nu pe produsul finit.

Sylvia Trăistariu este din Piatra-Neamţ, cu studii de artă la Uni-
versitatea de Arte din Cluj-Napoca şi masterat în cadrul Universităţii
Naţionale de Artă, Bucureşti. Arta sa este un demers plastic cu influ-

enţe ale concepţiei raineriene care explorează spiritualul în idei, imagini, oa-
meni, spaţii şi situaţii, decupate din realităţi diferite, compuse şi recompuse
sub forma unei cercetări vizuale asumate. Cel mai recent proiect al sau,
„QUO VADIS” este expresia acestui demers. (Comunicat Muzeul de artă)

Lecţie interactivă de istorie
Elevi ai Liceului de Arte „Victor Brauner” din Piatra-Neamţ, coordonaţi

de prof. dr. Luminiţa Moscalu, au participat, miercuri, 8 mai 2019, la o lecţie
de istorie, desfăşurată la Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu”, în Sala „Te-
zaur”.

Prof. dr. Lu-
miniţa Moscalu,
împreună cu bi-
bliotecara Cris-
tina Catană, a
oferit elevilor
din clasa a X-a
Muzică posibili-
tatea dezbaterii
importanţei sem-
nificaţiei zilei de
9 Mai.

„Inedita lecţie de istorie a fost interactivă fiind legată de tema Indepen-
denţei de Stat, participarea României la Al Doilea Război Mondial şi Ziua Eu-
ropei. Evenimentul a fost interesant, elevii însuşindu-şi o nouă perspectivă
referitoare la secvenţe importante ale istoriei românilor”, a subliniat prof. dr.
Luminiţa Moscalu.

„Cu argumentele istorice pe masă, s-a încercat risipirea unei confuzii ce,
din păcate, persistă, rezidual, în retorica legată de această dată de 9 Mai, ce
are într-adevăr reale valenţe istorice, dar care este neîndreptăţită să pună în
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(urmare din pag. 3)

Nu pot fi, zi de zi, profesorul pe care şi l-ar dori fiecare elev...
Dacă ar fi să faceţi un bilanţ al anilor

petrecuţi la catedră, ce notă i-aţi acorda
profesorului Paul Alexandru?

– Cu indulgenţă sau „cu un punct în
plus”, aşa cum procedez adesea cu elevii,
nota 9.

– Apropo de nota pe care v-o acor-
daţi, cât de importante sunt pentru dvs. califi-
cativele pe care vi le atribuie elevii? Aveţi o
poreclă? 

Feedbackul primit de la elevi, nu neapărat
sub formă de calificative, cum s-a experimentat
cândva, este important. Cum îl primesc? Oră de
oră, prin limbajul verbal, nonverbal şi paraver-
bal al acestora. Nu are cum să fie întotdeauna
pozitiv şi mi se pare normal să fie aşa. Nu pot
fi, zi de zi, profesorul pe care şi l-ar dori fiecare
elev, cum niciun părinte nu cred că poate fi, în
orice moment, părintele ideal pentru copilul
său.

Aveam o poreclă în primii ani: numele unui
personaj din „Copiii căpitanului Grant”, de
Jules Verne (Paganel). Mi-a explicat un elev:
„fiindcă e profesor şi are simţul umorului”.
Parcă nu mi se potriveau unele dintre calităţile
şi defectele personajului, dar porecla nu ţi-o
alegi, aşa că...nu m-a deranjat niciodată, mai
ales că le recomand mereu elevilor mei să ci-
tească „Cişmigiu et Comp”, de Grigore Băje-
naru.

– Sunteţi o persoană emotivă? S-a întâm-
plat să aveţi de suferit consecinţe grave ale
emoţiilor dvs.?

– Da, sunt emotiv. De când mă ştiu. Tem-
peramentul nu ţi-l poţi schimba. Dar pentru pro-
fesia mea nu cred că a fi emotiv e un
inconvenient. În sala de clasă, am, în mod con-
stant, cel puţin 30 de „emoţii” şi din 1989 în-
coace am avut ceva pro(e)moţii...

Consecinţe grave? Consecinţe – da, cât de
grave – doar specialiştii ar putea spune. Până
acum, am trecut evaluările psihologice... Emo-
ţiile sunt diverse şi le gestionez cum pot. Sunt
convins că învăţământul din zilele următoare va
fi nevoit să pună accent pe inteligenţa emoţio-
nală.

– Ce v-a determinat să alegeţi şcoala? Tra-
diţie, vocaţie sau întâmplare?

– N-am ales eu şcoala, ci cred că ea a făcut
primul pas... Optasem pentru o carieră militară,
iar liceul militar m-a pregătit...pentru viaţa ci-
vilă. E o poveste lungă. Poate, cândva, într-un

han „didactic” al Ancuţei... Mai pot spune că
Mama şi-a dorit mult ca măcar unul dintre cei
trei băieţi să fie învăţător în sat. Eu n-am vrut,
însă...vedeţi că îmi luaţi interviu pe această
temă. Prin urmare, tradiţie – nu, vocaţie – nu
pot spune eu, întâmplare (dacă acceptăm un si-
nonim precum „destin”) – da.

– Care credeţi că sunt slăbiciunile funda-
mentale ale şcolii româneşti? Dar punctele ei
cele mai tari? Puteţi argumenta aplicat pe spe-

cialitatea pe care o predaţi/ pe munca dvs. de
la catedră?

– Hai să încep cu punctele tari!
O şcoală cu o tradiţie frumoasă, competi-

tivă, cu resurse umane valoroase.
Câteva puncte slabe. Un cadru legislativ

într-o continuă schimbare, care, în cei 30 de ani
de când sunt în sistem, arată incoerenţă, lipsă
de viziune pe termen mediu şi lung. Unele
schimbări sunt absolut necesare şi benefice,
însă nu de la o zi la alta (exagerez, evident). Să
încercăm să mai învăţăm...din proverbe! De
exemplu: „Măsoară de şapte ori şi taie o dată!”
În privinţa specialităţii, nu mă deranjează
schimbările, pentru că unele chiar sunt foarte
bune, dar să fie coerente şi logice din perspec-
tivă didactică.

– Care ar fi primele trei decizii pe care le-aţi
lua dacă, Doamne păzeşte, aţi fi pentru o zi

ministrul învăţământului?
– Eu şi ministru!... Abia mă descurc în ca-

litate de diriginte. Într-o zi, n-aş putea face
nimic. 

Dar să răspund „decizional”, conştient de
faptul că nu e deloc simplu: 

• mi-aş constitui o echipă de oameni ai şco-
lii din cele mai diverse domenii/ specializări/
şcoli etc., care să măsoare...de şapte ori, ca în
celebrul proverb, realitatea învăţământului ro-
mânesc, pentru a putea lua decizii bune, a doua
zi, cei care vor fi miniştri după mine...;

• aş reduce urgent numărul de elevi într-o
clasă, mai ales în învăţământul obligatoriu (cel
mult 20 în clasele 0-4, cel mult 25 în clasele 5-
10), ceea ce ar fi benefic atât pentru elevi, cât
şi pentru profesori; poate unii nu ştiu ce în-
seamnă un elev în plus; situaţiile excepţionale
s-ar putea rezolva, după modelul orelor supli-
mentare;

• aş reduce vârsta de pensionare la cerere a
cadrelor didactice (există suficiente argumente
de natură psihologică, nu e cazul să spun mai
mult).

– Vrând-nevrând, indiferent de timp sau de
tipul şcolii, desfăşurarea procesului de învăţă-
mânt presupune un anumit tipic, ca să nu zic
anumite clişee. Reuşiţi să le biruiţi? Cum vă
reîmprospătaţi forţele?

– Da, sunt clişee, stereotipii, ca în orice do-
meniu de activitate, deşi elevii, oameni în for-
mare, te scot imediat din tipare. Pe unele, da, le
înving, pe altele, mai încerc. Fotografia şi călă-
toria sunt două modalităţi de a mă reface. Ur-
mează lectura, însă aceasta e, să zicem, absolut
firească. Îmi place „să scriu cu lumina”, să mă
bucur de frumosul din natură. Încerc să mă
apropii de fotografia artistică şi, uneori, reu-
şesc. Nu sunt adeptul citatelor, însă am două,
despre fotografie, care sintetizează ceea ce ar
trebui să spun în multe cuvinte: „Nu fotogra-
fiezi numai cu aparatul, ci aduci în cadru toate
fotografiile pe care le-ai văzut, cărţile pe care
le-ai citit, muzica pe care ai ascultat-o şi oame-
nii pe care i-ai iubit” (Ansel Adams) şi „Nu poţi
spune că ai văzut cu adevărat un lucru până nu
l-ai fotografiat” (Emile Zola).

– Dincolo de cantitatea de informaţie pe
care sunteţi obligat să o transmiteţi prin pro-
grama şcolară, încercaţi să lucraţi şi asupra
caracterului elevilor dvs.? Cu ce rezultate?
Sunteţi temut sau iubit?

• Interviu cu dl. profesor
Paul Alexandru

–
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mbră datele autentice la care evenimentele propriu-zise s-au desfăşurat”,
a precizat bibliotecara Cristina Catană.

Eleva Miriam Obadă a spus că activitatea i-a plăcut foarte mult.
„Mă bucur că am putut participa activ la discuţia despre Independenţă
şi Uniunea Europeană. Sper ca pe viitor să se mai organizeze astfel de
activităţi”.

Invitaţie la expoziţia absolvenţilor
Liceului de Arte „Victor Brauner”

Pe 10 mai, la Liceul de Arte „Victor Brauner” din Piatra-Neamţ a avut
loc vernisajul expoziţiei absolvenţilor de liceu de la secţia Arte Vizuale, pro-
moţia 2019.

Au expus 23 de elevi de la trei secţii, respectiv: pictură de şevalet – pro-
fesor coordonator Grigore Agache, sculptură – profesor coordonator Lucian
Tudorache şi arte decorative – profesor coordonator Corina Dănilă.

Secţia pictură de şevalet a optat fie pentru un figurativ riguros construit
care respectă cu exactitate regulile de organizare compoziţională, fie pentru

un figurativ interpretat, într-o manieră mai liberă, fie pentru un abstract cu
variaţiuni în plan tehnic. Secţia sculptură a optat pentru acelaşi format şi
aceeaşi dimensiune realizând o adevărată galerie de figuri importante ale is-
toriei şi culturii româneşti sub forma unor medalioane în tehnica basorelie-
fului. La fel de unitară este şi secţia de arte decorative, folosindu-se formatul
bidimensional şi respectându-se şi aici regulile de organizare compoziţională
şi de tehnică specifice domeniului.

Deşi drumul artistic va fi continuat doar de o parte dintre absolvenţi, cu
siguranţă anii petrecuţi pe băncile Liceului de Arte „Victor Brauner” şi, în
special orele petrecute în atelier, i-au ajutat să vadă lumea înconjurătoare din
altă perspectivă şi în alte culori. (Adriana Stanciu, profesor de istoria artei)

Dumitru Bezem, din nou pe simeze
Maestrul Dumitru Bezem, binecunoscut iubitorilor de artă printr-o re-

marcabilă sensibilitate de tip cromatic, a revenit pe simezele Galeriei de Artă
„Lascăr Vorel” din Piatra-Neamţ. Vernisată pe 15 mai, expoziţia este o bi-
nevenită reconsiderare a unei cariere artistice de merit, reunind 60 de lucrări.

u

(continuare în pag. 6)

„Dincolo de...”, încerc. „A
educa” înseamnă „a forma”.
Rezultatele se văd în timp. Nu
cred că un profesor, ci toţi „lu-
crează” în ce priveşte caracterul
elevilor. Mă tem de elevi şi-mi
iubesc elevii. Dacă ei se tem de
mine, întrebaţi-i!

– În ce relaţie sunteţi cu modelul
dvs. de dascăl?

– Pe vremea studenţiei, când fă-
ceam practica pedagogică la liceul din
Cişmigiu, am cunoscut Profesorul (un
autor de lucrări consacrate pe pro-
bleme de didactică). O idee mi-a
rămas pentru totdeauna: lecţia e un
spectacol complex, la care toată
lumea participă, iar regizorul trebuie
să înţeleagă ce se întâmplă în mintea
şi în sufletul celor cu care (se)joacă.

– Cu ce performanţe vă mândriţi,
dincolo de activitatea de la catedră?

– Mă bucur de ceea ce am expus
la Muzeul de Artă şi la RomanArt
Gallery în ultimii ani, chiar dacă ini-
ţial am fost rezervat. Nu mi-am dorit
şi nici nu-mi doresc să (mă) expun,
dar, dacă sunt invitat, accept, acum,
cu plăcere. Despre premii în dome-
niul fotografiei, nu vreau să vorbesc,
cum nici despre acelea obţinute de
elevii mei. Da, şi cu publicarea unor
poezii în „Crai Nou”, antologia Con-
cursului Naţional de Creaţie „Vasile
Alecsandri”, ediţia a III-a, Bacău,
2008.

– Aţi vrea să adăugaţi o întrebare
la care aţi fi dorit să răspundeţi?

– Nu, au fost suficiente şi...am
răspuns destul.

A întrebat Mircea ZAHARIA

rofesorul secolului XXI este supus perma-
nent unor noi provocări pentru că educaţia a
devenit prioritatea oricărei societăţi euro-
pene. Aşadar, ca o consecinţă a acestei con-
statări, am aplicat pentru participarea la
proiectul ERASMUS+ USING E-LEAR-
NING PLATFORMS, derulat în perioada

24.09-28.09.2018, în Praga, având ca formator
firma ITC International.

Ca profesor de limba şi literatura română, am
considerat că pregătirea mea în domeniul IT va fi
benefică atât pentru dezvoltarea mea personală, din
punct de vedere profesional, cât şi pentru elevii
mei, din clase de liceu, cu care lucrez zilnic, pentru
care evoluţia în domeniul tehnologiei este o con-
stantă a vieţii cotidiene. 

Principalul obiectiv al cursului a fost cunoaş-
terea şi aplicarea platformei MOODLE în procesul
de învăţământ, dar şi familiarizarea cu particulari-
tăţile acesteia, precum şi realizarea unei pagini
web, prin aplicarea programului Weebly. Astfel, în
cadrul proiectului, am descoperit că platforma
MOODLE are o mare aplicabilitate pentru orice
specializare, permiţând profesorului să realizeze
lecţii care să fie accesate online de pe orice com-
puter, adresându-se şi elevilor care, din motive
obiective, nu pot participa la lecţie, în sala de clasă.
Formatorii ne-au introdus în tainele acestei plat-

forme educaţionale, explicându-ne modul de acce-
sare, caracteristicile acesteia, precum şi modul de
realizare efectivă al unei lecţii, precum şi a testelor
aferente care să asigure, ulterior, feed-back-ul ne-
cesar cadrului didactic.

Informaţiile acumulate de-a lungul celor cinci

zile ale cursului au fost deosebit de interesante,
permiţându-mi nu numai să descopăr lucruri şi in-
formaţii noi, dar şi să îmi dezvolt abilităţi în dome-
niul IT pe care să le folosesc ulterior la clasă.
Atmosfera a fost una destinsă, formatorii fiind nu
numai foarte bine pregătiţi din punct de vedere pro-
fesional, ci şi deschişi ideilor şi întrebărilor adre-
sate de noi, cursanţii, cu atât mai mult cu cât
proveneam din ţări diferite.

Realizarea paginii web a fost la fel de intere-
santă şi a presupus multă atenţie, oferind totodată
şi satisfacţii pe măsură, deoarece rezultatele con-
crete au fost vizibile într-un timp scurt, de aproxi-
mativ două zile, fiecare participant la curs
realizându-şi propria pagină web.

Cursul s-a finalizat cu realizarea unei lecţii
MOODLE şi a unei pagini web, fiecare participant
prezentând, în ultima zi, rezultatele propriilor efor-
turi. Lecţia realizată prin accesarea platformei
MOODLE a avut ca temă literatura română, iar pa-
gina web a avut ca specific prezentarea câtorva as-
pecte semnificative pentru Liceul Tehnologic
Economic-Administrativ, unitatea şcolară unde îmi
desfăşor activitatea ca profesor de limba şi litera-
tura română.

Participarea la acest curs a avut consecinţe şi
în plan cultural deoarece am avut ocazia să desco-
păr câteva obiective turistice ale oraşului Praga.
Actualmente capitală a Cehiei, oraşul mi s-a dez-
văluit ca o adevărată metropolă europeană, cu clă-
diri foarte înalte, cu străzi largi, pavate cu piatră
cubică, cu oameni amabili, respectuoşi, gata ori-
când să ofere turistului interesat câteva informaţii
utile. Ceea ce impresionează cel mai mult este că
sistemul de transport public este foarte bine orga-
nizat, tramvaiul fiind cel mai des întâlnit mijloc su-
prateran, ceea ce permite o fluidizare a traficului
şi evitarea aglomeraţiei.

Consider că participarea la acest curs a fost cu
adevărat benefică dezvoltării mele personale şi
cred că voi mai repeta experienţa, dacă voi mai
avea ocazia. Cadrul didactic trebuie să fie la curent
cu noutăţile din domeniul specialităţii, dar nu tre-
buie lăsat deoparte nici domeniul IT care a devenit
un factor permanent în viaţa noastă profesională şi
personală.

Prof. Maria Ligia STANCIU

Proiectele europene – o cale
spre descoperirea de noi valenţe

–

P

Nu pot fi, zi de
zi, profesorul
pe care şi l-ar
dori fiecare

elev...
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ntroducerea în atmosfera creaţiei sale a fost făcută de pictorul Mircea
Răsvan Ciacâru: „Aveţi pe simeze calitatea cea mai înaltă care poate
exista în pictură. Este vorba de pictura lui Dumitru Bezem”.

Criticul de artă Lucian Strochi a precizat că, spre deosebire de
alţi confraţi, Dumitru Bezem lucrează, respectând astfel un canon nes-
cris al marilor pictori: „ În timp ce alţii se autocontemplă şi mai uită
că până la urmă pictura înseamnă şi foarte multă transpiraţie, inspiraţie
şi foarte multă muncă, Dumitru Bezem se întâlneşte foarte des cu si-

mezele. Pe de altă parte, începem să asistăm la o clasicizare a creaţiei sale
şi, astfel, anumite lucruri sunt ale lui Bezem: irişii lui Bezem, macii, arle-
chinii, căpiţele, sobele etc. De fiecare dată, expoziţia este proaspătă, nouă,
având o tematică extrem de diversă”.

„Mulţi au comparat creaţia lui Dumitru Bezem cu muzica, spunând că
este o adevărată simfonie a culorilor în pictura sa. Unii spun, şi aici m-aş
adăuga şi pe mine, că uneori aud şi ecoul, rezonanţele unui poem simfonic
al luminii cu care se joacă Dumitru Bezem pentru a ne ilustra, de fapt, ade-
văratele culori. Prin pictura sa, rămâne un fiu devotat al străvechilor aşezări
româneşti”, a afirmat prof. Gheorghe Bunghez.

Dumitru Bezem: „Eu am trăit şi trăiesc într-un mod aparte ceea ce fac
şi întâlnirea aceasta cu dumneavoastră îmi este absolut necesară. N-am com-
plexul modernităţii, nu sufăr de asta, pentru că am trăit într-o perioadă cu

(urmare din pag. 5)

I

De fapt, cu ce a început instituţia dvs? Care
a fost punctul ei de plecare? 

– Acest punct l-a constituit anul 1940.
Până în vara anului 2000, instituţia a avut
statut de şcoală medie de cultură generală.
Iar în baza Hotărârii Guvernului Republicii
Moldova, nr. 729 din 24. 07. 2000, devine

Liceul Teoretic „Alecu Russo”, cu profilurile tra-
diţionale: real şi umanist. Pe parcurs, am trecut cu
brio procesul de evaluare şi acreditare, statutul de
instituţie acreditată l-am cucerit în 2010. Ea e dis -
locată în 4 blocuri de studii, construcţia primelor
datând din 1964 şi 1975, iar ultimele două – pentru
clasele primare, au fost finisate în anul 1989. Până
la mine, au contribuit la dezvoltarea instituţiei di-
rectorii Andrei Brigalda, Vladimir Frunze, Vla-
dimir Chiriţa, Mihai Sânchetru, Andrei
Grişcenco, Andrei Todireanu, Andrei Bulat,
Margareta Paiul. Iar mandatul meu a început în
2016. Acum, din echipa managerială fac parte
Vera Voinov, Tatiana Cobasnean, Valentina
Zuber şi Oxana Kolodrevski. Pentru a menţine
un efectiv de elevi stabil, dispunem de toate trep-
tele de instruire: primară, gimnazială şi liceală. Iar
în Orhei avem opt instituţii preuniversitare, a noas-
tră e chiar în centrul oraşului, alături de vecinii –
Şcoala de Muzică pentru Copii, Şcoala de Arte
Plastice pentru Copii, Colegiul Pedagogic „V.
Lupu” şi Liceul Teoretic „M. Lomonosov”. Elevii
vin la noi atât din sectorul Centru, cât şi din sec-
toarele şi satele vecine. Liceul „A. Russo” este un
centru de desfăşurare a olimpiadelor, concursurilor
sportive raionale, întrunirilor metodice, seminare-
lor tematice pentru raion şi oraş.

– S-ar putea să aflu câteva file din biografia
Dumneavoastră: unde, când şi din ce părinţi v-aţi
născut, ce studii aţi făcut, când aţi înţeles că vo-
caţia de pedagog e tocmai ceea ce vi se potriveşte?

– Fiecare persoană se naşte cu un destin pres-
cris de Bunul Dumnezeu, iar succesele fiecăruia se
obţin prin muncă, abnegaţie, insistenţă, prin virtu-

ţile moştenite de la părinţi. Vin din sătucul pitoresc
Zăicana, Criuleni, din oameni simpli, dar cu verti-
calitate morală şi cu o inimă mare – Mihail şi Va-
lentina Erhan, dar cu o cultură şi o psihologie
populară subtilă. Profesorii excelenţi: Tamara
Grati, Cleopatra Arseni, Evghenia Anghelici,
Alexandra Foiu, Mihail Grati, Larisa Ilieş,
Maria Pârgari, Raisa Martalog, Gheorghe Pâr-
gari şi toţi ceilalţi, în frunte cu directorul şcolii,
Ion Sârbu, mi-au altoit pasiunea de lectură, dra-
gostea de neam, istorie. La rându-mi, transmit din
suflet aceste valori discipolilor mei. Cred că pro-
fesorii mei m-au motivat prin propriul exemplu
să-mi continui studiile la UPS „Ion Creangă” din
Chişinău, Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie,

între anii 1989-1994. Când revin, trec pe la şcoală,
îmi vizitez rudele, căci suntem o dinastie de peda-
gogi, care ţinem aprinsă flacăra educaţiei. Anul
2016 a fost semnificativ pentru mine: am făcut
masteratul la Facultatea de Formare Continuă a
Cadrelor Didactice, specialitatea Management
Educaţional.
– Aţi preluat mandatul de manager general al Li-
ceului în urmă cu trei ani. Fără îndoială, o misiune
dificilă, cu o mare încărcătură de responsabili-
tate…

– Mă străduiesc să continui realizarea lucru-
rilor frumoase iniţiate de predecesoarea mea – di-
rectoarea Margareta Paiul, de la care am preluat
ştafeta. Îmi reuşeşte, graţie echipei manageriale
amintite. Colectivul pedagogic e constituit din 53
de colegi, inclusiv 20 prin cumul şi 31 de personal
auxiliar. În grija noastră avem 1047 de elevi,
număr în creştere an de an. Toată echipa contribuie
la modernizarea actului educaţional prin proiecte,
prin programe proprii, prin parteneriate. Iar parte-
nerii fireşti ne sunt Direcţia Generală Educaţie
Orhei, Consiliul Raional şi Primăria. Apoi, ur-
mează familia, agenţii comunitari, instituţii diferite
din raion şi republică şi chiar de peste hotare. Sunt
convinsă că parteneriatul este un avantaj pentru
asigurarea succesului şcolar, e un generator de
energii, ce produce transformări (personale, insti-
tuţionale, comunitare, cognitive). Graţie partene-
riatelor, am obţinut şi unele proiecte, cum sunt:
„Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile gene-
rale”; „Ce? Când? Unde?”; „Brain Battle”; „Edu-
caţie pentru societate”; „100+100 de şcoli pentru
Marea Unire”. 

– Vorbiţi-ne mai pe larg despre relaţia Liceu-
lui condus de dvs. cu parteneri din România.

A fost o onoare să semnăm, în noiembrie
2017, un Acord de parteneriat cu Gimnaziul nr.1
Zăneşti, jud. Neamţ, cu obiective bilaterale bine
stabilite. După prima noastră vizită în România la
„Zilele Şcolii Zăneşti” şi la „Festivalul Toamnei”
a urmat vizita de răspuns a partenerilor la activita-
tea „Primăvara – etern poem de flori şi de lumină”,
la noi, pe 8 Martie 2017, când am desfăşurat şi Zi-
lele Uşilor Deschise. Apoi în cadrul proiectului
„100+100 de şcoli pentru Marea Unire”, am re-
semnat Acordul de la 27 martie 2018, organizat de
ISJ  Neamţ. A urmat apoi vizita elevilor şi profe-
sorilor noştri la Zăneşti, jud. Neamţ „Zilele Şcolii
Zăneşti – CENTENAR 2018”, organizat de am-
bele părţi. Iar atunci când am organizat „100 de ani
de la Marea Unire” în incinta IPLT „A. Russo”, în
parteneriat cu DGE Orhei, Biserica, Universitatea

Şcoala şi profesorul – nestinse flăcări ale educaţiei neamului
Pe Lilia HACINA, noul manager al Liceului Teoretic Alecu Russo din

Orhei, am cunoscut-o la recenta Conferinţă naţională din acest oraş, des-
făşurată sub genericul Uniţi pentru educaţie de calitate unde, împreună
cu directoarea Isabela Jinaru din Zăneşti, judeţul Neamţ, a demonstrat au-
dienţei că parteneriatele şcolare asigură o bună condiţie pentru îmbună-
tăţirea calităţii învăţământului.

Prezentându-ne istoricul instituţiei, Lilia HACINA a subliniat de la
bun început că liceul nu poartă întâmplător numele marelui scriitor Alecu
Russo: tatăl scriitorului, Iancu Rusu, proprietar şi arendaş de moşii în Ba-
sarabia şi Principatul Moldovei, a ocupat diferite posturi administrative,
printre care şi acela de comisar al judeţului Orhei, între anii 1822–1825.
Iar Alecu Russo, calificat pe bună dreptate de scriitorul Nicolae Dabija
drept „Învăţător al naţiunii”, a lăsat o moştenire literară profundă, multe
dintre opiniile şi convingerile sale fiind actuale şi astăzi: „Nu aurul este

bogăţia neamurilor, nu neavutul este sărăcia oamenilor. Avuţiile de aur sunt pieritoare, hărnicia este
o bogăţie ce nu se răpeşte, munca e o bogăţie veşnică”. 

Este o frază care se constituie într-un adevărat motto puternic pentru mobilizarea la carte a învăţă-
ceilor noştri. Şi, după această declaraţie a doamnei Hacina, intrăm direct în subiectul interviului nostru:

–
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rofesori-artişti care mi-au insuflat curajul şi puterea de a fi frust, de a
fi direct, mai simplu chiar, fără zorzoane în ceea ce priveşte limbajul
artistic”.

Un eveniment inedit:
EQ ART – Emoţie şi Artă

EQ ART, povestea care a dat întâlnire ARTelor şi generaţiilor, în preajma
cailor de la Angels Ranch (Bârgăuani), s-a spus într-o ambianţă plăcută, cu
oameni frumoşi şi luminoşi, duminică, 12 mai.

Dubla expoziţie care a ilustrat evenimentul, una de pictură şi cealaltă de
fotografie, i-a avut ca protagonişti pe plasticienii Viorica Ciucanu, Ileana Po-
pescu, Bogdan Enache, Roberta Rotaru, Maria Romila şi Andrei Lungu şi
fotografii Brânduşa Balan şi Ştefania Marian. „Observându-i emoţiile sur-
prinse prin obiectivul ei, mi-am spus că acest vernisaj foto o să fie în copro-
ducţie cu Ştefania Marian. Astfel, am venit în faţa dumneavoastră cu o serie
de emoţii surprinse şi imprimate pe hârtia fotografică. Mulţumesc şi artiştilor
plastici pentru acest minunat gest de prietenie”, a mai spus Brânduşa Balan.

Grupul de mandoline „Musical”, format din elevii Şcolii Nr. 1 Dum-
brava Roşie şi ai Liceului de Arte „Victor Brauner” din Piatra-Neamţ, coor-
donat de apreciata profesoară Lucreţia Stroici, a impresionat numeroasa

asistenţă prin
sensibilitatea
artistică a in-
terpretării.

Cu acest
prilej, s-au
proiectat şi
două fil mu leţe
în care au jucat
copiii Anasta-
sia Cobzariu şi
Antonie A -
xinte reali zate
de Orga nizaţia
pentru Ex -
celenţă „Tu
Activ”.

p

e Stat, APL II, reprezentanţi ONG Uni-
rea ODIP, elevi, părinţi, partenerii de
peste Prut, toţi au fost alături de noi,
conectându-ne on-line ca să se reverse
mesajul de unire a românilor, spre care
aspirăm cu toţii. La aniversarea a 200 de
ani de la naşterea marelui Alecu Russo,

la 5 martie 2019, prin activitatea cultural-ar-
tistică: „Mărţişoarele Primăverii”, dragii noşti
parteneri în frunte
cu directorul Gim -
na ziului, Isabela Ji-
naru, au venit să ne
felicite şi să fie ală-
turi de noi. Dânşii
au asistat şi la ore
publice, realizând
un schimb de bune
practici, au luat cu-
noştinţă de patrimo-
niul istoric al
Or  heiului: Mănăstirea Curchi, Orheiul Vechi,
au vizitat Grădiniţa Clopoţel, Centrul de Tine-
ret. Recent, am avut ocazia şi să demonstrăm
bunul model de urmat pentru majoritatea ma-
nagerilor şi liderilor educaţionali nu doar pen-
tru raionul şi municipiul Orhei. La invitaţia
doamnei Silvia Mustovici, şefa DGEO, la
Conferinţa naţională Uniţi pentru Educaţia de
Calitate, împreună cu directoarea Isabela Ji-
naru, am reuşit să venim cu un frumos mesaj
despre experienţa parteneriatului comun, în
plus, recitând o poezie-dialog despre ceea ce
ne reprezintă ca parteneri, neam, limbă, cre-
dinţă, educaţie, istorie, destin comun.

La final: este imperios necesar ca societatea
în întregime să conştientizeze importanţa proce-
sului educaţional ca unul complex şi interdepen-
dent de toate schimbările ce au loc în societate.
Este important ca şi profesorii, la rândul lor, să
conştientizeze că sunt veriga ce uneşte societa-
tea, ce menţin sistemul de valori al neamului. Iar
întreaga societate să aprecieze rolul cadrului di-
dactic.

Tudor RUSU, 
directorul săptămânalului FĂCLIA, 

Republica Moldova

Şcoala şi profesorul
– nestinse flăcări ale
educaţiei neamului

d

10 Mai aniversar în urbea Piatra la început de veac XX
upă cum se ştie, ziua de
„10 Maiu” a însemnat
„fapte de cea mai mare
importanţă din viaţa Sta-
tului Român”, cum re-
marca un articol intitulat
„10 Maiu 1866” publi-

cat de redacţia publicaţiei
„ALBINA. Revistă enciclope-
dică populară”, din Bucureşti,
„Anul XVII, no. 33, 11 Maiu
1914”.

De această dată, de calen-
darul istoric al neamului româ-
nesc sunt legate trei mari
evenimente care au marcat is-
toria noastră din a doua jumă-
tate a veacului XIX şi
începutul secolului XX. Este
vorba de urcarea pe tronul Ro-
mâniei a lui Carol I, la 10 mai
1866 (aniversăm 153 de ani);
proclamarea Independenţei de
Stat a României, la 10 mai
1877 şi Proclamarea lui Carol
I ca rege al României la 10
mai 1881 (aniversăm 138 ani)
– dată care se păstrează ca mo-
ment al declarării României ca
Regat.

Aşadar data de 10 mai,
respectiv în anii 1866, 1877 şi
1881, devine un corolar ani-
versar pentru regele Carol I (7
aprilie 1839 - 27 septembrie
1914), ca o lungă şi glorioasă
domnie de patruzeci şi opt de
ani, închinată unei munci fără
de preget pentru ţară şi neamul
românesc. Este cea mai longe-
vivă domnie a unui monarh
(domnitor sau rege n.n.) din is-
toria României, întrecând-o pe
cea a voievodului moldovean
Ştefan cel Mare şi Sfânt cu un
an.

Ca întotdeauna locuitorii
şi autorităţile acestor melea-
guri pline de istorie şi legendă
au fost sensibili la manifestă-
rile aniversare ale unor mo-
mente care au marcat evoluţia

naţiunii române sau personali-
tăţi cu reverberaţie istorică
de-a lungul vremurilor, aşa
cum este de altfel şi domnia lui
Carol I, ca suveran al Româ-
niei.

De-a lungul anilor, în ju-
deţul Neamţ, au fost ample
manifestări de adâncă pioşenie
faţă de suveranul amintit, dar
noi ne vom opri la 10 Maiu
aniversar în aşezarea de la
poalele Petricicăi acum 118
ani, în anul 1901, „în şcolile
primare şi Liceul din oraşul
Piatra” (conform publicisticii
şi documentelor timpului).

Într-o adresă a Prefectului
de Neamţ (Theodor Dornescu
n.n.) din 13 martie 1901 către
revizorul şcolar al judeţului,
acesta îl informa că „în ziua de
14 martie curent la Aniversa-
rea Proclamării Regatului ur-
mează a se oficia un
TE-DEUM în Biserica Cate-
drală din acest oraş la orele 10
½ a.m. la care vor asista toate
autorităţile civile şi militare,
drept pentru care am onoare a
vă comunica, rugându-vă să
binevoiţi a asista şi Dumnea-
voastră la asemenea serbare.
Recepţia oficială va avea loc la
Prefectură, în camera Consi-
liului Judeţean, după termina-
rea Te Deum-ului...”.

Din nou iniţiativa se re-
petă la 6 aprilie 1901, întrucât
în zilele de 7 şi 8 aprilie curent
„Aniversarea nascerei şi pro-
clamarea ca domnitor a Majes-
tăţii Sale Regelui, urmează a
se serba în ziua de sâmbătă 7
aprilie printr-un TE DEUM şi
onorurile militare în biserica
catedrală din acest oraş la
orele 10 ½ a.m.”

În sfârşit, prin adresa din
9 mai 1901 revizorul şcolar
era informat că „în ziua de 10
Maiu curent, a 20 aniversară a

încoronării MAJESTĂŢII
SALE REGELUI, urmează a
se oficia TE DEUM în Bise-
rica Catedrală din acest oraş la
orele 10 ½ ante-meridiane,
motiv pentru care am onoare a
vă trimite un exemplar pro-
gram pentru serbarea acestei
zile, cu rugăminte să binevoiţi
a vă conforma”.

După terminarea defilării,
Dl Prefect dinpreună cu Dl
Comandant al Garnizoanei vor
primi la Palatul Administrativ,
în sala Consiliului general, fe-
licitările din partea cetăţenilor
şi autorităţilor în ordinea ur-
mătoare: 1 – Personalul Tribu-
nalului, Parchetul şi al
Judecătoriei de Ocol; 2 – Cor-
pul Avocaţilor; 3 – Corpul Ofi-
ţerilor din garnizoană; 4 –
Consiliul Judeţean; 5 – Consi-
liul Comunal; 6 – Corpul Di-
dactic; 7 – Clerul; 8 –
Personalul medical; 9 – Perso-
nalul administraţiei financiare,
al Creditului Agricol şi al Re-
giei; 10 – Membrii Camerei de
Comerţ; 11 – Corpul tehnic al
Statului şi al Judeţului; 12 –
Corpul telegrafo-poştal şi al
Gării Piatra; 13 – Reprezen-
tanţii băncilor şi ai diferitelor
societăţi; 14 – Comercianţii şi
industriaşii; 15 – Cetăţenii.

În tot timpul recepţiei,
muzica militară va cânta în
faţa Palatului Administrativ. 

Seara, la orele 8 se va face
retragerea cu torţe prin oraş,
mergând în grădina de peste
Bistriţa, care va fi iluminată cu
electricitate, unde va cânta
muzica şi se vor da diferite ar-
tificii. Localurile tuturor auto-
rităţilor şi şcolilor, precum şi
grădina Primăriei vor fi ilumi-
nate”.

Prof. Gheorghe RADU

D
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Doamna profesoară Mihaela Gherghe-
lescu, în mediul educaţional nemţean
sunteţi o prezenţă foarte apreciată, mai
ales pentru numeroasele activităţi la
care participaţi cu elevii Dvs. Totuşi, v-aş
ruga să punctaţi principalele aspecte ale
traiectoriei Dvs. profesionale.

– În toamna anului 2018 am împlinit 38 de
ani de când mă aflu la catedră, încercând să fiu
mai ales dascălul care inspiră elevii, nu doar cel
care predă pur şi simplu. Aş putea spune că
traiectoria profesională a fost marcată de faptul
că sunt absolventă a unui liceu pedagogic, mai
precis Liceul Pedagogic din Constanţa, în
prezent Colegiul Naţional Pedagogic „Constan-
tin Brătescu”, care mi-a oferit modele demne
de urmat şi o solidă pregătire psiho-pedagogică.
În anul 1987 am absolvit Facultatea de
Filosofie-Istorie din cadrul Universităţii „Al.
Ioan Cuza” din Iaşi, făcând parte din generaţia
acelor studenţi care în februarie 1987 au ieşit în
stradă manifestând împotriva regimului; atunci,
cu prilejul revoltei studenţeşti, s-a strigat pe
străzile Iaşului „Vrem lumină să-nvăţăm şi apă
să ne spălăm”. Am primit repartiţia la Liceul
„Gheorghe Asachi” începând cu 1 septembrie
1987, pe atunci liceu cu profil agroindustrial.
Intuiţia îmi spunea că acest liceu o să sufere o
transformare, pentru că ştiam că fusese anterior
liceu pedagogic. Din 1990 se va reînfiinţa
Liceul Pedagogic, dar sub numele de Şcoala
Normală „Gheorghe Asachi”, apoi din 2010,
Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi”. Aşadar,
celor şase ani ca învăţătoare, le pot adăuga încă
32 de ani ca profesor la aceeaşi şcoală, de care
mă simt profund ataşată.

– Care a fost spiritul managerial pe
care aţi vrut să-l transmiteţi în perioada
când aţi fost director la Colegiul Naţional
„Gheorghe Asachi”?
– Am fost o perioadă director adjunct, mai

precis 10 ani, şi un an director plin. În tot acest
timp am fost preocupată de formarea unei cul-
turi organizaţionale care să aibă în centru „spiri -
tul normalist” bazat pe dăruire, respect faţă de
şcoală, dragoste faţă de elevi, entuziasm, seri-
ozitate, abnegaţie, dar şi spirit deschis, novator,
jovial. Mă bucur că şi în prezent şcoala noastră
păstrează o deviză impusă în acei ani: „Educăm
ţintind spre Bine, Adevăr şi Frumos”.

– Olimpiadele şi concursurile şcolare
sunt o permanenţă în preocupările Dvs.
Menţionaţi câteva din cele mai recente
performanţe obţinute cu elevii pe această
platformă.
– Mereu mi-am îndemnat elevii să par-

ticipe la concursuri şcolare, pentru că acestea
cultivă nu doar spiritul de competiţie, ci şi in-
teresele de cunoaştere, stima de sine, sentimen-
tul bucuriei şi al reuşitei. Dacă mă raportez la
ultimul an şcolar, 2017-2018, trebuie să amin -
tesc numele unor discipoli pe care îi preţuiesc
foarte mult şi care au obţinut câteva rezultate
meritorii:

• Dobreanu Sorana – clasa XII E, premiul
I la Olimpiada de Istorie, faza judeţeană,
calificată la faza naţională; menţiuni obţinute la
faza judeţeană a Olimpiadei de Istorie, martie
2018: Cioflânc Denisa (IX C), Haureş Robert
(IX E), Poloboc Ştefan (XII E), Antohi Larisa
(XII C).

• Poloboc Ştefan – Premiul II la Sesiunea
de referate şi comunicări ale elevilor (mai

2018), faza judeţeană, cu lucrarea „Marea
Unire şi recunoaşterea sa internaţională”; 

• Avram Teodora, clasa XII E – laureată a
concursului naţional „Ce a însemnat comunis-
mul în istoria României”, organizat de IIC-
CMER (iunie 2018).

• Goguţă Elena, clasa XII E – a obţinut
menţiune la secţiunea eseu la ArtHistoryFest
(ediţia I), activitate dedicată Centenarului
României Mari.

– Sunteţi şi o veche colaboratoare a
revistei „Apostolul”. În numărul din

aprilie 2003 aţi publicat un interesant ar-
ticol denumit „Olimpismul ca stare de
spirit”. Ce aţi vrut să comunicaţi prin
această sintagmă?
– Îmi aduc aminte de acest articol scris din

dorinţa de a arăta că olimpiadele şcolare care
pun în mişcare politici educaţionale, elevi, pro-
fesori, şcoli, o serie de motivaţii, trebuie guver-
nate de o corectitudine maximă în formularea
subiectelor, de obiectivitate în evaluarea
lucrărilor, de dorinţa de a valoriza elevii cu
potenţial creator. Olimpiada este a elevilor în
primul rând, prilej de afirmare a celor pasionaţi
de un domeniu, nu o confruntare între şcoli şi
profesori. Olimpismul, ca şi în Atena lui Pericle
(sec. V Î.Hr.), este generator de valori: libertate,
corectitudine, loialitate, prietenie, cunoaştere,
onestitate, încredere. Aş putea spune că „olimp-
ismul” înţeles în această manieră poate fi o
prezenţă constantă în clasă chiar şi în secolul
XXI. 

– Proiectele europene au fost mereu în
atenţia Dvs. Cu ce experienţe pozitive v-aţi
îmbogăţit în urma acestora, atât Dvs. per-
sonal cât şi elevii?
– Am participat la două proiecte Comenius:

„Science, culture and economics. Together can
they ensure Europe’s land and resources are
managed effectively?” (2012-2014) – proiect
multilateral România, Bulgaria, Germania,
Cehia, Franţa şi „A Teenager’s Journal in 21st
Century Europe”, proiect bilateral România-
Turcia (2012-2014). Ambele proiecte ne-au

oferit, mie dar şi elevilor şi colegilor mei,
schimburi de idei, transfer de practice creative
în domeniul educaţiei, oportunităţi de învăţare,
exersarea unei limbi străine în context real, cum
să fim mai toleranţi, mai empatici, să înţelegem
mai bine istoria, cultura unei ţări, să protejăm
natura. La mobilitatea desfăşurată la Liceul
„Mustafa Dogan Anadolu” din Erzincan în
2014 am învăţat cât de importantă este dez-
voltarea abilităţilor de comunicare în diferite
contexte, inclusiv prin redactarea unui jurnal,
iar la mobilitatea desfăşurată la Gimnaziul din
Zdar na Sazavou din Cehia am învăţat alături
de ceilalţi participanţi că trebuie să fim mai
prietenoşi cu natura. 

– „Educaţie pentru gândire creatoare”
şi „Învăţarea creativă” – sunt doar două
dintre nenumăratele cursuri de
perfecţionare la care aţi participat de-a
lungul carierei. Care sunt achiziţiile pe
care le-aţi dobândit în urma acestora şi
cum le-aţi aplicat la catedră?
– Formarea mea iniţială s-a făcut într-o

perioadă în care accentul era pus pe metodele
tradiţionale, pe rolul profesorului care „predă”.
Participarea la cursurile menţionate anterior a
pornit din nevoia firească de a reconsidera
relaţia profesor-elev, într-o lume aflată într-o
continuă schimbare, sub semnul globalizării şi
tehnologizării. Un răspuns la acest nou context
l-am primit prin participarea la aceste cursuri:
profesorul-mentor îl pune pe elev să descopere,
să imagineze, să înveţe prin efort propriu, să
iniţieze chiar el situaţii de învăţare. Am con-
statat că elevilor mei le place să creeze „situaţii-
problemă” pe care le rezolvăm în echipă, că
sunt mai curioşi, că au mai multă iniţiativă, că
manifestă deschidere faţă de nou, că doresc să
înveţe nu numai în context formal, ci şi în con-
text in şi nonformal. 

– Ce rol consideraţi că joacă disciplina
„Istorie” în formarea umană a elevului?
– Sunt ferm convinsă că Istoria, socotită

„magistra vitae” are un rol fundamental în con-
struirea personalităţii elevilor. La urma urmei,
noi toţi suntem produse ale Istoriei, în diferite
epoci, şi nu putem înţelege prezentul pe care îl
trăim, nu putem intui viitorul fără o profundă
cunoaştere a trecutului, adică fără studiul Isto-
riei. Istoria, cea mai frumoasă poveste care se
poate spune despre diferite perioade, epoci,
personalităţi, evenimente, este cea care îi ajută
pe elevi să îi înţeleagă mai bine pe alţii, le
cultivă sentimentul identităţii, valori precum
libertatea, adevărul, toleranţa, patriotismul.
Toate aceste valori, cultivate prin studiul Isto-
riei, în contextul sărbătoririi unui secol de la
înfăptuirea României Mari, îi pot ajuta pe elevi
să înţeleagă nu numai cine am fost şi cine sun-
tem ca români, ci şi ceea ce putem deveni, ca
parte a istoriei europene sau universale. 

– Este un lucru clar observat că în ul-
tima perioadă motivaţia şcolară a elevilor
a scăzut foarte mult. Puteţi să ne oferiţi
câteva opinii despre cauzele acestui nea-
juns?
– Consider că motivaţia este cheia succe-

sului în învăţare, este responsabilă de poziţia
activă a elevului în învăţare. Este o realitate a
şcolii româneşti că ne confruntăm cu o
scădere a motivaţiei şcolare. Factorii care au
contribuit la acest lucru sunt mai mulţi: unii
ţin chiar de sistemul de învăţământ actual, care

Olimpismul ca stare de spirit

• Interviu cu Mihaela
Gherghelescu – profesor

de Istorie la Colegiul
Naţional „Gheorghe

Asachi”, Piatra‐Neamţ

–
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rebuie reconsiderat
din punct de vedere
al conţinuturilor,
strategiilor de pre -
dare - învăţare, al
evaluării. Alţi factori
ţin de familie, de ati -

tudinea unor părinţi care
nu mai sunt convinşi de
înţelepciunea proverbului
„Cine ştie carte, are patru
ochi” şi lasă doar pe seama
şcolii motivarea copilului
pentru activitatea de
învăţare. În sfârşit, pot fi şi
factori care ţin chiar de
elev, de o autocunoaştere
limitată, de lipsa de încredere în resursele sale.
Consider că o soluţie poate veni chiar de la pro-
fesor: elevul este motivat dacă ştie care sunt

aşteptările profesorului de la el, cum vor fi ei eva -
luaţi, dacă folosim motivaţia pozitivă, dacă sti -
mulăm curiozitatea, dorinţa de explorare într-un

domeniu, nu simpla reproducere a unor
informaţii.

– Ce aţi întreprinde mai întâi dacă aţi
fi Ministru al Educaţiei şi ce schimbări aţi
aduce sistemului de învăţământ?
– Nu mi-aş dori să fiu Ministru al

Educaţiei, consider că nu am „chemare” pentru
aşa ceva. Aş putea încerca un exerciţiu de
imaginaţie şi atunci aş propune: respectarea
Constituţiei României, adică alocarea a 6% din
PIB pentru educaţie, reconsiderarea curricu-
lum-ului cu accentul pe abordări inter/transdis-
ciplinare, investiţii consistente în formarea
iniţială a cadrelor didactice şi în dotarea
şcolilor, crearea unor resurse educaţionale care
să îi ajute în egală măsură pe profesori şi elevi
(platforme educaţionale, aplicaţii, teste, exem-
ple de bună practică pentru diferite discipline). 

A consemnat Gianina BURUIANĂ

Olimpismul ca stare de spirit

t

Arta fotografică în ediţii de excepţie
e câteva decenii, printre artiştii fotografi din judeţul Neamţ şi nu
numai, s-a remarcat, fără insistenţă, nezgomotos, prin profesio -
nalism şi talent în surprinderea deosebită a
imaginii şi imortalizarea acesteia din
mediul înconjurător şi mai ales mediul cul-
tural, Cornel Miftode.

La această activitate a adăugat-o şi pe
cea de editor, dovedindu-şi calităţile mai ales în
promovarea valorilor atestate în timp.

În acest sens transcriem câteva titluri pe care probabil unii iubitori
de carte şi de frumos le cunosc: Catalog informativ al artelor vizuale
din Jud. Neamţ, 2009; Laurenţiu Dimişcă: Singular Art – Fest România,
2009, album de artă; Dumitru PRUNARIU – OMUL, – pliantul expoziţiei
de la Muzeul Militar, Bucureşti, 2011; Elena Florescu, Marina Sabados,
Cornel Miftode: Biserici vechi de lemn din ţinutul Neamţ, 2012; Elena
Florescu şi Florentina Buzenschi: Portul tradiţional de sărbătoare din
judeţul Neamţ, 2015; Arina Bianca Rusu, Laurenţiu Dimişcă:
BUCUREŞTII DE AZI. Viziunea artiştilor de mâine, 2016; Neculai Flo-
rian: Comuna VÂNĂTORI-NEAMŢ – file de monografie, 2016.

În sprijinul afirmaţiilor de mai sus, prezentăm cea mai recentă re-
alizare din punct de vedere editorial ce poartă imprimată pe copertă em-
blema Editurii C. M. IMAGO: Constantin HORGHIDAN: Artistul
Fotograf ADOLPHE A. CHEVALLIER în colecţia mea, apărută în 2018.

Pe lângă realizarea grafică şi tipografică a acestei lucrări, cititorul
va aprecia conţinutul care constă, mai întâi, în prezentarea succintă a
personalităţii celui care a fost Adolphe Chevallier. 

Pentru cititorii mai tineri care nu ştiu cine a fost acesta, reţinem doar
câteva momente semnificative din biografia unuia dintre cei mai mari
artişti fotografi din perioada interbelică.

Adolphe Ad. Chevallier (n. 1881 la Barnar, Broşteni – d. 1963), fiu
al inginerului elveţian Adolphe Chevallier, administrator al pădurilor de
pe Domeniile Regale din nordul Judeţului Neamţ. Deprinde de la tatăl
său mânuirea aparatului de fotografiat şi se specializează la Cernăuţi,
Lausanne şi Viena. A avut atelier de fotografiat în Piatra-Neamţ, între
Liceul „Petru Rareş” şi Biserica Sf. Trei Ierarhi. A primit brevetul de fo-
tograf al Curţii Regale (1921). 

În 1945, se stabileşte la Bucureşti, ca fotograf al Curţii Regale, apoi,
la începutul anului 1950, va pleca la Lausanne, regretând „frumosul în
care mi-a fost dat să-mi petrec o mare parte a vieţii... Bistriţa pe care n-o
s-o revăz”. 

Au rămas de la el mai multe colecţii de imagini, astăzi devenite
docu mente istorice, despre tradiţiile de pe Valea Bistriţei. Printre
colecţionarii din judeţul Neamţ se numără şi Constantin Horghidan a
cărui colecţie face obiectul albumului de faţă.

Albumul mai beneficiază de o scurtă prefaţă semnată de distinsul

academician Răzvan Theodorescu şi o inspirată şi documentată postfaţă
ce poartă semnătura cunoscutului profesor Gheorghe Ţigău, un

cunoscător al creaţiei populare şi al vieţii oame-
nilor de pe Valea Bistriţei.

Cât priveşte conţinutul propriu-zis al albu-
mului, cititorul va avea o satisfacţie deplină prin
cunoaşterea diversităţii tematice care a fost
ilustrată de către acest mare maestru al fo-

tografiei cu imagini surprinse din diferite locuri, nu numai din judeţul
Neamţ, şi cu o mul-
titudine de aspecte
din viaţa şi îndelet-
nicirile oamenilor,
subliniind im por -
tanţa portului dar şi
a modului de viaţă
dintr-o bună peri -
oadă a secolului al
XX-lea. La acestea
se adaugă câteva
pagini de cores -
pondenţă, câteva
imagini de familie,
toate având menirea
de a completa în
mod fericit un
portret al celui care
a fost Adolphe
Chevallier.

Nu putem în -
cheia aceste câteva
consideraţii fără a
remarca unele pre -
cizări care însoţesc
imaginile din al -
bum; fiecare ilus -
traţie ocupă cel
puţin o pagină şi
este însoţită de dimensiunile reale şi de date referitoare la construcţia
monumentelor istorice, a unor edificii şcolare şi administrative etc. 

În întregul său acest album constituie un model demn şi profesional
de recuperare a valorilor noastre istorice, chiar şi atunci când ne ocupăm
fie şi numai de imagini ale patrimoniului cu care trecutul a fost atât de
darnic cu noi. Pentru că asemenea colecţii sunt ele însele nestemate ale
patrimoniului şi memoriei.

Constantin TOMŞA

Cartea de artă
Editura „C.M.Imago”
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ea mai recentă întâlnire a publicului nem-
ţean cu familia de artişti plastici Parasca
şi Mihai Agape a avut loc pe data de 25
martie 2019, cu ocazia unei încântătoare
expoziţii cu mireasmă de primăvară, care
a oferit, potrivit cunoscătorilor, „unghiuri
originale de perspectivă şi, deopotrivă,

modalităţi proprii de rezolvare a unor compli-
cate probleme de construcţie plastică”.

Vernisajul expoziţiei l-a făcut pe părintele
Dorin Ploscaru să aprecieze că ne-am bucurat
de lucrări noi, care împrospătează tonalitatea
şi tonul rostirii cromatice, lucrări inedite... un
regal de culoare şi tuşă, care încântă ochiul şi
sufletul.

A sta de vorbă cu Parasca şi Mihai Agape
este un prilej de profundă consideraţie pentru o
viaţă întreagă dedicată profesiei şi artei. Te mi-
nunezi în faţa a doi oameni blânzi şi duioşi, do-
taţi cu doze de sinceritate şi modestie
dezarmante, dublate de o simplitate ajunsă la
esenţă. Frământările vieţilor lor au sublimat
într-o armonie deplină, dincolo de limita dife-
renţelor sesizabile ale firilor lor omeneşti şi ale
viziunilor lor picturale. 

– Ca profesori de pictură aţi format gene-
raţii de copiii. Cu ce impresii aţi rămas în le-
gătură cu experienţa Dvs. didactică?

– Parasca Agape: Experienţa didactică a
fost una plăcută pentru că şi obiectul predat a
fost de aşa natură încât a permis apropierea de
copii. Dacă eşti un profesor interesat, elevii vin

cu mare drag şi mie îmi plăcea mult să-i ajut.
La început mă jucam cu ei, mi se părea o con-
tinuă joacă iar timpul te ajută să te perfecţio-
nezi. De multe ori am depăşit graniţa orelor de
curs şi am făcut nenumărate activităţi extraşco-
lare prin care simţeam că elevii deveneau mai
aproape de mine, indiferent dacă era vorba de
cei de la Clubul Copiilor din Bicaz, de la Bica-
zul Ardelean, Bicaz Chei, Ion Creangă, Şcoala
„Elena Cuza”, Şcoala „Nicu Albu”. Am urmărit
să le transmit dragostea pentru frumos, prin pic-
tură dar şi prin muzică, pentru că adesea îi pu-
neam să cânte în timp ce lucrau.

– Mihai Agape: Eu am urmat Facultatea
de Arte îndrumat de pictorul Adrian Podoleanu,
care mi-a fost ca un al doilea tată şi care a in-
sistat să urmez cariera artistică. În anul 1973,
Puiu Vadana, care era inspector, m-a invitat
către catedră. Am predat trei ani la Zăneşti,
după care am fost remarcat la Casa Pionierilor
de directorul Gavril, profesor de limba română.
Iniţial am avut jumătate de normă, iar din 1978
am devenit titular şi de acolo m-am pensionat
în anul 1998. Mi-a plăcut mult să predau acolo,
pentru că, spre deosebire de şcolile generale, se
lucra cu un număr redus de copii, şi cei care
erau mai talentaţi. Până la urmă rămâneau cei

mai pasionaţi. Nume precum Lucian Gogu-
Craiu şi Laurenţiu Dimişcă, care au trecut prin
mâinile mele, au ceva important de spus în arta
plastică actuală. 

Ca profesor mi-am făcut meseria din pa-
siune. Nu m-am implicat în politică dar pe linie
profesională am avut mari realizări cu copiii.

Am participat atât la activităţi de nivel judeţean,
cât şi naţional dar şi la concursuri internaţio-
nale, cu rezultate foarte bune. Îmi amintesc cu
plăcere de taberele de vară de la Borca sau
Durău în care am pictat pereţii de la internatul
şcolii din Ceahlău sau alte activităţi asemenea
prin ţară, acolo unde eram solicitaţi. Apoi erau
expoziţiile bienale „Suntem fii ai patriei stră-
bune” – cu participări din toată ţara. Expuneam
lucrări ale copiilor şi la fostele fabrici „8 Mar-
tie” şi C.F.S. Săvineşti, precum şi la Policlinica
cu plată. Am elevi buni împrăştiaţi prin toată
ţara şi prin toată lumea.

– Şi totuşi, în ciuda eforturilor de la cate-
dră, nu aţi lăsat mai prejos munca de creaţie...

– Mihai Agape: Noi amândoi am făcut tot
timpul şi muncă de creaţie. Eu la Piatra Neamţ
iar Parasca, fiind iniţial la Ion Creangă, expu-
nea tot la Piatra-Neamţ, la activităţile Cenaclu-
lui Tineretului, care ţinea de Filiala U.A.P.
Bacău. Am participat amândoi la tot felul de ac-
ţiuni, la expoziţii colective şi personale. Am
evidenţa a peste 150 de participări la manifes-
tări expoziţionale, concursuri şi aproximativ 25
de expoziţii personale, una la 4-5 ani. Am de-
venit membru U.A.P. în 1998, chiar când m-am
pensionat. 

Înainte de 1990 toţi artiştii plastici erau
obligaţi să fie cuprinşi în „câmpul muncii”. Era
şi o condiţie pentru a intra în U.A.P. să fii înca-
drat şi erai obligat să pui accent pe
munca didactică. Totuşi amândoi nu am
neglijat munca de creaţie şi evoluţia
noastră a fost în domeniu în care am
avut atracţie de mici copii.

– Cum s-a manifestat această
atracţie timpurie pentru arta plas-
tică?
– Parasca Agape: La mine totul

provine din familie. Tata era talentat iar
fratele meu, Ilie Boca, a avut un rol ho-
tărâtor în orientarea mea către Facultatea
de Artă, şi nu numai a mea, pentru că toţi
fraţii avem înclinaţii artistice. Eu fiind
mai tăcută, mi-a plăcut mai mult să desenez şi
m-am exprimat prin personajele mele. Dacă îmi
observaţi lucrările, multe personaje vorbesc.
Picturile mele glăsuiesc mult, sunt mai gălă-
gioase. Strigătele din creaţiile mele semnifică
aspecte ale vieţii, mai plăcute sau mai neplăcute

şi încrâncenate. În felul meu mi-a plăcut să râd
de prostie sau de lene şi am ironizat aceste ne-
ajunsuri. Eu merg spre partea graficii, desenul
este foarte riguros, cu detalii, totul este narativ
şi trebuie să insişti mult cu privirea pentru a
descâlci povestea.

– Mihai Agape: În cazul meu, încă din cla-
sele mici, mi-a fost mult mai uşor să mă exprim
prin semne decât prin vorbit, astfel încât caie-
tele mele erau mâzgălite toate, începând de la
sfârşit către început. Copiilor le este mult mai
uşor să mânuiască elementele de limbaj plastic
decât literele şi sunt mai atraşi de imaginile pe
care le pot lăsa pe o suprafaţă, la început naiv
şi mai mult abstract, apoi mai complex.

– Se spune că operele Dvs. au efect tera-
peutic...

– Parasca Agape: Chiar pentru mine au
efect terapeutic. Am avut perioade cu starea să-
nătăţii mai precară şi atunci în loc de medica-
mente am pictat. Dacă lucram mă linişteam şi
liniştea mea se transmite probabil şi publicului.
Chiar şi acum, ori cos ii ori pictez. Eu nu pot să
stau, trebuie să fiu în activitate mereu.

– Deşi formaţi o familie atât de armo-
nioasă, în artă sunteţi la antipozi. Cum aţi reu-
şit să nu vă influenţaţi? 

– Parasca Agape: Nu ne-am influenţat nici
în artă, nici în alte preocupări. Nu ne-am con-
strâns unul pe altul niciodată. Ne-am găsit un
drum propriu pentru că dacă semeni cu altci-
neva nu mai faci creaţie. Toată viaţa am încer-
cat să ne găsim calea personală. Eu, iniţial am
avut tendinţa să mă iau după fratele meu, Ilie,
dar în timp am părăsit cenuşiurile lui şi am tre-
cut spre o gamă coloristică mai complicată. 

– Mihai Agape: Chiar dacă am rămas in-
dependenţi în creaţie, ne-am încurajat şi ajutat
reciproc permanent şi asta ne-a ajutat să rezis-
tăm în timp şi să trecem şi peste perioade mai
grele, mai ales legate de starea de sănătate.

– Domnule Mihai Agape, cum aţi putea ca-
racteriza tema „Mirajului”, care vă bântuie de
multă vreme?

– Mihai Agape: De câţiva ani buni am
adoptat conceptul de „Miraj”, în care, pornind
de la peisaj am înglobat chipul uman, rezultând
nişte compoziţii stilizate până la maximum; fo-
losind culoarea sub formă de pete urmăresc să
generez doar o sugestie. M-am ferit tot timpul
să fac imagini care să se apropie de aspectul fo-
tografic. Aşa am simţit eu de la bun început că
mă descurc mai bine. Şi fac nişte compoziţii
puţin mai cerebrale, mergând spre simplificare
şi în ceea ce priveşte culoarea, tinzând spre

game simple, pe o singură culoare, venind cu
griuri şi folosind un contrast maxim, de la negru
până la cele mai deschise culori. Sunt ataşat de
peisaje şi asta este o amprentă lăsată asupra
mea în urma participării la taberele de creaţie
la care am fost invitat, organizate atât la nivel

Mărturisiri de crez artistic cu Parasca şi Mihai Agape

Armonii în contraste
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Mărturisiri de crez
artistic cu Parasca

şi Mihai Agape
udeţean cât şi naţional. Acolo se lucrează
după natură, se fac studii. 

Am fost caracterizat ca un pictor post -
impresionist cu o tentă personală pentru că
am redus, am tot redus şi am mers pe sim-
plitate şi se pare că mi-am găsit un drum al
meu, pe care am avut tendinţa de a mă auto-

depăşi şi a merge cât mai departe.
În comparaţie, lucrările Parascăi sunt mai me-

ticuloase, pline de detalii, narative... la mine dintr-o
privire ai văzut tot.

– Doamnă Parasca Agape, sunteţi de acord
cu afirmaţiile conform cărora operele Dvs. pre-
zintă similitudini cu cele ale lui Marcel Chir-
noagă, având şi abordări de tip Picasso şi
Kandinsky?

– Parasca Agape: Cred că afirmaţiile se ba-
zează pe faptul că am afinităţi cu ceea ce înseamnă
grafica iar lucrările mele conţin multă linie, multă
construcţie. Dar mie nu îmi place să fiu lăudată,
asemănată... eu nu am vrut să preiau nimic de la
nici un pictor iar faptul că seamănă este o coinci-
denţă. Eu sunt unicat în felul meu şi nu semăn cu
nimeni. Nu am pretenţii că mă apropii de artişti
mari. Mai degrabă mă încântă asemănarea cu arta
populară şi chiar cu arta naivă şi cea brută. 

– Cum vă raportaţi la public?
– Mihai Agape: În general nu poţi face abs-

tracţie de mediul în care te mişti, dar noi prin ceea
ce facem vrem să ilustrăm experienţa de viaţă prin
care am trecut şi acumulările noastre şi ne gândim
mai puţin să ne formăm un public care să ne înţe-
leagă şi pentru care să pictăm. Dorim doar să scoa-
tem la iveală prin mijloace plastice ceea ce gândim
şi nu ne facem vise prea mari că avem realizări ex-
traordinare cu care să atragem publicul. Şi totuşi
acesta până la urmă a apărut de la sine, chiar dacă
noi nu am vizat asta. 

– Domnule Mihai Agape, dovedind că talentul
are numeroase modalităţi de concretizare, în anul
2012 aţi schimbat penelul cu peniţa. Ce a rezultat?

– Mihai Agape: Au rezultat 3 cărţi: „Lampa
care întinde morţii prada”, în anul 2012, care este
un fel de anchetă, de reportaj pe o direcţie justi-
ţiară, plecând de la un caz real; „Eşecul fatidic”,
în 2014, în care am integrat fragmente dintr-un
dosar penal, impregnate cu foarte multă ficţiune,
mergând pe două planuri, ca într-un montaj para-
lel; „Himere”, în 2016, proză scurtă cu caracter au-
tobiografic, care în esenţă este o combinaţie între
vis şi realitate. Toate trei au fost bine privite de
către criticii literari, şi aş dori să aduc în discuţie
doar pe Constantin Dram care mi-a făcut o cronică
la „Himere” în „Convorbiri Literare” şi pe Con-
stantin Tomşa, care m-a lăudat în revista „Apos-
tolul”, arătând că am respectat toate regulile prozei
scurte, mergând spre o condensare totală.

– Apreciaţi că în prezent libertatea de expri-
mare în arta plastică are valenţe mai ample decât
înainte de 1990?

– Mihai Agape: N-aş spune că există o dife-
renţă prea mare. Înainte de 1990, cei care doreau
să ajungă în diferite poziţii, ţineau cont de indica-
ţiile realismului socialist. Libertate de exprimare
era şi atunci, dar depinde ce vizai, unde doreai să
ajungi. Arta românească în general, înainte de re-
voluţie era foarte bine văzută şi peste hotare, pen-
tru că existau artişti cu operă curată.

A consemnat Gianina BURUIANĂ

j
iblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”
Neamţ a găzduit joi, 9 mai, vernisajul
expoziţiei cu lucrările participante la
Concursul Internaţional de Arte Plas-
tice pentru copii „Piatra-Neamţ Crea-
tiv”, ediţia a III-a, 2019, eveniment
cultural de înaltă ţi-

nută organizat de Asociaţia
Culturală „Arte.Ro” în par-
teneriat cu Primăria Piatra-
Neamţ.

Adresez mulţumiri pri-
marului Dragoş Chitic şi
Consiliului Local Piatra-
Neamţ, Bibliotecii Jude-
ţene şi Palatului Copiilor.
Noi lansăm invitaţia de
participare, recepţionăm
lucrările, facem jurizarea
şi organizăm această expo-
ziţie. Pe simeze de află cele
mai reuşite 80 de creaţii
ale copiilor care au fost selecţionate din
1600 de lucrări. Este un demers laborios, di-
ficil, dar foarte, foarte frumos şi cu rezultate
spectaculoase de la un an la altul, a menţio-
nat prof. Cristina Petrariu, preşedinta Aso-
ciaţiei „Arte.Ro”.

Expoziţia reuneşte cele mai bune creaţii
ale copiilor, cu vârste cuprinse între 6 şi 19
ani, de la 52 de şcoli, licee şi cluburi din 23
de ţări (Bulgaria, Ungaria, Macedonia, Ser-
bia, Slovacia, Slovenia, Croaţia, Lituania,
Letonia, Ucraina, Belarus, Polonia, Rusia,
Turcia, Iran, Israel, Egipt, Malaezia, Thai-

landa, India, Hong Kong, China, România),
de pe trei continente (Europa, Asia şi Africa).

A realiza un concurs internaţional, cu o
asemenea participare, necesită o muncă asi-
duă. Dumneavoastră aţi venit, aţi văzut, v-a
plăcut, dar, în spatele organizării acestui
concurs, stă o muncă de aproximativ un an.
Întotdeauna venim cu lucruri noi, deoarece
nu dorim să organizăm un festival stereotip,
pentru a nu-i plictisi pe cei care au participat
şi la ediţiile anterioare, a precizat şi dr. Ma-
riana Ciobanu, organizator şi membru de

onoare al Asociaţiei „Arte.Ro”.
Din cauza spaţiului limitat, pe simeze

sunt expuse doar lucrările cele mai relevante,
în număr foarte mic – circa 25 % dintre cele
care au obţinut premii speciale – Grand Prize
Individual, Gold Medal, Single Selection, la

secţiunile individual, colecţie per elev şi co-
lecţie per şcoală.

Prof. Mihaela Mereuţă, directorul-ma-
nager al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kiri-
leanu” Neamţ, i-a felicitat pe iniţiatorii
acestui proiect de anvergură. Este un proiect
de suflet al comunităţii nemţene. Este un pro-
iect care a dus faima judeţului, a oamenilor
şi a făuritorilor de frumos, de cultură şi ci-
vilizaţie, atât în Europa, cât şi dincolo de
graniţele Europei. Arta, cultura, frumosul,
depăşesc, iată, orice graniţă. Este ceea ce ne
uneşte, indiferent de diferenţele culturale,

ideile pe care
le împărtăşim,
crezul fiecăru -
ia, rasa, limba,
credinţa.

Profeso-
rul Viorel
Ciurlea, di-
rectorul Pala-
tului Copiilor
din Piatra-
Neamţ, a spus
că iniţiatoarea
con cursului,
Cri s             tina Petra-
riu, pune mult
suflet şi acor -
dă o imensă

încredere copiilor pe care-i are în pregătire.
Dragostea sa pentru artă şi dragostea pentru
copii este fără margini şi-i mulţumesc din su-
flet. Adresăm calde mulţumiri Primăriei Pia-
tra-Neamţ pentru ajutorul acordat.

Continuarea acestui proiect o constituie
găzduirea, la mijlocul lunii iulie, timp de o
săptămână, a 10 echipaje câştigătoare dintre
cele premiate la Piatra-Neamţ, în cadrul unui
stagiu de lucru peisaj în plain-air, in situ, la
Curtea Domnească.

Violeta MOŞU

A început cel mai important concurs
internaţional de arte plastice din Moldova –
„Piatra-Neamţ Creativ”, ediţia a III-a
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âlceaua Florilor din Pătrăuţii Bucovinei
se va fi botezat din cumpăna sabiei, poate
din ideea heruvimilor cu săbii rotitoare
aşezaţi în poarta de răsărit a Edenului. Ce
apărau călugăriţele-infirmiere de la Pătrăuţi
dacă nu Pomul Vieţii şi te întrebi dacă peste
vaietele păgâne vor fi putut călca

nepăsătoare. Când desprimăvărează, cireşul
scutură alb în sângele mielului, dar ce mai
contează al cui o fi mielul, că porcul era celt...
Supravieţuitori, gândim minunile lumii dintr-un
univers esenţializat în semitonuri, culori şi
nuanţe. Flora cere lui Venus butaşii trandafirilor
de toamnă, Suger mai sparge safire pentru albas-
trul vitraliilor sale, pe când Lumina aurorei tri -
mite Bucovinei paleta de peruzele a lui George
Löwendal.

Refuzase postul de consilier de artă al Operei
Metropolitane din New York: Pe mine o soartă
mai fericită m-a aruncat într-o Americă încă
nedescoperită de pictorii români: Bucovina!
Pentru mine, colţul acesta de ţară înseamnă un
material imens care pentru a fi prelucrat cere
vreo trei-patru sute de ani... În satele din fundul
Bucovinei au rămas aşezări de răzeşi în care por-
tul de pe vremea lui Ştefan cel Mare se poate găsi
nealterat..., iar fresca bisericilor a rămas
neatinsă de sute de ani... În Bucovina, tezaurul
acesta neatins e fără preţ.1

Pictorului scenograf de la Teatrul Naţional
din Cernăuţi (1926-1935) G. Löwendal i se
anunţă în 1927 primul portret, dar botezul
expoziţional se produce la Iaşi, prin participarea
în grupul pictorilor moldoveni din 1932 şi 1933.

În 1936, Leo van Puyvelde, directorul ge -
neral al Muzeelor de artă din Bruxelles,
preşedintele Comitetului Internaţional al Istoriei
Artei şi comisar general al Expoziţiei de Artă
Modernă de la Bruxelles, îi cumpără Portretul
ţăranului cu pălăria ruptă, care se află la muzeul
din Bruges (Belgia).2 Sigur că fiind vorba de
Bruxelles şi de înaltele funcţii ale domnului Leo
van Puyvelde, pălăria ruptă a ţăranului nostru
va fi putut constitui subiect de discuţie aplicabil
în timp oricărui domeniu, va fi pus diagnostice
politice poate chiar profetice, mai grave decât
pierderea unei mănuşi – ca la Tiziano în Tânărul
cu mănuşa (1530) – dar, neîndoielnic, mult mai
nevinovate decât urechea tăiată a Omului Van
Gogh din 1889, copleşit de criza care avea să-i
aducă internarea în casa de sănătate din Saint
Remy.

Evenimentul este relatat de însuşi Löwen-
dal. În scrisoarea către S. Tzigara-Samurcaş, van
Puyvelde apreciază că după modesta lui părere,
în ultimele trei secole nu s-a născut în Europa un
desenator care să mă egaleze – scrie Löwendal
– şi că intenţiona să aşeze portretul în muzeu,
între Holbein şi Dürer... Bani pentru această lu-
crare n-am căpătat, ca de obicei. Totuşi, acesta
a fost cel mai mare succes moral al vieţii mele în-
tregi. Poate veţi înţelege de ce un om care se
văicăreşte la fiecare pas de ghinioanele care îl
urmăresc, îşi permite să reproducă acest episod
– cataplasmă pe orgoliul lui de artist.

În refugiul bucovinean de la începutul lui
1944, G. Löwendal obţine de la Cernăuţi
autorizaţia pentru libera practică a recunoscutului
său har şi în 28 februarie picta Casa prof. Arune
Pumnul, în Cernăuţi, acuarelă şi creioane colo -
rate pe hârtie 0,500x0,345 m, semnat, datat pe
verso, aflat în Colecţia Lydia şi Radu M. Papae,
fiica şi ginerele pictorului, cărora le este dăruit,
la nunta lor din 20 iulie 1947.3

Până la imaginea revigorată de veghea

luminoasă a zăpezii löwendaliene s-au păstrat
aceea fotografică din 1910 a lui Octav Minar şi
alte câteva din perioada 1943-1964, susţinute de
o istoriografie succintă. Sigur este că a
supravieţuit bombardamentului, nu şi clădirea
anexă a Bibliotecii gimnaziştilor cernăuţeni, că
în 1943, Basil Abager fotografia această clădire
anexă, gata să cadă, şi un colţ igrasios din camera
ocupată de elevul Mihai Eminovici.4

Este şi momentul recuperării din mâinile ne-
gustorilor a casei din str. A. Pumnul, nr. 19, casă
moldovenească, cu cerdac bucovinean, cu
grădină spaţioasă, scrie C. Loghin, cu încrederea
că va fi transformată în muzeu.5

Domnul Vasile Tărâţanu, admirabil cunoscă -
tor al istoriei acestor preţioase zidiri, ne asigură
că în 1964, imobilul a suferit modificări majore
prin instalarea a trei familii de chiriaşi. 

Privind tabloul lui G. Löwendal am avut im-
presia unui déjà vu, repede confirmat, întrucât
asemănarea cu casa Ştefan şi Veronica Micle din
Iaşi, str. Butu, nr. 14 este frapantă, mai puţin
podul, probabil modificat de profesorul Micle,
când repară acoperişul, în toamna lui 1866,
cumpărată fiind din primăvară. Şi casele au des-
tinul lor încât asemănarea mi-a părut semnul că

pe proprietarii cei noi ar trebui să-i gândesc
într-un epilog istoric imaginar, de după sfârşitul
ciclului cosmic revoluţionar. Cu senzaţia pă -
trunderii într-un univers postum, al unei geografii
visate de providenţialul Löwendal, m-am lăsat
convinsă de autoreproşul insuficienţei în materie
de Aron Pumnul şi mai ales, de relaţia posibilă cu
profesorul Ştefan Micle, doi ardeleni cu aceeaşi
voinţă de a forţa destinul naţional. De Ştefan
Micle mă ocupasem, dar se vede că mereu
rămâne ceva lipicios...

Şi pe eroi tot acasă îi găseşti, sufletul rupt ştie
calea-înapoi. Dureros când se pustieşte, devine
fragilă, izbăvită de vise, pătrunsă de lilieci
seminţele prispei secătuite... Admirabil că nu s-a
clintit, o insulă albă din harul zăpezii, în afara
oricărei republici.

În Bucovina, Aron Pumnul ajunge
lăturalnic, şi el curentat de unguri ca Bărnuţiu,
adică dat în urmărire, spre a-l supune sorţii
cumplite ce o avu protopopul Buteanu.6 În Du-
minica Tomei din 30 Aprilie 1848, Pumnul semna
prima pagină de istorie probatoare sieşi ca
făuritor al destinului românesc, pecetluită de Al.
Papiu-Ilarian, în detaliată evocare.7 Cele trans-
mise de Necrologul lui A. Hurmuzachi,8 din
primul număr al Bucovinei, de după 12/24 Ian-
uarie 1866, când Pumnul (n. 1818) au încetat a
fi muritoriu, trebuie primite cu discernământul
impus de evenimente, drept care, după tămâierile
de cercevea, Aron Pumnul are dreptul la martorii
cu care a ridicat treapta istorică a Blajului.

Preotul cu studii vieneze şi profesorul de
filosofie de la Liceul din Blaj (1847-1848) scrie
o prochiemăciune chiemitoare la adunare pe du-
minica Tomei şi o dă în mână la fiecare studinte,
să o împrăştie în toate părţile ţării, că plecau în
vacanţa pascală, de lăţesc ca fulgerul faima

adunării, de nespus folos pentru cauza naţională.
Revoluţionarul jurase o viaţă închinată vieţii

naţionale. La umăr, simţi umbra mai tânărului
său confrate, Al. Papiu-Ilarian (n. 1827) discipol
al lui Bărnuţiu, tribun al revoluţiei din echipa
Laurian, Cipariu şi Avram Iancu. Papiu este
revoluţionarul de 20 de ani şi cronicarul de 23-
24. „Istoria Românilor din Dacia Superioară” în
două volume apare la Viena în 1851-1852, încât
toată călătoria tinerimii de-a lungul ţării, cu
prochiemăciunea lui Aron Pumnul, pentru du-
minica Tomei la Blaj, păstrează nestinsă
însufleţirea călătoriei apostolilor şi a preconilor
romani,9 dintr-un timp nou, acutizat în presimţiri
de istorie, care întreţin respiraţia mitului. Profe-
sorul de filosofie conta pe încrederea în rândurile
tinerimii, pe care o şi merita, apasă Papiu, pentru
ştiinţele sale şi patosul naţional. 

Ţara se mişcă, proclamaţia ajunge pe biroul
guvernatorului Josef Teleky, care ordonă ca pro-
topopii ţării, de amândouă riturile, chemaţi cu
câte doi preoţi şi doi săteni, cum suna apelul, să
rămână acasă! Dar, nici suprema prefectură de
arme, nici miliţia, nici aplecarea episcopului
Şaguna către unguri şi unguriţi, nici tentativele
de amânare sau scindare a neuniţilor de uniţi,
straşnic combătute de Aron Pumnul, nu au putut
clinti adunarea din duminica Tomei, 30 aprilie
1848. Pumnul şi Grindeanu se întâlnesc la Sibiu
cu Iancu, în aşteptarea lui Şaguna de la Carlowitz
se ţin conferinţe. Banatul şi Tisa îşi anunţă
prezenţa, Murgu promite că vine. Despre forfota
Blajului, despre ameninţări şi zvonuri
înfricoşătoare, Pumnul îi scrie lui Papiu.10 Preotul
Simeon Balint cedează şi se întoarce la Roşia, po-
durile de pe Mureş şi Someş au fost trase, dar
poporul trecea cu înotul şi calea Blajului nu mai
putea fi oprită.

Luările de cuvânt s-au rostit de pe piatra bi -
sericii catedrale, ungurii au cuvântat româneşte!,
episcopului care continuă să îi trimită acasă, în
numele iubirii sale părinteşti, i se scurtează vorba
şi mulţimea aclamă pe Iancu şi pe Buteanu, cel
dintâi otrăvit cât să înnebunească, celălalt spânzu-
rat! Vocea tribunului umple piaţa: – Domnule
Episcope, astăzi cel ce nu ascultă de popor, nu
ascultă de Dumnezeu! Cu angajarea revederii din
15 Mai, Bărnuţiu încheie adunarea din duminica
Tomei, cea mai frumoasă din câte s-au ţinut până
atunci în Transilvania.11

Duminică după-amiază, Bărnuţiu, Cipariu şi
Pumnul se întâlnesc în vederea scrisorilor
chiemătoare pentru 15 Mai. Vizitează pe teologii
din seminariu şi tinerimea de acolo, cu îndemnul
de a merge din nou în toate părţile cu vestea vi-
itoarei adunări. Seara, urbea se iluminează,
salutaţiuni şi tinerimea ţereană saltă jocul
naţional al Căluşiarilor. Episcopul de Blaj Ioan
Lemenyi se scuză guvernatorului că nu a putut
face nimic la duminica Tomei, că tinerii i-au stri-
cat toată popularitatea.12

Dintre Documentele anexe ale tomului al
doilea al Istoriei lui A. Papiu-Ilarian, reţinem
Protocolul Şedinţei a II-a din 16 mai 1848, de
alegeri Pentru Comitetul permanent în Sibiu:
Episcopul Andrei Şaguna, Preşedinte. Simeon
Bărnuţiu, Vice-preşedinte. Protopop Moise Fule.
Protopop Ioan Moga... Profesore Arune Pumnul.
Cancelist A. Papiu-Ilarian. Av. Ioan Buteanu. Av.
Avram Iancu...13

A bătut Principatele fugarnic, Bucureştiul
cu muscali şi holeră îl pricopsise, lângă zăplazul
cu mană de pere se întremează, dar ajuns de pâră
este arestat şi condus la Iaşi sub escortă. Impre-
sionat de soarta ardelenilor iubitori de neam şi
de Împărăţie, dorobanţul care îl străjuia îi făcu
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rilej să iasă din gros şi să ia calea Bu-
covinei.

Bate la uşa chiliei lui Iraclie Po-
rumbescu, student la teologia din
Cernăuţi, secretar de redacţie al Bucovinei
fraţilor Hurmuzachi ale cărui memorii le
menţionăm şi pe care acum le putem în-

tregi documentar. Este şi greu de crezut că Aron
Pumnul ar fi scăpat de arestul ieşean doar din
mila dorobanţului, cum imposibil devenise şi de
trecut cordonul, fără ajutor.

Corespondenţa de familie a lui Constantin
Hurmuzachi dezvăluie insistenţele pentru pri-
etenul cu nume conspirativ care trebuia ajutat
să treacă.14 Un înverşunat opozant al lui Mihail
Sturdza Vv., Costache Hurmuzachi îşi începe
cariera pe lângă boierul Constantin Balş de
Dumbrăveni pe care îl cunoaşte din 1834, în
timpul studiilor vieneze. Din 1835 vechil la
moşia basarabeană Galbena cu vestita herghelie
de rasă, în 1842 expedia scrisori tot de acolo,
dar, scrie Gh. Ungureanu, în anii 1846-1849
documentele ne dau date sigure că C. Hur-
muzachi a locuit la Dumbrăveni, unde a dat

adăpost sigur revoluţionarilor care treceau apoi
în Bucovina, la Cernauca părintească.15 Inten-
dent general, avocat, consilier intim al boierului
C. Balş, priceput contabil, negustor şi adminis-
trator, C. Hurmuzachi devine de neînlocuit, urcă
toată ierarhia din dreapta boierului măsurată de
la 800 la 2000 de galbeni anual, până la procu-
rator general şi executor testamentar, căci
boierul şi moare în 15 aprilie 1848.

Este de mirarea cum de rezistase, puţintel
cum era, în pustietăţile moşiereşti. În sinea lui,
C. Hurmuzachi aderase la viaţa de erou, tenace
şi chibzuit, cu visuri de mărire pentru care era
nevoie de bani. Corespondenţa camuflată în
fonduri inaccesibile, până nu de mult, lămureşte
alegerea de a rămâne în singurătatea sălbatică
a unei societăţi lipsite de sentiment şi de
inteligenţă, între oameni cu care nu avea nimic
în comun, şi de care fratele Alecu îl îndeamnă
să se dezlege.16 (Continuare în numărul viitor)
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tudiul Cartea vieţii lui Mihai
Eminescu. Spectacolul onto-
logic al rimei eminesciene
(Târgovişte, editura Biblio -
theca, 2018), semnat de aca-
demicianul Mihai Cimpoi este
structurat în două părţi dis-

tincte ca aspect şi tematică. Primul
compartiment porneşte de la ideea
unui demers de analiză şi interpre-
tare a creaţiei poetului nepereche –
Mihai Eminescu, prin tendinţa evi-
tării faptelor lapidare, crestomatice,
şi refuzul tatonării unui singur as-
pect care ar denatura înţelegerea de-
plină a sinelui eminescian (e vorba
de obsesia demonstrării de către unii
critici a sărăciei poetului, a condiţii-
lor precare, a „nebuniei”, indiferen-
ţei contemporanilor, a iubirii şi
pasiunilor poetului etc.). 

Autorul demistifică speculaţiile
referitore la naţionalitatea lui Mihai
Eminescu şi demonstrează prin ar-
gumente ireproşabile apartenenţa lui
la cetăţenia română, la fel proce-
dează şi în cazul anului naşterii poe-
tului, argumentează concludent că
data de 15 ianuarie 1850 este sin-
gura dată credibilă şi demnă de a fi
luată în calcul. Cartea vieţii lui M.
Eminescu... consemnează lecturile
geniului tutelar al poeziei româneşti,
studiile sale, primii lui formatori (A.
Pumnul, I. G. Sbierea), ocupaţiile şi
preocupările diverse cum ar fi cea
de sufleor, ziarist, revizor, profesor
de germană, traducător, poet. Un as-
pect important al exegezei creaţiei
eminesciene constă în periodizarea
etapelor care i-au marcat şi definit
scrisul. Autorul propune câteva mo-
mente distincte, e vorba de afirma-

rea poetică caracterizată de spiritus
loci, „perioada intimistă” (G. Căli-
nescu) cu însuşirile unui adolescent
tipic şi cu influenţe ale mişcării cul-
turale Sturm und Drang, perioada
pentru care sunt relevante accente
puternice ale romantismului care
implică aspectul specificului naţio-
nal, al naţionalismului dominat de
profunde probleme ale eternităţii.

Urmează etapa numită de M. Cim-
poi „spaţializarea ontologică a vi-
ziunilor” marcată de trecerea de la
pribegiile romantice ale poetului la
studiile vieneze, şi perioada defini-
torie care este cea titaniană a creaţiei
lui Mihai Eminescu, „faza fau-
stiană” datorită unei „voinţe intelec-
tuale formative de excepţie”
(Cimpoi, p.39). 

Cel de al doilea compartiment
al cărţii are ca obiectiv conturarea
tabloului rimării în opera poetică

eminesciană, pornind de la lucrările
unor reputaţi literaţi şi cercetători
preocupaţi, în totalitate sau tangen-
ţial, de stratul sonor precum Miron
Costin, I. H. Rădulescu, Garabet
Ibrăileanu, Mihai Dinu, Dumitru
Caracostea, Tudor Vianu, Ioana Em.
Petrescu, Vladimir Streinu, Ion Po-
grilovschi, Dumitru Irimia, Henri
Morier, Wellek şi Warren, D. Das-
călu şi C. Dascălu etc.

Păstrând proporţiile importan-
ţei versificaţiei şi a elementelor de
prozodie în raport cu conţinutul şi
problematica abordată, în special
sentimentul de viaţă pe care-l con-
ţine opera lui Mihai Eminescu, au-
torul preia îndemnul lui Tudor
Vianu şi anume acela de a „pătrunde
dincolo de stratul impersonal al al-
cătuirilor prozodice până la centrul
însuşi al inspiraţiei” (apud. p. 220).
Mihai Cimpoi îşi propune printre al-
tele o prezentare (recenzie) a Dicţio-
narului de rime – Mihai Eminescu
(ediţie îngrijită de Marin Bucur şi
Victoria Ana Tăuşan) – „o ars com-
binatoria în domeniul rimării”
(Cimpoi, p. 235) în care sunt sur-
prinse adevăratele exerciţii de vir-
tuozitate în plămădirea limbii
româneşti. Gaston Bachelard ase-
măna limbajul poetic cu un aluat, de
aici autorul construieşte expresia
„cuptorul-laborator” al limbii ro-
mâne prin care urmăreşte cu migală
elucidarea particularităţilor lexico-
logiei şi morfologiei poeticii lui
Mihai Eminescu, rimele interioare.
Fără a acorda o predilecţie exage-
rată tematicii abordate, exegetul
combate constatările care duc în
eroare cititorul, atunci când e vorba

de stratul sonor în opera poetului şi
anume părerea metricianului B. Lă-
zăreanu ce invocă folosirea cu ne-
miluita a licenţelor poetice de către
M. Eminescu, prin care consideră
(fără a avea dreptate) că acesta a
„nesocotit rima şi a sfărâmat ritmu-
rile, fiind cel mai „necorect” poet
român” (Cimpoi, p. 241). Un alt as-
pect al părţii a doua a lucrării Car-
tea vieţii lui Mihai Eminescu.
Spectacolul ontologic al rimei emi-
nesciene îl constituie demersul
comparativ între rima eminesciană
şi cea barbiană, pornind de la în-
semnele caracteristice ale acestor
poeţi referitoare la utilizarea rimei,
printre care străduinţa căutării ab-
solutului şi a modului unic de a
rima. Autorul întreprinde o analiză
a construcţiei rimice a poemelor
barbiene, detectează rime unice
(neîntâlnite la alţi poeţi), găseşte
rime eminesciene în poeziile lui Ion
Barbu. 

Spectacolul ontologic al rimei
eminesciene se impune ca un de-
mers de căutare a unicităţii figurilor
de sunet, ritm şi rimă, dar şi de con-
stituire a unui model de inspiraţie
pentru precursori. Aşa cum le-a de-
finit poetic Mihai Eminescu „iam-
bii suitori, troheii, săltăreţele
dactile”, ritmul, dar în special rima,
pot constitui subiectul unei investi-
gaţii riguroase, unice, argumentate
ştiinţific, demnă de toată aprecie-
rea. 

Olesea GÂRLEA, doctor în
filologie, cercetător ştiinţific

Institutul de Filologie Română
„Bogdan Petriceicu-Haşdeu”

Rimele eminesciene – subiect de cercetare ştiinţifică
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1/1864 – n. Ermil Istrati, la Bicaz (d.
14. 09. 1925, Piatra-Neamţ), profesor, avo -
cat, autor de manuale şcolare. S-a născut
într-o familie cu posibilităţi materiale
modeste. Cursurile şcolii primare le-a
urmat în satul natal, cele ale gimnaziului
clasic, la Piatra-Neamţ, apoi pe cele ale

Şcolii Normale „Vasile Lupu” şi ale Facultăţii
de Fizică-Chimie, la Universitatea din Iaşi. În
1890, proaspăt licenţiat în ştiinţe, obţine locul
I la concursul pentru ocuparea unei catedre de
specialitate la Liceul „Unirea” din Focşani. La
Piatra-Neamţ, va fi director al Liceului „Petru
Rareş” (1898-1905). Va lua şi diploma de avo-
cat (1909). Ca autor de manuale şcolare, va fi
remarcat de Simion Mehedinţi şi de către

George Vâlsan şi va fi primit membru al
Societăţii Geografice din România. Volume:
„Noţiuni de chimie şi mineralogie pentru clasa
a III-a gimnazială”, manual, 1895; „Uzufructul
în dreptul roman şi românesc”, 1905.

■ 4/1923 – n. Paul
Vasiliu, decedat 11. 09.
2018) la Piatra-Neamţ,
profesor de filosofie, psi-
hologie, pe dagogie, in-
giner, inspector şcolar,
profesor la Şcoala Medie
Nr. 1 de Băieţi (azi,
Colegiul Naţional „Petru
Rareş”, 1954-1955), pro-

fesor (1969-1970; 1972-1983; 1992-1996) şi di-
rector (1974-1975) al Liceului Pedagogic, al
Grupului Şcolar de Chimie (azi, Colegiul Tehnic
„Gheorghe Cartianu” (1965-1968), toate din Pia -
tra-Neamţ, om de o aleasă cultură, autor a nu-
meroase articole publicate în presa centrală de
specialitate şi în publicaţiile locale, precum şi al
„Monografiei Şcolilor Normale din Piatra-Neamţ
1912-2002” (2002).

■ 10/1947 – n.
Mircea Zaharia, la
Muncelul de Sus, Iaşi.
Absolvent al Facultăţii
de Filologie din Iaşi.
Membru al Uniunii Oa-
menilor de Teatru şi al
Uniunii Ziariştilor Pro -
fesionişti din România. 

n
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ELEMENTE MODERNIZATOARE ÎN EVOLUŢIA ŞCOLII
DIN BASARABIA ÎN ANII 1918‐1923 (I)

upă Marea Unire, Basarabia se integrează
treptat în viaţa social politică, economică
şi culturală a României, care avea deja,
instituit un sistem funcţional de instituţii
moderne. Cristalizarea României ca stat
modern pe parcursul secolului XIX – înc.
sec. XX a avut loc sub influenţa

spiritualităţii europene. Un rol important în
modernizarea învăţământului românesc l-au
avut adoptarea Constituţiei din 1866 şi refor-
marea şcolilor de toate gradele pe temelii mo -
derne de către Spiru Haret. Începând cu anul
1866, au fost stabilite principiile constituţionale
de bază ale învăţământului românesc: liber-
tatea, obligativitatea şi gratuitatea. (…)

În Basarabia, în prima jumătate a secolului
al XIX-lea, activitatea de instrucţie primară se
desfăşura preponderent în cadrul parohiilor.
Conţinutul materiei se reducea la studiul re-
ligiei, a limbilor rusă, slavonă şi a aritmeticii.
Abia în anii 1874-1875 se înfiinţează primele
şcoli primare cu învăţători retribuiţi cu salarii
din fondurile instituţiilor întemeietoare: Sf.
Sinod, Ministerul Instrucţiunii Publice, zem-
stvele1 locale sau persoanele particulare. Con-
trolul acestor şcoli îl exercita Ministerul
Instrucţiunii Publice prin organele sale: inspec-
torii şi directorii guberniali2 ai învăţământului.
Limba de predare în toate instituţiile de
învăţământ era, rusa. Treptat, şcolile primare
trec de sub tutela bisericii sub cea laică, de stat.
Acestea devin adevărate focare de rusificare a
populaţiei băştinaşe. La sf. sec. XIX – în-
ceputul sec. XX învăţământul din Basarabia
prezenta un amalgam de instituţii şcolare izo-
late, fără o continuitate a treptelor de
învăţământ, în totalitate cu predare în limba
rusă.(…)

La finele secolului al XIX-lea – începutul
sec. XX pe teritoriul dintre Prut şi Nistru nu
exis ta nici o şcoală românească. O încercare de
a introduce limba română la Seminarul Teo-
logic după 1905, a întâmpinat multe piedici din
partea autorităţilor. În anul 1911 Duma
imperială a votat un proiect de lege pentru
învăţământul primar, care stipula ca în

localităţile cu populaţie poloneză, lituaniană,
germană, tătară, estoniană, letonă, armeană,
georgiană etc., învăţământul primar să poată fi
urmat în primii doi ani în limba maternă.
Moldovenilor, însă, li s-a refuzat şi acest drept.
Către anul 1918 Basarabia era singura regiune
din Europa care nu avea învăţământ primar
obligator.

Ca urmare a politicii forţate de rusificare a
populaţiei locale din Basarabia, promovată de
către imperiul ţarist, a fost înregistrat un pro-
cent foarte înalt al analfabetismului, îndeosebi,
printre românii basarabeni (numiţi în

recensământul din 1897 „moldoveni”). Con-
form acestui recensământ în Basarabia
cunoşteau carte, doar, 283.174 de persoane,
ceea ce constituia aproximativ 19,4 % din to-
talul populaţiei. (…) În comparaţie cu celelalte
provincii româneşti, ştiinţa de carte în Basara-
bia se situa pe ultimul loc: 39,9 % în Vechiul
Regat (1912); 45,2 în Bucovina (1910); 51,1 %
în Transilvania (1910); şi Basarabia 19,4
(1897). (…)

În Basarabia, problema şcolii naţionale a
fost abordată în cadrul Congresului General al
Învăţătorilor din 10-13 aprilie 1917. Din cei
aproape 600 învăţători prezenţi în sală, doar 30-
35 erau moldoveni. Pan Halippa, în calitate de
reprezentant al Partidului Naţional Moldove-

nesc, a expus problema naţionalizării şcolii,
demonstrând că până la revoluţie, şcoala a fost
un mijloc de rusificare a populaţiei autohtone,
condamnând oficialităţile şcolare. 

Majoritatea congreselor şi adunărilor ob-
şteşti, desfăşurate pe teritoriul Basarabiei în anul
1917, au abordat problemele democratizării şi
naţionalizării şcolii din Basarabia, adoptând pro-
gramul Partidului Naţional Moldovenesc.

În urma Congresului Învăţătorilor Moldo-
veni din 25 mai 1917, a fost adoptată următoa-
rea rezoluţie: toate şcolile din satele locuite de
moldoveni, să fie transformate în şcoli moldo-

veneşti, începând cu 1 septem-
brie 1917; limba rusă să fie doar
ca obiect de studiu; crearea de
licee pentru moldoveni; deschi-
derea de catedre de „limbă, lite-
ratură şi istorie moldovenească”
la universităţile din Kiev şi
Odessa. Una din cele mai impor-
tante decizii a fost adoptarea gra-
fiei latine. Aceste hotărâri au fost
destul de importante pentru evo-
luţia ulterioară a şcolii dintre
Prut şi Nistru. În urma adoptării
rezoluţiilor acestui congres s-au
pus bazele naţionalizării şcolii,
care marca începutul unei noi
etape în evoluţia învăţământului

din Basarabia. 
Concomitent cu instruirea cadrelor didac-

tice, a fost desfăşurată o amplă activitate pentru
asigurarea şcolilor cu materiale didactice.
Prima tipografie cu grafie latină a fost adusă în
Basarabia de Onisifor Ghibu, ardeleanul care a
contribuit substanţial la trezirea conştiinţei
naţionale a moldovenilor dintre Prut şi Nistru.
În urma alocării a 20 de mii de ruble ruseşti de
către zemstva gubernială a fost anunţat un con-
curs de noi manuale şcolare. În acest scop s-a
organizat o comisie care trebuia să suprave -
gheze tipărirea manualelor, astfel ca
învăţământul în limba maternă să înceapă la
timp. În luna noiembrie 1917 au ieşit de sub
tipar primele manuale şcolare în limba română

D
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12/1938 – n. Elena Florescu, la Paşcani,
Iaşi, etnolog, doc-
umentarist, publi-
cist. Absolventă a
Facultăţii de
Ştiinţe Naturale-
Geografie din Iaşi

(1959), doctor în istorie
(1998), muzeograf la
Muzeul de Ştiinţe Natu-
rale; şef de secţie, la
Muzeul Etnografic al Judeţului Neamţ; a orga-
nizat şi coordonat „Târgul Naţional al
Meşterilor Lemnari” (Târgu Neamţ, 1992-
1999); peste 30 de comunicări la sesiunile
ştiinţifice; a cercetat particularităţile culturii
populare la catolicii din judeţele Neamţ şi

Bacău; consultant ştiinţific la Asociaţia „Eco-
forest” Neamţ. A debutat cu „Portul popular din
Zona Neamţ” (1973). Alte cărţi: „Arhitectura
populară din Zona Neamţ”; „Tradiţii populare
de pe Valea Bistriţei”; „Textile populare de

casă din Zona Neamţ”; „Biserici vechi de lemn
din Ţinutul Neamţ”. Titlul de Excelenţă,
„Diploma de Onoare şi Medalia de Aur”, de
către A. O. Ş.

■ 13/1912 – n. Constantin D. Borş, la Pia -
tra-Neamţ (d. 10. 01. 1998, Piatra-Neamţ), pro-
fesor de matematică învăţământul liceal,
întemeietor al „şcolii” de matematică din
Neamţ. Colaborator la: „Revista de

matematică” „Buletinul
Matematica”, „Gazeta de
Matematică şi Fizică”,
„Pitagora” ş. a. Distins
cu titlurile de profesor
fruntaş (1965), profesor
emerit (1970), Cetăţean
de Onoare al Municipiu-
lui Piatra-Neamţ. Cu
pseudonimul Lucian
Mircea a semnat versuri în presa literară. Ani-
mator al Cercului Literar „Slova nouă” din Pia -
tra-Neamţ. Împreună cu Constantin Prâsnea,
Dumitru Almaş, Har. Mihăilescu, Constantin
Gavriliu, Nichita Bistriceanu, a pus bazele

Rememorări nemţene

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 16)

ELEMENTE MODERNIZATOARE ÎN EVOLUŢIA ŞCOLII
DIN BASARABIA ÎN ANII 1918‐1923 (I)

u grafie latină: „Abecedarul”, autor fiind
arhimandritul Gurie Grosu, „Cartea de
citire”, autor Ştefan Ciobanu, „Manualul
de religie”, semnat de părintele Vlad. La
asigurarea şcolii cu manuale au contribuit
şi donaţiile de carte din Vechiul Regat.
(…)

Acţiunile de naţionalizare şi reorganizare
a şcolii, de lichidare a barierelor sociale şi
naţionale în învăţământul primar şi secundar în
anii 1917-1918 poartă în sine amprente moder -
nizatoare, însă, în lipsa unei legislaţii
corespunzătoare, a lipsurilor materiale, a mi-
jloacelor didactice, a cadrelor profesioniste şi,
în fine, a unei strategii bine structurate au creat
impedimente serioase în extinderea şi dez-
voltarea procesului de reformare şi moderni -
zarea şcolii din spaţiul basarabean.

După Unirea Basarabiei cu România,
şcoala dintre Prut şi Nistru se integrează treptat
în cadrul sistemului de învăţământ românesc.
În cadrul acestei etape au fost unificate toate
instituţiile de învăţământ, programele,
conţinuturile educaţionale, modalităţile de in-
struire şi perfecţionare a cor-
pului didactic şi administrativ,
sistemul de finanţare şi diri-
jare a instituţiilor de
învăţământ. Legile şi regula-
mentele ruseşti au fost în-
locuite treptat cu legislaţia
şcolară din Vechiul Regat. Pe
parcursul anilor 1919-1923 pe
teritoriul noilor provincii ali -
pite, a fost aplicată Legea
învăţământului primar din
Vechiul Regat, sancţionată
prin Înaltul Decret Regal nr.
2199 din 29 aprilie 1896 şi cu
numeroase modificările ulte-
rioare. (…) 

După preluarea condu -
cerii şcolii din Basarabia de către Ministerul
Instrucţiunii din România din aprilie 1918, pro-
cesul de naţionalizare a şcolii din Basarabia ia
amploare. Pe 30 aprilie 1918 directorii de şcoli

sunt informaţi despre obligativitatea predării în
şcoala primară în limba maternă şi obligativi-
tatea predării limbii de stat (româna), pentru
şcolile minoritare. Pentru funcţionarii din
cadrul organelor administrative locale periodic
se desfăşurau cursuri de limbă română. Con-
form ordonanţei din 15 mai 1918 funcţionarii
Directoratului de Instrucţie au fost înscrişi la
cursuri de limbă română fără plată.

În vara anului 1918, la Chişinău a avut loc
şedinţa inspectorilor şi revizorilor şcolari din
Basarabia, în scopul stabilirii situaţiei corpului
didactic şi luarea unor decizii temporare până
la promulgarea noii legislaţii şcolare. (…)

Conform Decretului-Lege din 5 iulie 1919,
obligativitatea învăţământului primar s-a extins
până la vârsta de 16 ani prin introducerea unui
curs complementar de 3 ani cu caracter practic,
specific economiei regiunii. Începând cu anul
1919 în localităţile din Basarabia se
organizează circumscripţii şcolare, în baza
cărora, anual, se realiza recensământul copiilor
în vârstă de până la 16 ani. În conformitate cu
prevederile Legii Învăţământului Primar din

Vechiul Regat, începând din 1921, obligativi-
tatea studiilor primare se extinde şi în Basara-
bia. 

Dacă până în anul 1917 în Basarabia nu ex-

ista nici o şcoală primară cu predare în limba
maternă (cu excepţia predării a 2-3 obiecte în
şcolile germane şi evreieşti), în următorul an,
după Unire, funcţionau 1557 de instituţii de
învăţământ primar, în care erau înscrişi 118.220
copii şi activa un corp didactic în număr de
2772 persoane. 

După Unire, atât în şcolile primare rurale,
cât şi în cele urbane a fost înregistrat un număr
sporit de înscrieri al elevilor. Mai mult din
jumătate din numărul total de elevi din
instituţiile de învăţământ primar, erau înscrişi
în clasa I. Iar în clasele a II-a – a V-a erau 43%
din numărul total de elevi.

Începând cu anul 1918 au fost fondate
primele instituţii de învăţământ preşcolar.
Deja, în anul de învăţământ 1919-1920 erau 75
de grădiniţe cu 4.229 copii (urbane – 38, rurale
– 37). Personalul didactic era compus din 75 de
persoane, dintre care 15 maestre cu titlu defin-
itiv, 24 de maestre cu titlu provizoriu şi 36 su-
plinitoare de maestre. (N. R. – text prelucrat)

Continuare în numărul viitor.

Cercetător ştiinţific Natalia MAFTEUŢA,
Institutul de Istorie Chişinău,

Republica Moldova

1 Zemstva (zemstvo, în limba rusă) -  formă de
guvernare locală instituită în timpul reformelor libe -
rale din Imperiul Rus de ţarul Alexandru al II-lea.
Prima zemstvă a fost creată prin lege în 1864, în
Basarabia legea aplicându-se abia din 1870.  Sis-
temul zemstvelor asigura consiliile de conducere dis-
trictuale sau provinciale din Rusia între 1864 şi 17
octombrie 1917, cuprindea toate clasele sociale, in-
clusiv ţăranii, și avea ca obiect problemele
învăţământului primar, asistenţei medicale, asistenţei
sociale ș.a.

2 Gubernie - cea mai importantă subdiviziune
administrativă a Imperiului Rus. Acest tip de subdi-
viziune a fost creat de Petru cel Mare prin ucazul din
8 decembrie 1708, prin care Rusia era împărţită în
opt gubernii. Mai apoi, numărul guberniilor a fost
crescut de la 8 la 23. Revoluţia din Octombrie nu a
schimbat împărţirea administrativă, dar a redenumit
aparatul de conducere soviet gubernial.
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rimei filiale, din Piatra-Neamţ, a Uniunii
Scriitorilor (1947). A obţinut locul I la un
concurs de sonete al Revistei „Contem-
poranul” (1947), urmat de Ştefan Au-
gustin Doinaş. 

■ 13/1924 – n. Andrei Strihan, la
Roman, teatrolog. Studii: şcoala primară

şi o parte din ciclul secundar la Liceul Comer-
cial din Roman, Liceul „Cultura” şi Academia
de Ştiinţe Economice, Financiare, în Bucureşti
(1947), doctor în filosofie, (1964), profesor de
estetică la Institutul de Teatru şi Film „I. L.
Caragiale” Bucureşti (1950-1976), cronicar
teatral la revista „Contemporanul” (1964-
1976), colaborator la Radio-TV (1964-1977),
coautor la „Dicţionar de estetică generală”

(1972) şi la „Istoria teatrului în România”, III,
1973. A emigrat în Israel (1977), unde predă la
Facultatea de Arte a Universităţii din Tel Aviv,
publică în diverse reviste şi este preşedinte al
A. S. L. R. din Israel. Cărţi: „O aventură

estetică cu Teodor Mazilu”; „Contururi se-
crete”, „Siluete”; „Leone De’ Sommi, precursor
al regiei moderne”.

■ 13/1954 – n. Gabriela-Doina Matasă-
Malty, la Piatra-Neamţ, scriitoare. A absolvit
Facultatea de Filologie din Bucureşti şi
Şcoala de Comerţ Exterior. Stabilită în Franţa
(1980). Scrieri: „Au – De la ales chemains”,
poezii; „En entandant Pècurenil”, roman. Pre-

miile „Jeaux Floroux de Beance” şi „Arte et
poesie”.

■ 14/1945 – d. Leon
Mrejeriu, înmormântat
la Mizil, pe când se în-
torcea din refugiu (n. 10.
02. 1879, la Cotârgaş,
Broşteni, Neamţ.) 

■ 15/1909, n.
Vladimir Laşcu, la
Samara, Rusia (d. 24. 12.
1996, Piatra-Neamţ),
profesor de educaţie fizică, publicist. Absolvent
al Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi
Sport din Bucureşti, a predat în mai multe
localităţi din ţară, iar din 1949, la Liceul „Petru
Rareş” şi la Şcoala Sportivă din Piatra-Neamţ;

Rememorări nemţene
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CALENDAR
– mai 2019

1. ALEXANDRU I. PHILIPPIDE (1
mai 1859 - 12 aug.1933) – 160 de ani
de la naşterea filologului;

01. GHEORGHE PETRAŞCU
(20 nov.1872 - 1 mai 1949) – 70 de ani
de la moartea pictorului; 

02. LEONARDO da VINCI (15
apr. 1452 - 2 mai 1519) – 500 de ani

de la moartea renascentistului italian;
08. PETRU DUMITRIU (8 mai 1924

- 6 aprilie 2002) – 95 de ani de la naşterea
prozatorului;

09. ZIUA EUROPEI;
10. CAROL STORCK (10 mai 1854 -

1926) – 165 de ani de la naşterea sculptoru-
lui;

11. STEPHAN LUDWIG ROTH (24
nov.1796 - 11 mai 1849) – 170 de ani de la
moartea cărturarului;

15. PIERRE CURIE (15 mai 1859 - 19
apr. 1906) – 160 de ani de la naşterea
fizicianului francez, Premiul Nobel pentru
Fizică, 1903; 

15. ZIUA LATINITĂŢII;
16. SIMION BĂRNUŢIU (21 iul.1808

- 16 mai 1864) – 155 de ani de la moartea
cărturarului;

18. PIERRE AUGUSTIN CARON de
BEAUMARCHAIS (24 febr. 1732 – 18
mai 1799) – 220 de ani de la moartea dra-
maturgului francez;

20. CORNELIU COPOSU (20 mai
1914 - 11 nov.1995) – 105 de ani de la
naşterea omului politic;

20. HONORÉ de BALZAC (20 mai
1799 - 18 aug. 1850) – 220 de ani de la
naşterea scriitorului francez;

21. TUDOR VIANU (27 dec.1897 - 21
mai 1964) – 55 de ani de la moartea criticu-
lui şi istoricului literar;

25. HENRIETTE YVONNE STAHL
(9 ian.1900 - 25 mai 1984) – 35 de ani de la
moartea scriitoarei;

31. JOSEPH HAYDN (31 mart. 1732
- 31 mai 1809) – 210 ani de la moartea com-
pozitorului austriac;

31. WALT WHITMAN (31 mai 1819
- 26 mart. 1892) – 200 de ani de la naşterea
poetului american. (Red.)

0
Scrisul meu este satiră directă la adresa

răului din bine şi odă indirectă la adresa
binelui din rău; 

Oglinda mea ca scriitor satiric este
lacrima de râs a cititorului...

Efim Tarlapan

oet umorist şi satiric, epigramist, tradu-
cător şi memorialist, Efim Tarlapan s-a
născut la 17 mai 1944 în satul Măgurele,
Ungheni. A absolvit Fa-
cultatea Filologie a Uni-
versităţii de Stat din
Chişinău (1962-1963). Din 1963 până în

1966 îşi face serviciul militar. Îşi continuă stu-
diile apoi la Facultatea Filologie (secţia Ziaris-
tică) a Universităţii de Stat din Moldova
(1966-1970). Bursier al Institutului „M. Gorki”
din Moscova (1985-1987).

Redactor literar la mai multe ziare şi re-
viste, la Radioul Naţional, consultant literar la
Uniunea Scriitorilor din RSSM (1987-2003).

Este unul dintre cei mai buni reprezentanţi
ai genului satirico-umoristic, membru al Uniunii

Scriitorilor din
M o l d o v a
(1976) şi Ro-
mânia (1994),
Membru de
Onoare al Uni-
unii Epigra-
miştilor din
România.

Parodiile,
fabulele, epi-
gramele, ron-
d e l u r i l e ,
afo rismele au-

torului sunt adunate în volumele Scuzaţi pen-
tru deranj (1974, carte de debut), Tatuaje
(1977), Revers (1980), Acarniţa (1986), Zâm-
bete cu supliment (1987), Asta-i situaţia
(1989), Cartuşiera (1991), Dioptrii pentru
ochelari de cai... (1995), Coloana nătângilor
(2001), Deşertul din clepsidră (2005), Zâm-
bete pentru export (2010), Eseuri tragi-co-

mice (2011), Bezna n-are orizont (2013), Lu-
mina umbrei mele (2013), Cu tămâia în in-
fern (2013), În imperiul unei… fraze (2015),
Epigramiada românească (2016) ş. a.

Un loc aparte în creaţia sa îl ocupă cărţile
pentru copii. Este autorul unor antologii de
umor românesc şi universal: Atlas comic
(1982), Buturuga mică (1993), Marea anto-
logie a epigramei româneşti (2005), Câte-o
poantă de căciulă (2007), Cu mâţa-n carte

(2009), Râsul lumii la români
(2010) ş. a.

Valoarea creaţiilor sale a
fost autentificată de premiile şi distincţiile ob-
ţinute la concursurile de epigramă (Galaţi,
1991; Ploieşti, 1993; Cluj-Napoca,1994) sau
festivalurile de satiră şi umor („Povestea Vor-
bei”, Nisporeni, 1992 şi „Constantin Tănase”
Vaslui, 1992). Este deţinător al Premiului Uni-
unii Scriitorilor din Moldova al Titlului Onori-
fic „Maestru al Literaturii” ş. a. 

S-a impus ca unul din cei mai importanţi
epigramişti români din toate timpurile. Poezia
sa împleteşte în sine arta de a transmite citito-
rului buna dispoziţie, cu profunde aspiraţii ale
generaţiei pe care o reprezintă. Un adevărat
maestru al cuvintelor, Efim Tarlapan rămâne
unul din creatorii profunzi ai genului satiric, un
adevărat promotor al valorilor morale, unul din-
tre cei mai prestigioşi scriitori satirici contem-
porani din întregul areal românesc.

Epigramistul s-a stins din viaţă la 8 decem-
brie 2015, la Chişinău. (N. R. Text prelucrat
după „Aniversări culturale, 2019”, Biblioteca
„Ion Creangă”, Chişinău) 

Mariana URSU

Schiţă de autoportret

Gânditor, cu tâmplele ca neaua,
Frate cu-adevărul, deci sărac,
Strâng şi eu, din răsputeri, cureaua -
Să nu-mi treacă mintea prin stomac.

Efim TARLAPAN

PRO MEMORIA

EFIM TARLAPAN
• 75 de ani de la naşterea scriitorului
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nimator al activităţii sportive de
performanţă. A înfiinţat secţia de schi a
şcolii sportive şi a introdus jocul de
baschet în practica
sportivă a elevilor.
Colaborări: „Re-
vista de educaţie

fizică şi sport”,
„Ceahlăul”, „Revista de
pedagogie”, „Gazeta
învăţământului”. Autor
al cărţii „Traversarea
deşertului” (1991), un
document preţios despre lagărele sovietice. 

■ 15/1909 – n. Maria Chelsoi, la Bicaz,
Neamţ (d. 1973), artist plastic. A absolvit Aca-
demia de Arte Frumoase, Bucureşti, secţia arte

decorative. Nicolae Iorga a fost mentorul şi
sprijinitorul ei şi cu ajutorul lui a obţinut o
bursă de studii la manufacturile din Sevres,
Franţa (1939). Lucrări de ceramică, pictură şi
acuarelă.

■ 20. 05. 1967 – d. Alexandru C. Gheor -
ghiu, la Bucureşti (n. 1879, Piatra-Neamţ),
autor de manuale şcolare, publicist. A absolvit
şcoala primară în oraşul natal, apoi Şcoala
Normă de Băieţi „Regele Carol I”, Bucureşti;
institutor la Şcoala de Băieţi Nr. 1 şi la Şcoala
de Băieţi Nr. 2 (director, 1904-1915), Piatra-
Neamţ. A înfiinţat o cantină şcolară pentru ele-
vii ce veneau de departe la şcoală. Remarcat de

Spiru Haret, devine revizor şcolar, iar după
Primul Război Mondial, inspector general în M.
I. P. Între 1933-1942, în mai multe rânduri, a
fost primar la Piatra-Neamţ, timp în care s-a dat
în folosinţă clădirea spitalului din oraş (14. 10.
1935) şi s-a finalizat construcţia clădirii Teatru-
lui. Colaborări: „Adevărul
literar şi artistic”; „Apos-
tolul”; „Preocupări didac-
tice”; „Propăşirea”;
„Revista învăţătorilor şi
învăţătoarelor”; „Refor-
matorul” ş. a.

■ 20/1939 – n.
Geor geta Simon-Bota-
Botescu, la Bozieni,

a

Rememorări nemţene

(continuare în pag. 18)

CALENDAR
– iunie 2019

1. MIHAIL GLINKA (1 iunie 1804 -
15 febr. 1857) – 215 ani de la naşterea
compozitorului rus;

03. FRANZ KAFKA (3 iulie
1883 - 3 iunie 1924) – 95 de ani de la
moartea scriitorului ceh; 

05. CONSTANTIN NOTTARA
(5 iunie1859 - 16 oct.1935) – 160 de

ani de la naşterea actorului;
05. GHEORGHE LAZĂR (5 iunie

1779 - 17 sept. 1823) – 240 de ani de la
naşterea cărturarului;

06. SABIN DRĂGOI (6 iunie 1894 - 31
dec. 1968) – 125 de ani de la naşterea com-
pozitorului;

06. ALEKSANDR PUŞKIN (6 iunie
1799 - 10 febr. 1837) – 220 de ani de la
naşterea poetului rus;

11. RICHARD STRAUSS (11 iunie
1864 - 8 nov. 1949) – 155 de ani de la
naşterea compozitorului şi dirijorului german;

15. MATEI CĂLINESCU (15 iunie
1934 - 24 iunie 2009) – 85 de ani de la
naşterea scriitorului şi criticului literar;

15. MIHAI EMINESCU (15 ian. 1850
- 15 iun. 1889) – 130 de ani de la moartea po-
etului naţional;

15. VIRGIL TEODORESCU (15 iunie
1909 - 24 iunie 1987) – 110 ani de la naşterea
poetului şi scriitorului;

19. GEORGE CĂLINESCU (19 iunie
1899 - 12 martie 1965) – 120 ani de la
naşterea criticului şi istoricului literar;

20. AUREL BARANGA (20 iunie 1913
- 10 iunie 1979) – 40 de ani de la moartea
scriitorului;

23. ALEXANDRU ODOBESCU (23
iunie 1834 - 10 nov. 1895) – 185 de ani de la
naşterea scriitorului;

28. ION D. SÂRBU (28 iunie 1919 - 17
sept. 1989) – 100 de ani de la naşterea dra-
maturgului;

29. NICOLAE BĂLCESCU (29 iunie
1819 - 29 nov. 1852) – 200 de ani de la
naşterea istoricului;

30. PAUL CONSTANTINESCU (30
iunie 1909 - 20 dec. 1963) – 110 ani de la
naşterea compozitorului. (Red.)

0
rigore Botezatu este o personalitate mar-
cantă în domeniul cercetării culturii popu-
lare. Datorită Dumnealui, în mare parte,
tezaurul folcloric existent în Basarabia şi
în satele româneşti din Ucraina este cu-
noscut în multe ţări nu numai din Europa.

S-a născut la 14 ianuarie 1929 într-o
familie de ţărani răzeşi din nordul Moldovei, s.
Baraboi jud. Bălţi. În anul 1949 a absolvit şcoala
medie din satul natal, iar în 1954 – Facultatea
de Istorie şi Filologie (Secţia de
limbă şi literatură numită atunci
„moldovenească”) a Universi-
tăţii de Stat din Chişinău. După absolvire a fost
angajat în calitate de cercetător ştiinţific la In-
stitutul de Istorie, Limbă şi Literatură al Filialei
Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a Uniunii
Sovietice. De atunci şi până astăzi, timp de 55
ani, Grigore Botezatu este prezent în activitatea
de valorificare a bogatei şi variatei noastre crea-
ţii populare.

Este diversă şi îndeletnicirea folcloristică a
Dumnealui, unde putem distinge câteva aspecte:
culegerea creaţiilor populare pe teren, publica-
rea lor, traducerea din folclorul literar al altor di-
ferite etnii, studierea operelor artistice anonime.

De-a lungul zecilor de ani, pasionatul fol-
clorist a fixat – pe numeroase pagini de hârtie
sau pe kilometri de bandă magnetică – multe mii
de texte populare orale, pe care le-a depozitat în
Arhiva de Folclor a A. Ş. M., unde se păstrează
materiale înregistrate începând cu anul postbelic
1945. Grigore Botezatu a cules creaţii etno-fol-
clorice în majoritatea localităţilor din R. Mol-
dova şi în sate româneşti (unele de acum
deznaţionalizate) din Ucraina (reg. Odesa, Ni-
colaev, Chirovograd, Cernăuţi, nordul Maramu-
reşului, numit astăzi Transcarpatia), din Rusia
(ţin. Crasnodar) ş. a.

Grigore Botezatu s-a consacrat culegerii
textelor de proză populară: poveşti, parabole, le-
gende, snoave ş. a. Prima colecţie de poveşti po-
pulare a editat-o încă în 1955, la un an după
absolvirea Universităţii, după care au urmat al-
tele peste 40 la număr. 11 cărţi de folclor ale
Dumnealui au fost traduse şi editate, în tiraje fa-

buloase, în multe limbi ale lumii: engleză, fran-
ceză, germană, spaniolă, japoneză, bulgară, slo-
vacă, rusă, ucraineană, belorusă, georgiană ş. a.
Pe de altă parte, distinsul nostru folclorist a
transliterat în graiul românesc şi a editat la Chi-
şinău peste 30 de culegeri folclorice ale diferi-
telor popoare. Pentru munca uimitoare de
culegere şi publicare a nestematelor populare, a
fost primit în Uniunea Scriitorilor în 1957.

Grigore Botezatu a luat parte activă la în-
tocmirea, redactarea celor trei
serii de culegeri folclorice ale
românilor moldoveni: Creaţia

populară moldovenească (16 volume); publica-
rea creaţiilor populare conform zonelor etno-fol-
clorice (8 volume); Mărgăritare (15 culegeri). A
contribuit la evaluarea moştenirii lucrărilor în

sfera folcloristicii româneşti. A publicat articole
despre preocupările etno-folcloristice ale lui D.
Cantemir, I. Neculce, I. Creangă, M. Eminescu,
A. Mateevici, T. Pamfile, P. Ştefănucă, Gh. V.
Madan, T. Găluşcă.

Grigore Botezatu şi-a dat concursul la scrie-
rea unor manuale pentru instituţiile de învăţă-
mânt superior şi cel mediu: Schiţe de folclor
moldovenesc (1965), Creaţia populară (Curs
teoretic de folclor românesc din Basarabia,
Transnistria şi Bucovina) (1991) ş. a.

Cărţile lui G. Botezatu sunt o întreagă bi-
bliotecă, utilă pentru mii de cititori din ţară şi de
peste hotare.

Dr. hab. Nicolae BĂIEŞU, 
Institutul de Filologie al A. Ş. M.

GRIGORE BOTEZATU
• 90 de ani de la naşterea folcloristului
G

PRO MEMORIA
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ulceşti, azi, Ruginoasa, Neamţ, con -
tabilă, prozatoare, absolventă a Liceului
„George Bacovia” din Bacău. S-a stabilit
la Piatra-Neamţ. A debutat cu romanul
„Mireasma clipelor de viaţă sau Manu-
scrisul cu şiret albastru” în 2006, după
care a urmat un al

doilea roman, „Ultima
doamnă” în 2010. 

■ 21/1936 – n.
Cons tantin Cucu, la
Solonţ, Bacău. Ziarist. (d.
2016) Absolvent al
Facultăţii de Filosofie–
secţia ziaristică –
Bucureşti (1958). Re-

porter la Ziarul „Apărarea patriei”, profesor şi
director de şcoală la Zemeş, Bacău (1961-
1966), director al Casei de Cultură din Moineşti
(1966-1967), şef de secţie la Ziarul „Ceahlăul”

(1968-1974), inspector cu probleme de
învăţământ la U. J. C. M. Neamţ (1974-1989),
consilier principal la Bibliopolis S. A. Piatra-
Neamţ (după 1989), redactor-şef al Revistei
„Asachi” (1991-2005), redactor şef al
săptămânalului „Informaţia Primăriei”, Piatra-
Neamţ (1996-2002). Consilier pe probleme de
carte la Centru de Cultură şi Arte „Carmen
Saeculare” Neamţ. Autor al volumului de

poves tiri ,,În volbura apelor”.
■ 24/1924 – n. An-

toaneta Ralian, la
Bucureşti, traducătoare.
A fost elevă a Liceului
„Roman-Vodă” din
Roman, a urmat Facul-
tatea de Litere şi Filo-
zofie din Bucureşti
(1944-1948); a coordo-
nat secţia de traduceri a

Direcţiei Generale a Editurilor (1950-1961);
redactor la E. P. L. U. (Univers) până la pen-
sionare (1982). Debutat editorial „Ochelarii” de
Ana-Maria Ortese (trad. din italiană, 1956).
Pentru traducerea unora dintre cele peste o sută
de cărţi (romane, piese de teatru şi eseuri), dar

Rememorări nemţene
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(urmare din pag. 17)

George Panu la Durău, evocat de socrul Anei Pauker (II)
(Continuare din numărul 219)

mi aduc aminte de una cu oarecari
peripeţii. Înainte de a porni, fiecare din-
tre excursionişti primirăm din partea lui
Panu câte o însărcinare. Călugării sau
ţăranii plecaseră înainte cu caii încărcaţi
cu de-ale mâncării şi băuturii, cu tacâ-
muri şi cu vasele pentru gătit; apoi ve-

neau Panu, familia, părintele Theophan,
stareţul schitului, şi cu mine.

În momentul plecării, Panu îmi zise: „Ţie
îţi dau chibriturile, ca să avem cu ce aprinde
focul”. Bag chibriturile în buzunar. Abia caval-
cada se puse în mişcare, că duduia Titina Panu
[prima fiică, din cei 5 copii] – azi d-na Hruber
– îmi observă că ar fi mai prudent să-mi pun un
palton mai gros. O ascult, trimit să-mi schimbe
haina, lăsând acasă pe aceea în care tocmai
băgasem chibriturile. După câteva ore de drum
în urcuş foarte obositor, ajunserăm la locul
predilect al lui Panu şi poposim. Ţăranii
scoaseră merindele, iar mie şeful îmi strigă:
„Pauker, adă chibriturile!”... La auzul acestor
cuvinte înlemnisem deodată şi „şeful”,
privindu-mă, îmi ghicise accidentul. Vă puteţi
închipui furia de care dânsul fu cuprins, privirea
cu care mă străpunse, iritaţia ce se desena pe
faţa lui nervoasă, şi... ce cap [probabil: chip]
făcui eu!

Văzându-mă cum rămăsesem mut şi
zăpăcit, fără să mă mişc, aceasta îl enervă şi
mai mult şi, cu pumnii încleştaţi, bătând din pi-
cior, îmi strigă deodată, extrem de furios: „Să
pleci îndată înapoi şi să-mi aduci chibritu -
rile!”... A fost... tocmai un moment de destindere
şi, fireşte, toată lumea abia şi-a stăpânit râsul!...
Într-acestea, prin desagii ţăranilor se găsi din
întâmplare nişte chibrituri şi fui salvat. Mulţi
ani apoi nu mi-a iertat această inadvertenţă şi
refuză absolut să-mi dea vreo însărcinare când
se mai întâmpla să fac parte cu dânsul din vreo
excursiune.

*
Cele de mai multe ori, în timpul dintre

dejun şi masă şaceasta – pe la 6 seara, durând
tot două oreţ, Panu făcea mici plimbări prin pre-
jma schitului, vizita pe călugări şi se delecta în
lungi convorbiri cu dânşii, cercetându-i asupra

originii şi trecutului lor, asupra mijloacelor lor
de trai etc.; apoi ore întregi se lăsa în lungi
observaţii asupra vieţii animalelor şi a
păsărilor.

Unul dintre călugării de acolo, pe atunci
tânăr şi voinic, ager şi deştept, sprinten în
mişcări, părintele Theophan, reuşi să captiveze
cu desăvârşire pe Panu. Când stareţul schitului
[Serafim] muri, Panu stărui şi obţinu ca acest
loc să fie dat lui Theophan.

În curând, schitul fu declarat mănăstire,
călugării, care până atunci trăiau numai din
cerşit [citeşte: din agoniseala lor şi din miloste-
nie], fură trecuţi cu câte o mică sumă anuală în
bugetul cultelor, părintele Theophan se văzu
ridicat la rangul de arhiereu, Casa Bisericii
acordă creditele necesare pentru repararea
radicală şi zugrăvirea din nou a bisericii [pic-
tura: N. Tonitza şi ucenicii săi, între care şi
părintele Varahil Moraru]. Arhondaricul deveni
neîncăpător pentru excursioniştii cari poposeau
câte o zi sau două pe aici, înainte de a urca
Ceahlăul sau a trece munţii în Transilvania.

Acest lucru îl supăra, îl irita pe Panu. Fire
ciudată, dornică de a trăi cât mai izolat şi
numai în cercul intim plăcut lui, el se complă -
cea parcă în ideea că schitul îi aparţinea exclu-
siv şi privea cu supărare şi enervare pe
vi zi tatorii şi excursioniştii care îl „importu-
nau” cu prezenţa lor.

– Trebuie să sfârşesc cu „scandalul” ista,
îmi zise el într-o zi; am să-i găsesc eu leac.
Auzi, să nu pot sta liniştit nici aici!... O să vezi
tu ce o să fac la anul...

Şi am văzut.
*

[...] Făcând intervenţii pe lângă Casa Bi -
sericilor şi pe lângă proprietarul Hangului,
Panu obţinu învoirea de a-şi clădi o casă din-
colo de zidul mănăstirii. Astfel el reuşi să
rămână în mijlocul poziţiunilor pitoreşti atât de
dragi lui şi unde se obişnuise de un şir de ani,
iar pe de altă parte să se izoleze şi să trăiască,
cu ai lui şi numai cu ai lui, în acea singurătate
şi linişte pe care o adora şi în care el găsea
farmecul vieţii.

Ce a făcut Panu pe terenul ales dincolo de
mănăstire era vrednic de văzut: o casă
ţărănească adorabilă, cu un cerdac mare, de

unde se deschide larg priveliştea măreaţă spre
lanţul Carpaţilor. Apoi atenanse potrivite,
şoproane, magazii, grajduri, coteţe de păsări,
pivniţă, gheţărie etc. etc. Văzând toate acestea,
te întrebai cu uimire: de unde atâta simţ practic
la acest om care, în viaţa-i de toate zilele, s-a
arătat atât de stângaci în chestiile materiale.

Cu câtă plăcere mă plimba el ca să-mi
arate acea frumoasă gospodărie, cu câtă
mulţumire urmărea seara, din grădina casei,
cum se întorceau vitele de la munte, câtă grijă
arăta să se cosească din timp şi se interesa câte
căpiţe au ieşit din cele câteva pogoane de loc
ce închiriase de la arendaşul Hangului.

– Vezi tu, Pauker, îmi zise Panu, nu sunt
mulţi proprietari cari să aibă o aşa sistematică
şi îngrijită gospodărie ca mine, Decât – eu am
numai gospodăria şi-mi lipseşte moşia!...

*
Nota noastră (potrivit şi unor detalii din

broşura lui Dimitrie Hogea). 
1. Celor grăbiţi să parcurgă aceste

rememorări având în imagine facilităţile zilei
de azi, le recalibrăm entuziasmul citând din
vrednicul nostru primar: „Acum 40 de ani
(1890), drumul de 9 km, ce duce de la Capu-
Dealului din Răpciuni până la schitul Durău, nu
se putea face cu trăsura, fiindcă mergea mai
mult pe matca pârâului Schit, plină de bolovani
şi cu dese mâncături de ape; iar pe cei vro 2 km,
de la casa Mărioarei din gura Durăului, până la
mănăstire, era numai o potecă prin pădure. Aşa
că întreg drumul nu se putea străbate decât pe
jos, ori călare pe cai. De aceea, rari erau turiştii
cari se încumetau a-l face. Mica şosea de astăzi
(1930), cu podurile şi podeţele ei, s-a făcut mai
târziu, în urma nenumăratelor stăruinţi depuse
de Panu.”

Cât despre baraj şi marele lac, vă lăsăm în
seama propriilor amintiri…

2. La doi ani de la moartea lui G. Panu
(datorată unui mocnit cancer la intestine),
urmaşii direcţi neavând posibilitatea să
întreţină aceste bunuri, casa şi întreaga
gospodărie au fost cumpărate de Ministerul
Cultelor, devenind noul arhondaric (casă de
oaspeţi) al mănăstirii.

Constantin BOSTAN

Î
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i pentru întreaga activitate, a fost distinsă
de mai multe ori cu Premiul A. S.
Bucureşti, Premiul U. S., iar Departa-
mentul de Stat al S. U. A. i-a acordat
Diploma pentru activitate de promovare
a literaturii americane în România
(2002). Colaborări: „Luceafărul”;

„România literară”, „Secolul 20/Secolul 21”. 
■ 25/1909 – n. Dorina Rădulescu

(Rudich), la Roznov, Neamţ – (d. 1. 08. 1982,
Bucureşti), prozatoare, poetă şi publicistă. Se
presupune că tânăra ar fi simpatizat cu mişcarea
comunistă din ilegalitate. A fost autodidactă, a
lucrat într-un magazin, a debutat în „Cuvântul
liber” (1935), iar în timpul războiului, a scris
pentru un ziar de front. Romanul „Vârtej”
(1964) este în mare parte o transfigurare literară

a anilor copilăriei şi ai tinereţii autoarei. A fost
urmat de „Adevăr şi fantezie”, publicistică
(1970). Alte colaborări: „Contemporanul”;
„Graiul nou”; „Lumea”; „Gazeta literară”;
„România literară”; „Viaţa capitalei”, la ultima

a fost redactor (1947-1948) ş. a. Alte volume:
„Taina crăiesei. Basme”, ilustraţii de Lena Con-
stante; „Ancora”, pref. Ana Blandiana. 

■ 26/1896 – n. Aurel Băeşu, la Fălticeni
(d. 24. 08. 1928, Piatra-Neamţ), artist plastic. A
urmat Şcoala de Belle Arte din Iaşi, apoi, cu
sprijinul lui G. T. Kirileanu şi al lui D. Lalu,
studiază la Roma. Încă din timpul studenţiei
este distins cu Premiul pentru Desen al Acade-

miei Române (1915). Participă la Primul
Război Mondial, în luptele de la Oituz şi
Cireşoaia (1917).

Întors din Italia, îşi
cumpără o căsuţă în Pia -
tra-Neamţ (azi, pe
Strada „Ion Creangă”).
În 1926, călătoreşte în
Franţa, Slovenia şi Un-
garia.

Prin creaţia sa,
marcată de influenţa lui
Nicolae Grigorescu,
apoi prin aura sa ro -

mantică şi cantonarea în impresionism,
rămâne unul dintre pictorii importanţi stabiliţi
la Piatra-Neamţ. 
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Rememorări nemţene

[

Excelsior!
(Continuare din numărul 220)

n istoria alpinismului
românesc, această
premieră este înscrisă, cu
loc şi dată, fără să se
menţioneze numele celor
doi, fără să se specifice că
a fost realizată de nişte
adolescenţi, începători în

acest dificil sport, şi că era prima
escaladă din viaţa lor.

Liderul nostru din vremea
aceea, Romeo Findrihan, după o
viaţă bogată în strălucite biruinţe
profesionale şi de alpinism, după
ce a urcat sumedenie de piscuri
semeţe pe tot globul, a fost
răpus, de un şofer neatent, într-
un accident banal de circulaţie.

Valerică Ardeleanu, la cei
85 de ani ai săi, purtaţi acum cu
deplină verticalitate, stă mărturie
pentru frumoasa istorie a grupu-
lui şi a liderului, cu toţii foşti
elevi ai Colegiului Naţional
„Petru Rareş” din Piatra-Neamţ.

Biruinţa lor a intrat în istoria
alpinismului românesc. Multe
premiere alpine numără acum is-
toria căţărătorilor români; dar o
asemenea escaladă (de dificul-
tatea 3 din 5 grade posibile),
realizată acum aproape trei sfer-
turi de veac, de nişte adolescenţi
în vârstă de 15-16 ani, cu
echipament improvizat de ei şi
complet lipsiţi de experienţă în
alpinismul de performanţă, nu
are pereche!

O superbă lecţie, care ne
vorbeşte cu tărie despre curaj,
încredere şi solidaritate
adolescen tină, în jurul unui lider
autentic.

Mihai-Emilian MANCAŞ

Î

n ultima jumătate de veac, de la „Rareş” şi-au luat
zborul către scenele ţării şi ale lumii actori şi regi-
zori de top. Adunându-i printr-un miracol actori-
cesc, am avea la îndemână o întreagă trupă,
condusă, poate, de Geanina Cărbunariu, nu-i aşa?

Dar istoria începea mai demult ...
Spectacolul teatral cult în spaţiul românesc,

desprins de tradiţionalul teatru folcloric (Jianul, Bu-
jorul, Irozii, Mironosiţele ş. c. l.), chiar dacă s-a născut din
dorinţa boierimii instruite de a se alinia la obiceiurile oc-
cidentale, a fost multă vreme practicat pe scară extinsă,
mai cu seamă în şcoli.

Nu au făcut excepţie de la acest ritual, gustat de pu-
blic, nici şcolile de grad secundar din Piatra-Neamţ, tra-
diţionalele serbări care se organizau în diferite momente
ale anului şcolar incluzând scenete sau piese de teatru din
producţia dramaturgilor români sau a clasicilor europeni.

Pentru că aveam la dispoziţie o fotografie-document
intercalată în însemnările rămase de la institutorul Gheor-
ghe P. Cojocaru, ne-am interesat şi am aflat că fiicele sale,
Ana şi Mărioara, eleve la Şcoala Normală din Piatra-
Neamţ acum un veac, au făcut parte din distribuţia
unui vodevil al lui Vasile Alecsandri, prezentat de
liceenii nemţeni pe scena Teatrului Vechi/Roxy,
Mărioara Cojocaru interpretând rolul Vremea.

Este de înţeles că nu se produsese o inovaţie
chiar atunci, ci că, încă din a doua jumătate a se-
colului al XIX-lea, elevii de la „Rareş”, acompa-
niaţi după 1911 de colegele din pensionul doamnei
Popovici şi apoi de la Liceul Teoretic de Fete, or-
ganizau asemenea spectacole, de altminteri men-
ţionate totdeauna şi în celebrul „Anuar” al
„Rareşului”.

Fiindcă vreau să mă refer la întâmplări mai
noi, de la care am bogate date şi amintiri, poposesc
– iată – în anii când profesorul de istorie Aurel A.
Rotundu era director al ilustrului liceu pietrean
(1938 – 1948).

Directorul Rotundu nu era numai un dascăl
desăvârşit, un pedagog cu marcată vocaţie, un om
de cultură în adevăratul înţeles al expresiei, ci avea şi o
lăudabilă pasiune pentru artă, îndeletnicindu-se între altele
cu regizarea unor spectacole memorabile, în anii când în
oraşul său deja se construiseră câteva săli cu scene satis-
făcătoare pentru teatru (Teatrul Vechi/Roxy, cinematogra-
fele Regal şi Scala şi săli de festivităţi la „Rareş” şi la
şcoala primară din Borzoghean), dar nu se închegase încă
o trupă profesionistă, apărută abia în anul 1958 la TT.

Am participat ca spectator, alături de părinţii mei, deşi
eram prâslea, la câteva spectacole regizate de directorul
Rotundu şi desfăşurate în sala de festivităţi a Liceului:
„Muşcata din fereastră”, de V. I. Popa, cu elevii Emil/Ţuţu
Rotundu şi Benedict/Ben Dabija în roluri importante, „O
noapte furtunoasă”, de Caragiale, şi „Revizorul general”,

în care juca şi elevul Nicolae Mancaş, fratele meu.
Interpretele pentru rolurile feminine veneau de la Li-

ceul de Fete. Elena Botez şi Lucia Roic, viitoare artiste
celebre, soliste de operă şi de operetă, dar şi Alina Purice,
au lăsat amintiri de neuitat!

De ce nu am menţionat numele autorului comediei
satirice „Revizorul general”? 

Pentru că această capodoperă din repertoriul mondial
se numeşte de fapt „Revizorul” şi face parte din opera dra-
matică a scriitorului clasic rus Nikolai Vasilievici Gogol.
Fiind noi atunci, prin anii 40 ai secolului trecut, în război
cu Rusia, era interzisă, sub aspră sancţiune antonesciană,
prezentarea scenică a vreunei opere ruseşti.

Oprindu-se la „Revizorul” lui Gogol, curajul direc-
torului Rotundu era, ca de obicei, extraordinar! 

A schimbat titlul, din „Revizorul” în „Revizorul ge-
neral”, a „românizat” toate numele personajelor, ale locu-
rilor, în sfârşit, toate denumirile cât de cât ruseşti, şi a mers
pe ideea că administraţia antonesciană are alte treburi, şi
că „merge şi-aşa!”

Şi a mers! 

Iar fotografia echipei de elevi-actori, de la Liceul de
Fete şi de la „Rareş”, din prima jumătate a veacului trecut,
cu directorul Aurel Rotundu în mijloc, se află transpusă
într-unul din anuarele realizate de cărturarul Constantin
Turcu. Am văzut-o nu de mult, expusă în vitrinele festive
ale Colegiului Naţional „Petru Rareş”. Cu oarecare bună-
voinţă din partea conducerii acestei prestigioase instituţii,
reproducerea poate fi găsită şi tipărită în revista „Aposto-
lul”. (N. R. Am înţeles aluzia) 

Emil Rotundu şi Benedict Dabija; cel dintâi, devenit
artist de operă la Timişoara; celălalt, cu drum meteoric, şi
pe scenă, la „Bulandra”, şi în câteva filme artistice... 

Istorie ...
Mihai-Emilian MANCAŞ

Thalia şi Melpomene
Î
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Ion Sapdaru, actor şi regizor: „Muzica aplauzelor mi se pare cea mai frumoasă”

Cât de lung, cât de chinuitor este dru-
mul creării unui personaj care ar trebui
să ajungă la inima publicului?

Într-un fel, e vorba despre bucătăria
noastră internă. Nu prea pare interesantă
pentru un muritor de rând. De la scenariu
până spre realizarea, spre materializarea

personajului, sunt paşi grei, ezitanţi uneori. Se
întâmplă şi derapaje, se întâmplă şi că îţi pierzi
personajul şi nu mai ştii încotro să mergi. Fil-
mul, în principal, te obligă să fii mereu în formă
şi astfel nu prea ai când să cochetezi cu rolul,
aşa cum s-ar putea întâmpla în teatru. Dacă în
teatru mai poţi cât de cât amâna, în film nu prea
ai când, pentru că e un anumit timing pe care
trebuie să-l respecţi. Dar peste tot e frumos şi
interesant, atâta vreme cât ştii că faci un spec-
tacol care va aduce bucurie şi poţi să transmiţi
şi câteva mesaje importante.

– Cine sunt actorii care v-au marcat în mod
fericit parcursul artistic?

Am lucrat cu Victor Rebengiuc, am jucat şi
cu Gheorghe Dinică, care m-au impresionat ex-
traordinar, chiar şi cu actorul american Armand
Assante. Eu am furat meserie de la toţi. Te uiţi
şi vezi. Ce îţi place imiţi sau, mă rog, încerci să
reproduci. Ce nu îţi place, nu „furi”. Actorul
este un om care spune minciuni frumoase. M-a
fascinat Toma Caragiu. Mi s-a părut un actor
care ar fi putut face faţă în toate situaţiile. A fost
un artist uriaş.

– Este adevărat când se spune că actorii
nu au vârstă?

În film nu poţi să spui asta, pentru că acest
gen de artă necesită un anumit tipaj, pe care tre-
buie să-l respecţi. În teatru, compoziţia îi per-
mite unui actor mai în vârstă să joace pe cineva
care e mai tânăr şi invers. În final, iese o treabă
destul de credibilă.

– Să ne reamintim de plăcuta trecere prin
anii de ucenicie… 

Institutul de Teatru de la Chişinău l-am ab-
solvit în 1983, iar în 1989 am terminat Institutul
de Cinematografie VGIK de la Moscova. Au
fost două facultăţi extrem de solicitante, dar, în
acelaşi timp, extrem de interesante, pentru că
nici nu am observat când le-am absolvit. E o
profesie pe care mi-am dorit-o toată viaţa, evi-
dent că nu am pregetat să o învăţ, dar, în acelaşi
timp, m-am şi distrat foarte mult, pentru că tea-
tru şi filmul, până la urmă, sunt o joacă se-
rioasă, un proces de creaţie, de fantezie, de
căutare. Mi-am dorit, în primul rând, să fiu
clown. Mi se părea o chestiune absolut extraor-
dinară să te strâmbi, cum spuneam noi când

eram mici, să fii caraghios, să faci giumbuşlu-
curi în faţa oamenilor, să îi distrezi, să îi amuzi.
La Chişinău, i-am avut profesori la regie pe
Nelu Bordeianu, iar la arta actorului pe Vladi-
mir Cobăsneanu. La Moscova, mi-au predat so-
mităţi din cinematografia rusă. Profesorul meu
de bază a fost Anatoli Romaşin, un actor care a
colaborat şi cu Nikita Mihalkov, a fost un artist
de mare talent la Teatrul Maiakovski şi care, din
păcate, s-a prăpădit şi el. Eu zic că şcoala ru-
sească rămâne cea mai bună în continuare.

– Cum consideraţi plasarea dvs. în reper-
toriul teatrului, al filmului românesc?

L-aş supăra pe Dumnezeu dacă aş spune că
nu am avut un traseu bun, susţinut şi destul de
încărcat. Am fost privilegiat din punct de ve-
dere al rolurilor. Am câştigat, în 2007, Premiul
Gopo pentru cel mai bun actor, cu rolul Tiberiu
Mănescu, din „A fost sau n-a fost?” şi alte pre-
mii importante, însă pe mine aceste „recunoaş-
teri” nu mă prea încântă.

– Să joci în provincie reprezintă uneori un
pas înapoi în cariera unui actor?

În niciun caz. Teatrul se poate întâmpla
oriunde şi nicăieri. Am cunoscut teatre mari,
case mari în care se întâmplau lucruri tâmpite
şi am cunoscut teatre mici, în provincie, în care
s-a făcut creaţie extraordinară. Filmul se face
în capitală, pentru că acolo sunt banii, acolo
sunt producătorii, acolo este şi logistica, dar
teatru se poate întâmpla, repet, oriunde şi nică-
ieri.

– Există o limită a posibilităţilor actori-
ceşti?

Evident. Ca şi în orice altă meserie, ca şi în
orice alt domeniu, în teatru, în film, există li-
mite şi, în primul rând, sunt limitele de vârstă
şi de sănătate.

– Ca regizor este mai uşor?
E la fel de solicitant ca şi în actorie. Mode-

lele mele din lumea regiei de teatru sunt Liviu
Ciulei, Lucian Pintilie, Anatoly Efros, Thomas
Ostermeier.

– Se mai poate vorbi de a avea emoţii la ni-
velul pe care l-aţi atins dvs.?

Pentru mine, emoţia este mecanismul care
mă determină să exist în această profesie. În
continuare mă emoţionez şi în continuare mă
tem pentru creaţia, opera pe care încerc să le
fac, dar emoţia este cea care ne ţine mintea
trează şi ne împinge spre alte înălţimi.

– Vă e teamă de eşec, de ridicol?
Da. Ca oricărui om. Din întâmplare, actorii

şi regizorii sunt şi ei oameni făcuţi din carne şi
din oase şi din toate celelalte, şi cu lacrimi, şi

cu inimă, şi cu sânge ş.a.m.d. Evident că mă
tem de eşec, încerc să-l evit, însă el stă într-un
fel deasupra noastră ca o sabie a lui Damocles.
Muzica aplauzelor mi se pare cea mai fru-
moasă.

– Se câştigă din film ceva mai mulţi bani
decât din teatru?

Nu. Poate un pic mai mult, dar nu atât de
mult cum s-ar putea crede. Sumele sunt mo-
deste. Totul e la „nivelul” de un pic mai puţin
decât modest.

– Noi proiecte?
Cred că mai multe sunt legate de teatru. Voi

face o piesă foarte curând la Teatrul Naţional
„Vasile Alecsandri”, din Iaşi, urmează alte câ-
teva colaborări, una la Tulcea, alta la Chişinău.
Teatrul de la Iaşi „merge”, în sfârşit ne-am „re-
parat”, arată extraordinar de frumos, foarte
multă lume vine să ne vadă. La Iaşi, eu fac
numai regie. În film, deocamdată, nu am nimic
clar. Filmul, ştiţi cum e la noi, a devenit o lote-
rie.

– Generaţia tânără corespunde exigenţelor,
rigorilor dvs.?

Lucrez bine cu actorii tineri. Uneori le mai
lipseşte, pe ici, pe colo, şcoala, dar în principiu
sunt OK. Şcoala românească de teatru şi film a
scăzut un pic în cadenţă, din păcate. Mi se pare
că a devenit uşor superficială. Oricum, scena îi
alege, îi cerne pe toţi.

– De Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ
vă simţiţi legat în vreun fel?

Mă simt legat de Teatrul Tineretului, pentru
că am avut foarte mulţi studenţi care au făcut
aici carieră. Întotdeauna am admirat teatrul din
Piatra-Neamţ, pentru tot ce a însemnat el pentru
viaţa culturală din România. Mă leagă şi multe
alte lucruri de Piatra-Neamţ. De exemplu, aici
este născută soţia mea, actriţa Anne-Marie
Chertic, de la Teatrul „Vasile Alecsandri” din
Iaşi. Primii 4 ani de copilărie ai puştiului meu
i-am petrecut aici. Îmi place oraşul, îmi plac
foarte mult oamenii, am o grămadă de prieteni
aici şi mă bucur.

Violeta MOŞU

–

Când i‐am spus că aş dori să stăm de
vorbă, actorul şi regizorul Ion Sapdaru, lau‐
reat al Premiilor Gopo, n‐a stat nicio clipă pe
gânduri. Ivan Sapojnic pe numele său adevă‐
rat, s‐a născut la Doroţcaia, Transnistria, are
57 de ani şi se teme de eşec. Încep conversa‐
ţia cu marele artist, atât de divers în talentul
lui, cu o întrebare despre „facerea” rolurilor.
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Ziua Mondială
a Libertăţii

Presei
ata de 3 mai reprezintă, în calendarul
zilelor internaţionale recunoscute
sau hotărâte de ONU, Ziua Mon-
dială a Libertăţii Presei. Există, de
altfel, o copleşitoare inflaţie a Zile-
lor Mondiale, unele serioase, altele
hilare, unele fireşti, altele absurde,
altele stupefiante, unele inutile, al-

tele redundante. O simplă enumerare a lor
scoate la iveală o grabă frenetică, demnă de
o cauză mai bună, pentru ocuparea zilelor
anului cu dedicaţii care mai de care mai
mondiale sau mai internaţionale: Ziua Mon-
dială a Scriitorilor, Ziua Mondială a Ra-
dioului, Ziua Mondială a Sănătăţii, Ziua
Mondială a Bolnavului,  Ziua Internaţională
a Vizibilităţii Persoanelor Transgen, Ziua
Star Wars, Ziua Prosopului, Ziua Mondială
a Vântului, Ziua Internaţională a Somnului,
Ziua Mondială a Vrabiei, Ziua Internaţio-
nală a Pisicii, Ziua Mândriei Autiste, Ziua
Internaţională a Văduvelor, Ziua Internaţio-
nală a Stângacilor etc., în total peste 300.
Presa este onorată, în acest inventar festi-
vist, cu două zile mondiale/internaţionale:
Ziua Internaţională a presei libere (20 apri-
lie) şi Ziua Mondială a Libertăţii Presei (3
mai).

Ziua Mondială a Libertăţii Presei con-
stituie pentru noi un prilej de reflecţii com-
plexe şi grave. Aşa cum se ştie, Uniunea
Ziariştilor Profesionişti din România în-
cearcă, de mai bine de 4 ani să impună, la
nivel legislativ, o Zi a Ziaristului Român,
iar acea zi să fie 28 iunie. Motivul: 28 Iunie
1883 a fost ziua „arestării” libertăţii presei,
ziua în care Eminescu a fost scos cu forţa
din viaţa publică şi băgat în cămaşa de forţă.
Propunerea UZPR a avut şi are un sens
profund, de reflecţie şi apărare a libertăţii
de exprimare, nu o zi de petrecere cu mici
şi bere. Îndârjirea cu care Parlamentul Ro-
mâniei respinge legiferarea unei asemenea
zile simbolice denunţă realitatea faptului că
aşa-zisa libertate a presei este, în România,
un concept fără conţinut, o farsă mediatică
împotriva mass-media.

Pentru că, altfel, cine poate răspunde
coerent la următoarea întrebare: în condi-
ţiile în care calendarul celebrărilor interna-
ţionale e invadat de zile care de care mai
excentrice (Ziua Vrabiei, Ziua Văduvelor,
Ziua Zonelor Umede etc.) iar libertatea pre-
sei are consacrate două zile mondiale, de ce
nu e posibilă şi Ziua Ziaristului Român?
Sunt incompatibile? Ziaristul român n-are
consistenţă identitară? N-are drepturi? Sau
reperul care fundamentează personalitatea
presei româneşti în concertul presei euro-
pene şi mondiale – jurnalistul MIHAI
EMINESCU – este persona non grata? Ia-
răşi?…

La 3 mai, este celebrată, aşadar, Ziua
Mondială a Libertăţii Presei, hotărâtă de
Adunarea Generală a ONU, la 23 decem-
brie 1993, la Windhoek, în Africa de Sud.
Un bun prilej de reflecţie pe tema libertăţii
şi a represiunii. (Departamentul de Comu-
nicare)

Uniunea Ziariştilor Profesionişti
din România

Devenim „Homo conecticus”?
unt bine cunoscute multiplele avantaje ale
erei Internetului de la obţinerea imediată
a informaţiilor dorite, până la trimiterea
ultrarapidă a mesajelor pe întreg mapa-
mondul. Cu toate acestea, din cauza anu-
mitor factori precum: mulţimea
informaţiilor, absenţa unei ierarhizări

obiective în funcţie de calitatea şi corectitudinea
acestora, lipsa unor date pertinente, „bombarda-
rea” cu anumite informaţii de marketing publici-
tar etc., suntem adesea purtaţi pe căile diverselor
link-uri, fapt ce duce de multe ori la pierderea
timpului în căutarea rezultatului aşteptat. 

Constatăm că sunt tot mai mulţi tineri a căror
principală preocupare intelectuală sau culturală
se reduce la navigarea pe internet şi la citirea in-
formaţiilor de pe reţelele de socializare. Din
acest motiv aceştia devin victime ale manipulă-
rilor de tot felul, induse de o anumite media, care
promovează doar senzaţionalul şi nonvalorile. 

Ne întrebăm, retoric (fireşte), câţi dintre ele-
vii noştri mai ştiu să redacteze corect o scrisoare
(în manuscris) sau un text de felicitare? Având în
vedere repercusiunile negative pe care e-mail-
urile, SMS-urile sau mesajele de pe diverse reţele
de socializare le au asupra formei textelor trans-
mise, începând cu lipsa celor mai elementare for-
mule de politeţe ori sărăcia stilistică a frazelor
din dorinţa de a fi cât mai rapizi, cu siguranţă că
răspunsul obţinut la întrebarea anterioară nu este
tocmai cel dorit. Se poate observa cu uşurinţă
faptul că şcolarii de astăzi comit numeroase gre-
şeli fie din cauza tastării greşite sau a grabei, ast-
fel încât unele mesaje ajung într-o formă
nefinalizată, scrise incoerent sau trimise altor
destinatari decât persoanele în cauză. Cine mai
alocă puţin timp ca, în anumite momente de li-
nişte, să elaboreze textul unei scrisori pe care să-l
recitească şi să-i dea o formă optimă astfel încât
ideile transmise să fie cât mai clare, logice şi co-
erente? Uşurinţa şi rapiditatea cu care pot fi

transmise astăzi mesajele prin intermediul inter-
netului şi al telefoniei mobile elimină adesea
orice răgaz de reflecţie, lăsându-le în raza primei
redactări. 

Dorinţa de eliberare de limitările timpului ne
este anulată, noile media producând de fapt o
contracţie şi o accelerare a acestuia, lumea deve-
nind lipsită de durată, totul schimbându-se în
permanenţă. Odată cu accelerarea timpului, noile
media au generat şi o accelerare a sarcinilor ce
trebuie îndeplinite, într-un număr mai mare, într-
un interval de timp mai mic. 

Utilizarea noilor media au creat o nouă
formă de activitate, multitasking sau realizarea
în paralel a mai multor acţiuni. Spre exemplu,
putem vorbi la telefon în timp ce tastăm pe cal-
culator, navigăm pe internet, selectăm fotografii,
retuşăm imagini, răspundem la SMS-uri etc.,
ceea ce este foarte bine din punct de vedere al
timpului consumat. Astfel de acţiuni reprezintă
o preocupare a majorităţii persoanelor care încet
– încet nu mai dispun de timpul liber. Chiar dacă
creierul uman este adaptat într-o anumită măsură
să realizeze simultan mai multe activităţi, riscăm
să nu fim cu maximă atenţie la nici una dintre
ele, operarea lor sporind oboseala şi stresul. Mul-
titasking-ul afectează şi activitatea şcolară a ele-
vilor care ascultă muzică la căşti în timp ce
învaţă sau îşi scriu temele, răspund la mesaje în
timpul orelor de curs etc. 

Conexiunea permanentă într-o lume virtuală
din care suntem agasaţi cu informaţii menite ade-
sea să ne perturbe activitatea zilnică sau să pier-
dem timpul pur şi simplu fără a realiza ceva util
şi necesar, nu face decât să ne transforme în nişte
„roboţi” care gândesc superficial, îşi pierd capa-
cităţile de analiză şi sinteză a informaţiilor şi nu
sunt capabili să managerieze în mod raţional pro-
blemele apărute.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

Constantin Darius – Un ecologist avant la lettre
răim, din păcate, nu doar într-o epocă a uriaşelor cuceriri ştiinţifice, unele benefice, altele cu re-
zultate apocaliptice pentru omenire, ci şi a proliferării imposturii, a sporirii exponenţiale a intelec-
tualilor – laptop, care au instaurat nestrămutata lor convingere că istoria începe odată cu clipa în
care ei au învăţat să dibuie ştiinţa pe ecranul P. C. -ului.

Răspunzând unui apel prietenesc al cărturarilor din satul meu de baştină, am început de-o
vreme „a şterge pravul de pe cronice bătrâne”, în dorinţa de a contribui după puterile mele la rea-
lizarea unei monografii aduse la zi, unica tipărită până acum fiind redactată în 1912 de preotul ico-
nom stavrofor Vasile Darie, paroh al satului.

Între alte aventuri arhivistice, am poposit, cu respect şi admiraţie, într-un tom cu filele îngălbenite,
scris în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea de către Constantin Darius, „dirigintele” şcolii din Dobreni
între 1869 – 1900, un autodidact care, după mărturiile contemporanilor săi, citea şi vorbea în nu mai puţin
de şase limbi de mare circulaţie. 

Filele sale cuprind şi cea dintâi încercare de monografie a comunei; din păcate, lucrare netipărită;
din fericire, manuscris scăpat până azi din focul războaielor şi al furtunilor sociale.

Şi, cum trăim în epoca luptei contra poluării şi pentru salvarea Pământului faţă cu încălzirea distruc-
tivă, era Ecologiei născute de nici măcar o jumătate de secol; şi, cum Ecologia a devenit peste noapte
prima ştiinţă din lista marilor interese „globale” (adică ale Globului Terestru!), surpriză! Iată ce scria
Constantin Darius în monografia sa acum un veac şi jumătate:

„În capul satului Negresci, spre Vest, e o fabrică de ferestrea provisorie, a unor comercianţi. Pădurea
de brad ce se taie e de pe moşia Negresci. (Negresci, adică Negreşti, astăzi comună, făcea parte din co-
muna Dobreni. n. a.) Unde este acum satul Negresci, se spune că ar fi fost o pădure seculară. Încă mai
sânt case vechi, făcute din bârne ce s-au tăet şi s-au clădit pe loc. Chiar şi pe dealurile din jurul satului
se găsesc cioate (trunchiuri) a copacilor, care se scot şi în locul lor se ară.

Şi astăzi se urmează cu tăetul şi distrugerea pădurilor, pentru a se ara toate dealurile şi coturile, din
care cauză săceta se simte, cu toate că-i la munte, şi vitele ni se împuţinează şi degenerează din lipsa pă-
şunei în abundenţă, cum era în trecut.” (Sublinierea noastră. n. a.)

Cum vi se pare? Dacă nu ar exista în text neputinţele gramaticale şi ortografice ale vremii de atunci,
l-aş crede pe învăţătorul Constantin Darius un militant ecologist din presa zilei de azi, 19 mai 2019, când
scriu aceste rânduri.

Mihai-Emilian MANCAŞ
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Gala Premiilor UNITER, 2019
eatrul Naţional din Cluj-Na-
poca, proiectat la începutul
secolului XX în stil baroc ro-
coco de faimoasa casă de ar-
hitectură vieneză Fellner &
Helmer, a găzduit în seara
zilei de 13 mai Gala Premii-

lor UNITER, după exact un secol de
când pe această scenă se juca primul
spectacol în limba română (14 mai
1919).

Emoţii, ţinute de gală, cuvinte
de mulţumire şi recunoştinţă pentru
teatru (şi pentru mentorii din teatru),
vitalitatea noii generaţii, originalita-
tea independenţilor – toate acestea
şi multe altele rămân în mintea par-
ticipanţilor şi publicului după Gala
UNITER din acest an.

La Cluj, primul mare actor care
a urcat pe scenă în seara Galei pen-
tru a primi premiul pentru întreaga

activitate a fost, pentru că nici nu ar
fi putut fi altfel, Florin Piersic. Ac-
torul şi-a amintit, în maniera ferme-
cătoare cu care şi-a obişnuit de
decenii admiratorii, cum pe aceeaşi
scenă a Teatrului din Cluj rostea, la
numai 17 ani, prima sa replică în
teatru: „Să facem grevă!”. Astăzi, la
83 de ani, actorul a fost aplaudat în
picioare de o sală întreagă, fiind, şi
de această dată, protagonistul celui
mai emoţionant moment al întregu-
lui spectacol, căci spectacolul Galei
Premiilor UNITER a început în stil
mare.

Încărcat de emoţie a fost şi dis-
cursul rostit de Maia Morgenstern,
căreia i s-a acordat, de asemenea, la
Cluj premiul pentru întreaga activi-
tate. Vestea că va primi acest pre-
miu, recunoştea actriţa, mai întâi a
întristat-o. Distinşi cu premii pentru
întreaga activitate acordate de Sena-
tul UNITER au fost şi regizorul
Cristian Pepino, scenografa Nina
Brumuşilă şi criticul de teatru
Doina Papp.

Un moment aparte în cadrul
evenimentului l-a reprezentat decer-
narea premiului pentru întreaga ac-
tivitate post-mortem actriţei Ilinca
Tomoroveanu. Întrucât a făcut
parte din Senatul UNITER, conform
cutumei, regretata actriţă nu a putut

primi un astfel de premiu în timpul
vieţii. Ion Caramitru, preşedintele
UNITER şi amfitrionul de tradiţie
al Galei Premiilor UNITER, a ţinut
să aducă la cunoştinţa tuturor că pre-
miile acordate de Senatul UNITER
în cadrul Galei din acest an au fost
votate şi cu participarea Ilincăi To-
moroveanu.

Un moment aparte a fost şi ri-
dicarea premiului de excelenţă,
acordat teatrului independent din
Bucureşti Unteatru, ai cărui fonda-
tori, regizorii Andreea şi Andrei
Grosu, au venit în faţa publicului
alături de o mare parte dintre actorii
colaboratori ai teatrului. Premiul a
fost înmânat de actriţa Oana Pellea,
care a recunoscut că joacă pro bono
la Unteatru şi a lansat un apel către
cei cu posibilităţi financiare să in-
vestească în cultură.

Criticul şi
istoricul de
teatru Florica
Ichim a fost
recompensată
cu un premiu
special pentru
activitatea edi-
torială şi pu-
blicistică a
Fundaţiei Cul-
turale „Camil
Petrescu”, care
a reuşit să pu-
blice volume
dedicate unor
mari nume ale

teatrului şi filmului românesc, pre-
cum Lucian Pintilie, Radu Penciu-
lescu sau Cătălina Buzoianu. 

Facultăţii de Teatru şi Film din
cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”
din Cluj-Napoca, considerată astăzi
în lumea teatrului cea mai perfor-
mantă din ţară, i s-a acordat, de ase-
menea, un premiu special în cadrul
Galei. Actriţei şi coregrafei Andrea
Gavriliu i s-a înmânat premiul spe-
cial pentru mişcare scenică, premiu
prezentat de regizorul Radu Afrim.

Gala Premiilor UNITER s-a
desfăşurat şi în acest an în prezenţa
Alteţei Sale Regale, Principesa
Elena a României, care a înmânat
din partea Casei Regale, conform
tradiţiei, premiul pentru cea mai
bună piesă a anului 2018, obţinut de
Stela Giurgeanu.

În acest an, Premiul Preşedinte-
lui UNITER a mers către Cornel
Ţăranu, compozitor şi dirijor
român din Cluj-Napoca, de care Ion
Caramitru a recunoscut că îl leagă
amintiri de neşters (din care nu lip-
seşte nici poetul Nichita Stănescu),
dar şi o mare preţuire.

Dincolo de toate aceste distinc-
ţii, sunt însă premiile din concurs,
cele mai importante din teatrul au-
tohton şi cele mai aşteptate. De
această dată, juriul a fost format din

actriţa Maia Morgenstern, regizorul
Cristian Pepino, actorul Vlad Iva-
nov, criticul Doina Modola, şi sce-
nografa Viorica Petrovici. 

Călin Ciobotari a dus premiul
pentru critică de teatru la Iaşi, mul-
ţumind celor care l-au inspirat de-a
lungul anilor, de la George Banu, la
Alexa Visarion. Dragoş Buhagiar
şi-a adjudecat premiul pentru cea
mai bună scenografie cu „Povestea
prinţesei deocheate” de la Teatrul
„Radu Stanca” din Sibiu, bucu-
rându-se şi pentru faptul că distinc-
ţia i-a fost înmânată de mentorul său
în scenografie, nimeni altul decât
Helmut Stürmer.

Natalia Călin a fost desemnată
cea mai bună actriţă în rol secundar,
pentru Doamna Bologa, din „Pădu-
rea spânzuraţilor”, montat la Naţio-
nalul bucureştean, iar Richard
Balint a fost ales cel mai bun actor
în rol secundar pentru rolul diavolu-
lui din spectacolul „Navigatorul” de
la Teatrul Naţional Târgu Mureş –
Compania „Liviu Rebreanu”, pre-
miul fiindu-i înmânat de chiar pro-
fesorul său din facultate – actorul
Teatrului Naţional din Cluj, Cornel
Răileanu. A fost încă una dintre în-
tâlnirile pline de emoţie prilejuite de
eveniment.

Cât despre cele mai importante
premii ale serii pentru actori, acestea
au mers, nu pentru prima dată, la
Andrei Huţuleac (premiul pentru
cel mai bun actor în rol principal,
pentru pentru rolul Randle P.
McMurphy din „Zbor deasupra unui
cuib de cuci”, în direcţia lui Victor
Ioan Frunză, la Teatrul Metropolis
din Bucureşti) şi Ofelia Popii (pre-
miul pentru cea mai bună actriţă în
rol principal, pentru rolurile Seigen
şi Shinnobu Sota din „Povestea
prinţesei deocheate”, în regia lui Sil-
viu Purcărete, la Teatrul Naţional
din Sibiu).

Tompa Gábor a primit premiul
pentru cea mai bună regie, pentru
spectacolul „Neguţătorul din Ve-
neţia” de la Teatrul Maghiar de Stat

Cluj, iar cel mai bun spectacol de
teatru al anului a fost ales „Povestea
prinţesei deocheate”, montat de Sil-

viu Purcărete la Teatrul Naţional
„Radu Stanca” Sibiu. Spectacolul a
reuşit astfel să adune cele mai multe
premii din cadrul Galei UNITER
2019 (cea mai bună scenografie, cea
mai bună actriţă în rol principal şi
cel mai bun spectacol), acesta din
urmă fiind ridicat tot de către actriţa
Ofelia Popii, care a dat citire unui
text de mulţumire semnat de direc-
torul Naţionalului sibian, Con-
stantin Chiriac, din care am aflat
că Prinţesa deocheată urmează să
străbată lumea până la Jocurile
Olimpice din Japonia, din 2020... Şi
cu ce veste mai bună s-ar fi putut în-
cheia a XXVII-a ediţie a Galei Pre-
miilor UNITER, ajunsă la
Cluj-Napoca pentru a celebra teatrul
în limba română?

Alina VÂLCAN 

N. R. Nu ştiu o veste mai bună,
ci doar una foarte proastă: Teatrul
Tineretului a intrat din nou într-un
con de umbră. Desigur, nu poţi să
iei tot timpul premiul pentru cel mai
bun spectacol, dar să nu ai nici
măcar o păcătoasă de nominalizare
la nici o categorie de premii, în-
seamnă că timp de un an ai lipsit de
pe harta teatrală a ţării. Opiniile
democratice ale actualului manager
al instituţiei nu mă interesează. O
traistă de premii obţinute la festiva-
luri de cartier valorează exact atât
cât o traistă goală. Noroc că numele
teatrului nemţean a fost readus în
memorie de premiile luate de: acto-
rii Florin Piersic, Maia Morgen-
stern, Oana Pellea, Andreea
Gavriliu; scenografii Nina Brumu-
şilă şi Dragoş Buhagiar; regizorii
Cristian Pepino, Victor Ioan Frunză
şi Silviu Purcărete. Asta pentru cine
are memorie. Pentru cine vrea să se
documenteze, lucrurile stau ceva
mai prost: pe site-ul TT-ului nu exis-
tau (până de curând) decât informa-
ţii despre repertoriul jucat sub
actuala direcţie. Sigla instituţiei a
dispărut, iar fotografiile din specta-

cole expuse în in-
teriorul teatrului
au fost înlocuite
cu altele în care
actorii/actriţele
actualei echipe
fraternizează cu
reprezentanţi ai
clasei munci-
toare care iubesc
teatrul. În princi-
piu, nu-i rău ca
teatrul să fie
iubit. Dar să
scoţi de pe perete
o poză a lui Ho-
raţiu Mălăele ca

să pui în loc una cu motostivuitorul
Popescu mi se pare de-a dreptul re-
voluţionar. (M. Z.)

T

Sala Teatrului din Cluj

Ion Caramitru și Florin Piersic
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O nouă expoziţie
de pictură

Marcela Popescu
e 8 mai, la Galeria de Artă „Gheorghe
Vadana” din Piatra-Neamţ, în pre-
zenţa unor pictori, a unor cunoscuţi şi
prieteni ai autoarei lucrărilor expuse,
a unui public numeros şi dornic să
participe la un asemenea eveniment
deosebit, a avut loc vernisajul expo-
ziţiei de pictură semnată de Marcela

Popescu.
Evenimentul a fost prefaţat de cuvântul

artistului plastic Mircea Răsvan Ciacâru,
care a vorbit pe larg despre lucrările pre-
zente pe simeze, despre bogata şi neobosita
activitate creatoare a acestui artist plastic.

Marea majoritate a zecilor de lucrări
care alcătuiesc noua expoziţie a Marcelei
Popescu ne încălzesc privirile şi sufletele cu
încântătoarele flori de pe simeze, dătătoare
de lumină şi culoare, ca şi cu cele câteva că-
suţe şi peisaje, care ni le amintesc şi reamin-
tesc pe cele ale părinţilor şi bunicilor noştri,
imagini care ne dau adânci trăiri sufleteşti,
pline de emoţii, de nostalgii.

Se vede şi din lucrările care alcătuiesc
prezenta expoziţie – aşa cum s-a văzut şi din
expoziţiile sale anterioare, între care: „Infu-
zii de culoare” (2016), „Gânduri în culori”
(2016), „Anotimpuri” (2017), „Impresii”
(2018), „Nouă expoziţie de pictură” (ianua-
rie 2019, care a cuprins şi lucrări semnate
de Marcela Popescu şi lucrări semnate de
Cecilia Hăisan, Dumitru Bezem, Elena
Chiru, Ioan Roşca, Gigel Bârliba) – că la
Marcela Popescu sunt tot mai evidente un
stil original, o personalitate distinctă, cu
propria sa expresie plastică.

Aşa cum aprecia cunoscutul artist plas-
tic Mircea Răsvan Ciacâru şi cu prilejul
unui alt vernisaj „Marcela Popescu con-
firmă experienţa acumulată în acest dome-
niu al creaţiei, pe care o foloseşte prin
mijloace proprii şi în spiritul tradiţiilor în
domeniu. Stau mărturii în acest sens şi ta-
blourile dedicate florilor, naturii şi peisajele
pline de culoare şi de lumină, dătătoare de
adânci trăiri nostalgice, evocatoare”. (Red.)

Şi eu l-am cunoscut pe domnul Mihai
e ex-învăţătorul, inspectorul şi profesorul
universitar Mihail Avădanei, din Dobreni, l-am
cunoscut din copilărie, din întâmplare. Iubea
o normalistă frumoasă, pe Ana Gătej, fiica lui
Vasile din mahalaua Precista ce locuia pe str.
Unirii, nr. 53, gard în gard cu casa subsem-
natului. L-am văzut de multe ori venind cu
flori la ea. L-am admirat de când era cursant

la celebra Şcoală Normală (băieţi) din Piatra
Neamţ, de pe Cuiejdi. Sunt deocamdată cea mai si-
gură sursă a creşterii şi descreşterii sale ca apostol
al neamului şi cadru didactic universitar strălucit.
A doua sursă care ne-a furnizat importante date des-
pre Domnul Mihai, a fost nepotul său, Corneliu Si-
mionescu, ajuns medic chirurg la Spitalul Judeţean
de Urgenţă Neamţ, plecat dintre noi. După ce nor-
malistul Mihai a terminat şcoala a profesat ca învă-
ţător la Magazia, Crăcăoani, Sărata, Dobreni,
Piatra-Neamţ. În urbea noastră locuia sub Borzo-
ghean pe str. I. Negre, într-o casă arătoasă orientată
cu faţa înspre muntele Cernegura. Avea o grădină
mare, frumoasă pe care o lucra cu pricepere. Prin-
cipalul său vecin şi neam era dascălul de la Biserica
„Precista”, Simionescu, poreclit „Biţu” de către
amicii săi. De aici venea în Precista în fiecare du-
minică pe itinerarul str. Negre, Fabrica de salamuri
Margetto, uliţa Dima Costinescu. Întotdeauna adu-
cea flori mamei soacre. Bătrâna îi servea cu dul-
ceaţă de cireşe amare şi apă rece de la fântâna lui
Leiba, aia cu prăvălie în intersecţie. Copil fiind, mi
se părea că cei doi normalişti, Ana şi Mihai, erau
cei mai frumoşi învăţători cunoscuţi. Cel puţin, el,
Mihai, avea tot cei trebuia unui bărbat „răpitor” ad-
mirat de sexul frumos. Era chipeş, distins, plăcut,
seducător, sugubăţ...

Când tinerii normalişti veneau de sub Borzo-
ghean în Precista era sărbătoare mare. Neamurile
erau prezente în păr să-i asculte că erau oameni „ci-
tiţi”, cu carte multă. Şi-i ascultau şi familia Olaru
şi Ştefănescu şi Roşca şi toate neamurile lor. Se
adunau în livada cu meri a lui Ştefănescu şi cântau,
numai că, ce cântau, nu le-a plăcut ostaşilor sovie-
tici eliberatori. Cică au fi fost cântece legionare,
fasciste. Cum eram plod îmi este greu să infirm sau
să confirm acuzele celor cu stea roşie în frunte, cert
este că destui admiratori ai familiilor Gătej, Olaru,
Pruteanu şi... au ajuns la „mititica”. Să nu uităm că
sovieticii veneau din altă lume, a „secerii şi cioca-
nului”. A „ciumei roşii”, nu?

Să nu uităm că despre familia Avădanei Mihai,
Ana şi cei doi copii, s-a vorbit numai cu respect.

Tovarăşa de viaţă a lui Mihai a fost şi ea învăţă-
toare. A funcţionat la şcolile Costişa, Slobozia, Do-
breni, Sărata, Cotârgaşi... ambii erau apostoli de
elită cu gradul I, iar doamna a condus numeroase
coruri şcolare, şezători şi cursuri de gospodărie. În
1942 (după alte informaţii în 1943) Mihai Avădanei
şi învăţătorul Madgearu au scos ziarul „Ceahlăul”.
Atenţie! La vreme de război. În acelaşi an, la 29
martie 1942, înv. Mihai Avădanei a vorbit în faţa
pietrenilor la catedrala domnească Sf. Ioan Boteză-
torul despre cei 40 de învăţători martiri ai credinţei
creştine care au căzut pentru eliberarea Basarabiei,
Bucovinei de nord şi Ţinutului Herţei. Cu acest pri-
lej au fost pomeniţi eroii Mihai Ciubotaru din Do-
breni, Cimpoieşu Petru din Broşteni, Vasile Cătană
din Ghindăoani, Ionel Crivăţ din Ruseni, Mihai
Manea din Răuceşti şi... alţi martiri ai Patriei jertfiţi
pe altarul ţării.

După absolvirea Facultăţii de Filosofie Iaşi
(1950) familia Avădanei s-a mutat în „dulcele târg”
unde domnul ajunge profesor universitar la specia-
litatea Pedagogie. Este ultima dată când mai vor-
besc cu familia de sub Borzoghean. Pornind de la
faptul că înv. Mihai Avădanei a fost mahalagiu de-al
nostru, o rudă apropiată a cuplului amintit a întoc-
mit în scris o rugă către proaspătul universitar. Mai
pe şleau, mi-a pus o pilă pentru reuşita la facultate.
O pilă scrisă pe care am dus-o chiar eu la Iaşi. Pro-
fesorul universitar Avădanei Mihai stătea în spatele
Universităţii Alexandru Ioan Cuza în zona Păcurari,
locul unde Armata Roşie a ridicat cinci blocuri-ca-
zemată, cu ziduri groase, impunătoare. Am dat scri-
soarea doamnei Ana, care nu mai era codana
frumoasă din Precista noastră. Era albă, ninsă toată.
A luat „recomandarea”, a citit-o, a zâmbit subtil şi
m-a îmbărbătat: „Băieţică! Mergi la facultate, în-
scrie-te şi dă examenele solicitate. Restul e discu-
tabil!” Nici astăzi nu ştiu dacă doamna Ana i-a spus
ceva domnului Mihai despre pila mahalalei Pre-
cista, dar ştiu că am făcut „buf”, la prima admitere
în învăţământul superior. Tot părinţii mei au fost
pedagogi. M-au angajat în câmpul muncii ca lucră-
tor cu cârca, ca să fac deosebirea între munca fizică
şi cea intelectuală. Şi-am făcut-o. La a doua admi-
tere am ajuns student la Istorie, facultate de cinci
ani. Despre normaliştii Mihai şi Ana Avădanei, ce-
lebrul cuplu pietrean nu mai vorbeşte nimeni astăzi.
Poate vor fi pomeniţi de Ziua Învăţătorului, că au
fost apostoli merituoşi, de mare clasă. Merită po-
meniţi!

Dumitru RUSU
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NOTE DE TRECERE

Admirabila
rezistenţă tăcută

e plaiurile noastre dragi încă mai sunt, din fericire,
nu puţini oameni care îşi dedică timpul, nervii,
inima, sufletul pentru cauze reale în care este nevoie
cu adevărat de ajutor şi încurajare. Şi fac lucrul
acesta cel mai adesea cu discreţie, în anonimat, fără
publicitate şi tam-tam. 

Partea tristă în toată povestea este că nu numai
că nu sunt recunoscuţi, apreciaţi şi sprijiniţi în medi-

ile lor, cum ar fi firesc într-o lume civilizată, dar chiar se
confruntă la tot pasul cu piedici, nedreptăţi, admonestări şi
mizerii din partea sistemului în general şi, din păcate, chiar
din partea celor mai mulţi din jur, care au învăţat atât de
bine să se solidarizeze în rău sau să tacă în cel mai bun caz,
prefăcându-se că nu au văzut şi nu au auzit nimic din ceea
ce se întâmplă anapoda în preajma lor. 

Profesori care oferă învăţătură de calitate şi
împărtăşesc valori adevărate împotriva birocraţiei, fa-
voritismelor, stilului abuziv-autoritarist de conducere şi cli-
matului nesănătos din şcoli. 

Asistente şi asistenţi care se implică cu multă
devoţiune în îngrijirea oamenilor bolnavi în condiţiile în
care în spitale există lipsuri materiale elementare, risc de
infecţii asociate, disproporţii salariale descurajante, lipsă de
personal, inechităţi de tot felul şi management defectuos. 

Medici care nu abdică de la menirea lor de bază de a
fi de ajutor necondiţionat celor bolnavi şi îşi sacrifică zilele
şi nopţile, în gărzi suprasolicitante, fiind mereu acolo unde
este nevoie de ei. 

Voluntari în tot felul de asociaţii şi organizaţii cu spe-
cific social care oferă din timpul şi energia lor pentru a
îmbunătăţi cât de cât viaţa unor semeni pe care soarta i-a
defavorizat. 

Ziarişti care îşi pun la bătaie liniştea şi pacea vieţii pen-
tru a scoate la lumină adevărul, adesea chiar împotriva trus-
turilor în care lucrează sau a instituţiilor statului, corupte,
disfuncţionale şi ostile. 

Scriitori care scriu şi publică mai departe cărţi minu -
nate împotriva trendului anti-cultural. 

Preoţi care prin implicare fac să supravieţuiască unele
cătune sau cartiere năpăstuite şi redau încrederea acolo unde
părea pierdută definitiv, în pofida valului de ostilitate din
ultima vreme împotriva clerului şi a bisericii. 

Artişti şi cercetători care îşi oferă creaţia consumându-şi
flacăra vieţii în condiţii dificile în timp ce statul român, prin
instituţii numeroase, bifează evenimente aşa-zis culturale
care mai de care mai aiuritoare. 

Ţărani care ştiu să se gospodărească şi duc mai departe
ce au învăţat de la părinţi şi bunici, lucrează pământul şi îşi
trăiesc viaţa în demnitate. 

Copii şi tineri care îşi caută aici un drum şi încearcă să
facă faţă în felul lor strâmbătăţii, minciunii şi ipocriziei celor
maturi.

Sunt convins că toţi aceşti oameni – care încă nu şi-au
luat lumea în cap (şi probabil nici nu o vor face), care sunt,
pare-se, în număr mai mare decât am putea crede – susţin
în mod real lumea aceasta a noastră românească de la mar-
gine, o opresc de fapt de la destrămare, îi întârzie dezastrul,
o menţin pe linia de plutire, îi asigură o rezistenţă eficientă,
singura care mai întreţine un dram de speranţă. 

Prof. psih. Vasile BAGHIU
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Cum a fost înscris în partid Ion Creangă
n Neamţ se acordă, de mai mulţi ani, Premiul Naţional de Proză „Ion Creangă”. Iniţiativa
îmi aparţine (scuzaţi!) şi împreună cu Fundaţia Culturală „Ion Creangă” din Târgu Neamţ
au fost premiaţi, în perioada 1998-2001, Horia Gârbea, Liviu Ioan Stoiciu, Ioana Drăgan,
Gellu Dorian şi ... Nicolae Breban (vezi imaginea decupată din revista „Contemporanul”,
anul 2000). Dacă primii s-au prezentat să ridice premiul (care se acorda pe atunci pentru o
carte aparută în anul precedent!) care avea o valoare morală şi vag materială, după puteri,
Nicolae Breban era plecat în Franţa şi în anul 2001, la ediţia cu numărul 5, premiul nu s-a
mai acordat. Şi nici după aceea, o vreme...! Din anul 2017, premiul s-a reluat, cică, în co-

laborare cu Uniunea Scriitorilor din România. Devenit gubernie, Neamţul are alte norme şi alte
apucături de astă dată. Regulile din gubernie nu sunt aceleaşi cu regulile din societăţile normale,
civilizate, democratice. În gubernie dictează tupeul, mediocritatea agresivă, prostia şi improvizaţia
care au luat locul profesionalismului. Dacă la primele două ediţii au luat trofeul (şi banii) D.R.Po-
pescu şi Nicolae Breban, juriul din acest an, girat tot de Uniunea Scriitorilor din România, în frunte
cu dl. Nicolae Manolescu, academician, preşedinte al USR, somitate a culturii şi criticii naţionale,
a decis ca premiul să revină lui Livius Ciocârlie. Cine e Livius Ciocârlie? Dacă întrebi pe un mem-
bru al comisiei de cultură din Consiliul judeţean Neamţ, acesta va intra pe wikipedia şi va afla,
ce?, că Livius Ciocârlie nu iubeşte partidul (partidele) de guvernământ şi dă cu ele de toţi pereţii.
Ca orice român responsabil, de altfel. De asta un alt tutudorel, local, de data asta, i-a scris domnului
Nicolae Manolescu, trăgându-l de mânecă (şi de şireturi!) spunându-i că la Premiul Naţional „Ion
Creangă” e ca la cârciuma de cartier: cine marcă banuꞌ, comandă muzica pe care o pofteşte! Adică
premiul nu merge spre un neafiliat politic şi un neiubitor de partid aflat „la butoane”, ci spre un alt
scriitor, eventual cu trecut de turnător dovedit...! (Pauză de publicitate!) Dacă află aceste eminenţe
maronii că nici Ion Creangă nu a fost membru de partid, e posibil ca humuleşteanul să suporte
consecinţe pe termen scurt, mediu şi lung, până la scoaterea din manuale...! 

Uniunea Scriitorilor şi domnul Nicolae Manolescu, plus juriul naţional (minus reprezentantul
local, foarte local, din juriu) s-au dezis de aşa atitudine şi s-au retras din proiect.

Am văzut în tot felul de filmuleţe cu tâmpiţi un personaj contemporan românesc mult mai activ
decât Bulă, românul Dorel, care loveşte atunci când te aştepţi mai puţin. La tâmpeniile lui nu ştii ce
să faci, să râzi sau să plângi? De data asta, Dorel a lovit într-un act cultural. Cu acelaşi aplomb cu
care ar mânui buldozerul ca să disloce conducta de gaz, ca să pună în pericol tot cartieruꞌ ...!

Lupta autorilor de sfârâiace culturale locale împotriva culturii române continuă!
Piatra Neamţ, 7 mai, 2019

Adrian ALUI GHEORGHE
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Verso
veţi chef de-un pamfilet? 

După ce-au aburit-o interbelic la
examenul de bacalaureat, unii, sper că
puţini, dintre „tineret – mândria ţării”
consideră, mai în glumă, mai în serios,
că nu e moral să nu existe toleranţă câ-
tujdecât, că de-aia acolo e corupţie, şi
o soţietate fără prinţipuri, va să zică că

nu le are. Ei este, cu siguranţă, microbişti ai
serialului „Game of Thrones”, o capodoperă
a cinematografiei medievale. Ce ţi-e şi cu
diacronia asta, parcă n-am şti că timpul e
convenţional şi relativ, că trebuie să trăim
clipa, în trecut să dăm cu copita şi în viitor,
cu coarnele.

Tot ei este, cu şi mai multă siguranţă, cei
care-şi ţin cunoştinţele stocate în aparatele
acelea slim care sunt tot mai smart şi de
aceea ei e tot mai stupid. Ei ştie că dacă
Icarte, Iparte, motiv pentru care nu se despart
nicicând de bibliografie, ca să poată căuta ce
icon-uri trebuie să fie pe uşă atunci când
merg la throne, într-o situaţie urgentă de
game of toilets. Care şi aceste semne sunt
discriminatorii, fiind doar de două sexe, nu
de patru cum ar trebui. 

Aceştia este foştii care n-au înţeles, cu
patru ani în urmă, diagrama cu distribuţia
notelor la test şi pentru care subiectiva şi pre-

dicativa sunt tot una, că doar menistrul a
spus clar, cu subiect şi predicat, olimpicii
contează, restul e masă de manevră. 

Biliografie: „Analfabetism funcţional”
este o noţiune care se referă la persoanele
care ştiu să citească, dar nu înţeleg ceea ce
au citit. Mai precis, o persoană poate să re-
producă oral sau în scris un text, dar nu îl în-
ţelege suficient pentru a-l folosi ca resursă
în reuşita unei acţiuni sau în performanţă.
Semnele grafice sunt recunoscute, dar con-
ţinutul de idei nu este înţeles decât, eventual,
la un nivel foarte superficial.

Persoanele cu probleme de analfabetism
funcţional sunt persoane care au urmat
şcoala şi care fie au obţinut o diplomă cores-
punzătoare unui nivel de educaţie, fie au pă-
răsit şcoala înainte de a obţine o diplomă, dar
care, în ambele situaţii, nu deţin suficiente
competenţe de bază.

Dar care, prin tehnocratizare intensivă,
impostează viitorul, devenind astfel impos-
tori.

Ştire de ultimă oră:
Capcană la Bac’. Subiectul avea o notă

de subsol: „Vezi răspunsurile pe verso!” dar
elevii n-au ştiut ce-i ăla „verso” ...

Alina PAMFIL
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