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Este septembrie...

Prima zi de şcoală şi a primului clopoţel care anunţă un nou început
de an şcolar.

Este un nou început în care investim speranţe, energie şi multă
muncă, pentru ca şcoala să ofere, în egală măsură, cunoaştere, ştiinţă,
cultură, morală şi spiritualitate.

Tuturor celor ce au ales breasla binecuvântată a dăscălimii nem-
ţene, le dorim să aibă răbdarea şi curajul de a purta cu demnitate plă-

cuta povară a luminii, a învăţării şi devenirii.
Vă urăm sănătate, putere de muncă şi realizări pe măsura efortului depus!

Cu aleasă preţuire,
Biroul Operativ al Sindicatului din Învăţământ Neamţ, Preşedinte, prof. Gabriel PLOSCĂ

Toamna bâlbâielilor
Tocmai a reînceput şcoala. Probleme
noi, probleme vechi? 

Şi în această vară, conform uzanţe-
lor, s-au derulat diferite etape de mişcare
a personalului didactic, pentru asigurarea
catedrelor cu personal calificat şi s-a reu-
şit acest lucru aproape în proporţie de
100%. Din păcate, cred că stă în ADN-

ul nostru să nu învăţăm din greşelile trecutului
şi să le repetăm. Iată la ce mă refer: deşi anul
trecut mişcarea personalului didactic se înche-
iase pe 31 august, deci la 1 septembrie se cam
cunoştea încadrarea la unităţile şcolare, anul
acesta s-a mers şi după 1 septembrie, deşi se
ştia, foarte clar, că pe 2 septembrie cadrele di-
dactice începeau noul an şcolar. Ţinând seama
şi de faptul că, de astă dată, cursurile au început
mai repede, pe 9 septembrie, iată că au apărut
o mulţime de greutăţi. Unele unităţi au mai aş-
teptat încadrarea personalului didactic pentru
unele discipline, nu s-a putut lucra în condiţii
normale la orarul unităţilor şcolare şi, deci, sunt
şi în această privinţă întârzieri. Dar mai avem
şi o altă dificultate: colegii noştri care vor fi în-
cadraţi nu de la 2 septembrie, când a început
anul şcolar 2019-2020, ci mai târziu, de când
au primit numirea, mai exact pe 5 sau 6 septem-
brie, vor suporta unele consecinţe, printre care
afectarea vechimii neîntrerupte în învăţământ. 

► Există o soluţie viabilă pentru ca în vii-
tor să nu se mai repete această problemă?

Există o iniţiativă legislativă, care a primit
avizul Consiliului Economic şi Social şi care,
dacă se va materializa, adică dacă va fi promul-
gată ca lege, ar stabili – odată pentru totdeauna
– data de începere a anului şcolar, care ar fi a
treia zi de luni din septembrie. Asta ar presu-
pune ca şcoala să înceapă, în fiecare an, în jurul
datei de 15 septembrie, ceea ce este în concor-
danţă cu tradiţia şcolii româneşti. 

► Ce obiective sindicale vizaţi în viitorul
apropiat?

De la 1 septembrie, aşa cum prevede Legea
Salarizării, dorim să avem un calcul corect al
salariilor. Mai exact, ne dorim ca gradaţiile de
merit, dirigenţia şi alte sporuri, să fie aplicate
corect, adică la salariul actual şi nu la cel din
iunie 2016. Dacă lucrul acesta nu se va întâm-
pla, va trebui să ne adresăm, din nou, instanţei.
În acelaşi timp, vom urmări desfăşurarea acţiu-
nilor noastre în instanţă la procesele abia înce-
pute, la care vom avea termen în ultima decadă
a lunii septembrie, pe calculul corect al dobân-
zilor. Sperăm ca într-un timp cât mai scurt să
avem şansa ca aceste drepturi salariale, obţinute
de atâtea ori în instanţă, să fie şi acordate co-
rect. Trebuie spus că în judeţul Neamţ avem noi
acţiuni în instanţă, prin care cu siguranţă vom
obţine recunoaşterea faptului că trebuie plătită
dobânda penalizatoare şi atunci, desigur, vor

►

A consemnat Mircea ZAHARIA
(continuare în pag. 2)

Nasc şi la Moldova
oameni

rofesorului Gheorghe Amaicei i se potri-
vesc toate vorbele bune cu care, de-a
lungul vremii, a fost blagoslovit un das-
căl. Din păcate, tot mai puţine în ultima
vreme. Mai ales din partea celor care
cred că a blagoslovi înseamnă a înjura.
Despre glorioasele sale fapte de arme, de
pe baricada catedrei sau din tranşeele

Asociaţiei Învăţătorilor, s-a scris mult în cei 20
de ani ai seriei noi a revistei, şi s-a scris şi în
acest număr (pag. 21). Dar şi Bădiei Ghiţă îi
plăcea să scrie. Şi să vorbească. Şi să citeze din
poeţii lui preferaţi.

Îi plăcea să scrie despre Armata Învăţăto-
rilor, despre Ziua Eroilor – aşa cum erau ele
păstrate în memoria Apostolului – despre Gri-
gore Moisil, despre Spiru Haret sau Leon Mre-
jeriu, modelele lui nemărturisite, dar ades
invocate. De fapt, a trăit şi a lucrat mereu în acel
„spirit haretist”, chiar şi atunci când unele lu-
cruri se cereau revizuite sub presiunea prezen-
tului şi, mai ales, a viitorului…

Parafrazând un titlu de Sextil Puşcariu
(Călare pe două veacuri), putem spune că şi
Bădia Ghiţă a stat călare pe două milenii, trăind
crâncen, mai ales în dictatoriala epocă de aur.
Dar nu mai puţin palpitant, şi în era postdecem-
bristă.

A fost un om care a iubit enorm Şcoala,
Neamul şi Glia. Şi Istoria. Şi Basarabia. Şi Fa-
milia. A trăit demn, discret şi frumos, dedi-
cându-se deplin acestor iubiri. Îşi dorea ca
lumea să fie mai bună şi o vedea de multe ori
mai bună decât era. Mereu generos, în gând şi
faptă, le dorea şi celorlalţi să fie mai buni. Nu
reacţiona când nu era ascultat; se mulţumea să
ofteze şi să scuture din cap cu amărăciune…

Cum zice Miron Costin, nu sunt vremile
supt cârma omului, ci bietul om supt vremi. Şi
mai zice cronicarul, în altă parte a Letopiseţului
Ţării Moldovei, despre Ieremia Movilă că era
om întreg la toate, blând şi nemândru, iar des-
pre logofătul Gheorghe Ştefan că se afla ca un
om deplin, cap întreg, hire adâncă, cât poţi zice
că nasc şi în Moldova oameni.

În rândul moldovenilor, cu care am avut
norocul să fiu contemporan, Ghiţă Amaicei
ocupă un loc de onoare pe care nu i-l poate lua
nimeni. (Mircea ZAHARIA)
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Recital „Coconii Maramureşului” 
arţi, 6 august, Ansamblul „Coconii Maramureşului” a susţinut un re-
cital de pricesne în cinstea Maicii Domnului, la Biserica „Sfânta
Treime” (preot paroh, Dorin Ploscaru) din Vaduri. Coordonat de
Adrian Sabău, acest grup are în componenţă copii cu vârste cuprinse
între 8 şi 14 ani. „Coconii Maramureşului” funcţionează din anul 2015
pe lângă Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania” din Baia Mare.

Recitalul se intitulează „Fiii lacrimilor tale”, după viersul nemurit
în poemul de rezistenţă al

românilor-ardeleni „O Măicuţă
Sfântă”, compus de un călugăr
anonim de la mănăstirea Bixad, în
perioada anilor 1696-1698: Nu
lăsa Măicuţă/ Să pierim pe cale /
Căci noi suntem fiii lacrimilor tale
/ şi Vino Maică iară / Nu lăsa să
piară / Ţara şi Poporul / Turma şi
Păstorul...

Despre acest recital, preotul şi poetul Dorin Ploscaru a declarat: Con-
ştienţi fiind că „acei ce cântă se roagă de două ori”, ne bucurăm că, în dru-
mul către marile scene ale lumii, Ansamblul „Coconii Maramureşului” ne
onorează şi poposeşte în mijlocul nostru, aducând cinstire celei pe care cu
dragoste o numim „Maica Cerului / nădejdea creştinilor”.

O statuie amplasată aiurea
Statuia intitulată „Maternitate”, creaţie a sculptorului Tiberiu Benţe, se

regăseşte în Piatra-Neamţ amplasată lângă sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului, dar nu oricum, ci orientată cu totul aiurea: cu faţa către partea din
spate a clădirii. Practic un metru, doi o despart de zid şi nimeni nu o poate
vedea. Probabil a fost aşezată acolo cu mult timp înainte de a se construi
edificiul Mediului, iar cei care se ocupă de aşezat statui în Piatra-Neamţ au
uitat complet de ea.

Artistul Tiberiu Benţe a participat, în anul 1979, la Tabăra Naţională de
Sculptură de la Piatra-Neamţ, alături de alţi 11 creatori care, după o lună şi
jumătate de lucru, au lăsat mărturie municipiului reşedinţă de judeţ douăspre-
zece opere de artă „menite să bucure parcurile şi străzile, urbea în ansamblu

M

APOSTOLUL septembrie 2019

Toamna bâlbâielilor
ai trebui bani. În cele mai multe unităţi
şcolare s-a mers pe plata dobânzii remu-
neratorie, şi nu pe cea penalizatoare. 

► Facem ce facem şi tot la bani
ajungem….

Dacă tot vorbim despre finanţare,
trebuie spus că ne preocupă ultima recti-
ficare bugetară, în urma căreia Ministerul

Educaţiei a rămas fără o sumă importantă de
bani. Noi am cerut explicaţii de ce ni s-au luat
aceşti bani, însă răspunsurile primite nu au, din
punctul meu de vedere, argumente solide. Încă
nu au apărut semnale din unităţile şcolare cum
că nu ar ajunge banii pentru salarii până la sfâr-
şitul anului calendaristic, însă suntem abia în
septembrie şi mai sunt multe de făcut, ca la
orice început de an şcolar. Dar vom avea – cu
siguranţă – astfel de semnale, şi nu puţine, şi
trăim cu temerea că banii de salarii vor fi insu-
ficienţi până la finele anului 2019. Vor mai tre-
bui bani şi pentru plata dobânzilor
pena lizatoare în toate şcolile. Şi atunci, cu atât
mai mult, ne întrebăm de ce a trebuit să se ia
aceşti bani de la sistemul de învăţământ. Cu si-
guranţă va trebui iarăşi să facem loby pentru a
determina o nouă rectificare bugetară, astfel
încât să obţinem banii necesari pentru acorda-
rea salariilor. 

► Pe partea structurală, ce proiecte con-
struiţi?

O dorinţă nu doar a sindicatului, ci şi a mea
personală, fiind un cadru didactic care are spe-
cializarea pe învăţământ profesional şi tehnic,
este obţinerea unei situaţii clare a cuprinderii
absolvenţilor de clasa a VIII-a în învăţământul
liceal şi în cel profesional şi tehnic. Şi m-aş bu-
cura ca diferenţa să nu fie prea mare dintre nu-
mărul absolvenţilor de clasa a VIII a şi numărul
celor pe care îi regăsim în licee sau şcoli profe-
sionale. Pentru că această diferenţă înseamnă,
în mod categoric, abandon şcolar, fenomen asu-
pra căruia eu am atras atenţia atunci când s-a
venit cu acea notă şi măsură de a se mări, peste
noapte, numărul de clase la şcoala profesională.
Legat de şcoala profesională, iată că încă se dis-
cută acea propunere a ministerului de a nu se
accepta la liceu elevii care au obţinut media sub
5 la examenul de Evaluare Naţională, măsură
discriminatorie, prin care se înţelege că elevii
de la profesională sunt cei mai slabi. Noi avem
nevoie de tineri care învaţă temeinic o meserie

dar au şi o cultură generală solidă.
► Dincolo de propunerile legislative, cum

apreciaţi actele normative apărute în pragul
noului an şcolar şi în ce măsură pot fi acestea
aplicate în teritoriu, la nivelul unităţilor de în-
văţământ?

Suntem la începutul unui an şcolar şi, aşa
cum se întâmplă cam des în ultima vreme,
avem o mulţime de acte normative elaborate în
pripă, unele dintre ele nefiind suficient de clare.
Acestea ajung în unităţile şcolare însă, pentru a
putea fi aplicate corect, sindicatul trebuie să in-
tervină, la nivel judeţean sau naţional, pentru a
obţine clarificări. 

► Concret, ce noi semne de întrebare se
ridică din hăţişul legislativ?

Spre exemplu, noua Lege 118/2019 privind

Registrul Naţional Automatizat cu privire la
persoanele care au comis infracţiuni sexuale de
exploatare a unor persoane sau asupra minori-
lor, trebuie aplicată dar, din păcate, nu este su-
ficient de limpede. În sensul că, spre exemplu,
nu se specifică foarte clar ce categorie de anga-
jaţi din învăţământ are obligaţia să depună acel
certificat de cazier judiciar, din care să rezulte
că nu au fost comise astfel de infracţiuni. Con-
siderăm că angajaţii care au deja contracte de
muncă pe perioadă nedeterminată – adică titu-
larii, personalul didactic auxiliar, nedidactic,
care lucrează deja în învăţământ – nu ar trebui
să aducă astfel de certificate, ci numai cei care
sunt nou angajaţi în sistemul de învăţământ.
Sigur că interpretările sunt şi de o parte, şi de
alta, aşa că s-a creat deja o stare de confuzie.
Mai mult decât atât, procedura este anevoioasă,

în sensul că ar trebui ca toţi cei care lucrează în
învăţământ, adică mii de oameni, să se adreseze
Serviciului Cazier Judiciar, Statistică şi Evi-
denţe Operative Neamţ, care nu are ghişee în
toate localităţile. Acest aspect s-a discutat în
Comisia de Dialog Social la nivelul ministeru-
lui şi, mai mult, federaţia noastră a făcut şi
adresă la nivelul Ministerului Educaţiei, insis-
tând să se transmită precizări către unităţile şco-
lare privind categoriile de salariaţi cărora le
revine obligaţia de a depune certificatul şi in-
tervalul de timp în care trebuie depus. Aştep-
tăm răspunsul Ministerului, însă în
video  con ferinţa care a avut loc pe 9 septem-
brie, cu ocazia deschiderii noului an şcolar, la
care am participat şi noi, reprezentanţi ai sin-
dicatelor, domnul ministru a declarat că ar fi
vorba despre acest certificat numai pentru noii
angajaţi în învăţământ. Cu toate acestea, noi
dorim o precizare scrisă. 

► Ne învârtim printre hârtii, dispoziţii, or-
dine, precizări, reveniri ...

Asta pentru că ne lipseşte o Lege a Educa-
ţiei coerentă! Doamna Ecaterina Andronescu,
fost ministru, ne-a promis alături de întreg Gu-
vernul României, când încă era ministru, că
până în martie 2019 ne va pune la dispoziţie un
draft al noii Legi a Educaţiei. Iată că timpul a
trecut, dumneaei nu mai este ministru, dar nici
draftul nu există până în momentul de faţă. Bă-
nuiesc că doamna Andronescu ar spune, dacă
ar fi întrebată, că dacă mai rămânea ministru
făcea acest lucru, aşa cum a spus şi despre alte
proiecte. Decât să tot cârpim Lega 1/2011, mai
bine să scoatem o lege bună, care să aibă fiabi-
litate pe un termen cât mai mare de timp. Dar
pentru asta ar trebui să existe consensul tuturor
forţelor politice care vin şi pleacă de la guver-
nare. Noi dorim o lege a educaţiei învăţămân-
tului preuniversitar separat de legea
învăţă  mântului universitar, şi un statut al per-
sonalului didactic din învăţământul preuniver-
sitar. Şi vom continua să încercăm să
influenţăm luarea unei astfel de decizii. 

► Speranţe la început de an şcolar?
Aş vrea să spun că ne aşteaptă un an şcolar

nu uşor, dar zic să fim optimişti, şi poate anul
acesta o să mai îndreptăm puţin din lucrurile
care ne împiedică să facem un învăţământ nor-
mal în România. De asemenea, vreau să le do-
resc colegilor mei să aibă un an şcolar bun, cu
împliniri, cu bucurii şi cu multă sănătate.

m

(urmare din pag. 1)
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i, în primul rând, oamenii, pe noi toţi, propria noastră închipuire”,
după cum spunea profesorul Gheorghe Bunghez, pe atunci preşedin-
tele Comitetului Judeţean de Cultură şi Arte Neamţ.

Expoziţie de fotografie Vlad Solomon
Sala Cupola a Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ a găz-

duit, în perioada 1-14 august 2019, expoziţia de debut a fotografului Vlad
Solomon. În cele circa 40 de imagini prezentate publicului larg sunt surprinse
peisaje, atât din natură, cât şi urbane, instantanee, macrofotografii, precum
şi portrete.

Vlad Solomon s-a născut la 11 septembrie 2000 în Piatra-Neamţ şi a ab-
solvit, recent, Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi” din localitate.

Mărturiseşte că a fost preocupat de fotografie şi design grafic ca auto-
didact, dar că vrea să îşi transforme pasiunea în profesie prin intermediul
unei facultăţi de specialitate.

„Totul a pornit de la un aparat de fotografiat vechi, un Zorki ce a fost al
bunicului meu şi pe care am început să îl folosesc în urmă cu doi ani”, spune
tânărul fotograf.

Festivalul internaţional de Folclor „Ceahlăul”
Între 1 şi 6 august, Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”

Neamţ a organizat cea de a XXII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Fol-
clor „Ceahlăul”.

Creat în 1991, cu scopul de a celebra bogăţia şi frumuseţea tradiţiilor
adânc înrădăcinate în cultura diverselor popoare, festivalul a fost şi anul
acesta unul itinerant. Astfel, publicul din Piatra-Neamţ, Roman, Târgu
Neamţ, Durău şi Bicaz au avut ocazia să descopere diversitatea culturală
oferită de organizatori şi să se bucure de muzică şi dans tradiţional din câteva
colţuri ale lumii.

Au fost invitate să participe la ediţia din acest an grupuri folclorice din
Columbia, Japonia, Cehia, Armenia, Cipru, Grecia, Turcia, dar şi Ansamblul
Folcloric „Grâuşorul Osmănean” – comuna Unirea, Brăila; Ansamblul,, Cer-
vona Kalena” – Negostina, Suceava; Ansamblul „Dobrogeanca”, din Sulina,
Tulcea, gazdă fiind Ansamblul Folcloric „Floricică de la Munte”, al Centru-
lui pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ. 

Violeta MOŞU
(continuare în pag. 4)
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n proiect pe care-l dorim cu mare im-
pact asupra locuitorilor judeţului
Neamţ este cel iniţiat de Asociaţia
Profesorilor de Istorie din Neamţ,
sprijinit în acţiunea sa de Consiliul Ju-
deţean Neamţ: „Judeţul Neamţ – mo-
nografie”.

Judeţul Neamţ este depozitarul unui va-
loros tezaur cultural, a unei bogate spiritua-
lităţi creştine, a numeroase monumente
naturale şi antropice. Cadrul natural cu pei-
saje mirifice este completat de patrimoniul
arhitectural, etnografic, artistic – mediul na-
tural şi istoria formează un fericit meleu.
Amintim numeroasele situri arheologice,
care atestă vechimea şi continuitatea locuirii
pe aceste meleaguri, cu artefacte de inesti-
mabilă valoare, minuni arhitectonice de la
Evul Mediu şi până în prezent, dovezi ale
unei deosebite civilizaţii ţărăneşti, nume-
roase ctitorii domneşti, boiereşti sau săteşti.
Şi enumerarea ar putea continua. Cu toate
acestea, judeţul nu beneficiază de existenţa
unor solide studii monografice, ştiinţifice şi
de popularizare, cele existente nefiind actua-
lizate, făcute în stil hei-rupist, fără respecta-
rea canoanelor ştiinţifice sau tributare
imixtiunii politicului.

APIN propune acest proiect dorind pu-
nerea în valoare a studiilor realizate în anii
precedenţi, dar şi o muncă laborioasă de cer-
cetare, prin elevi şi profesori, dar, în princi-
pal, printr-o echipă de cercetare de valoare,
formată din tineri universitari, originari din
Neamţ, cercetători nemţeni, profesori care
activează în judeţ.

Se doreşte realizarea unei monografii
vaste, o completare la nivel judeţean a lucră-
rii „Valea Bistriţei nemţene – monografie”
realizată în 2016 de geograful Iulian Săndu-
lache şi istoricul Daniel Dieaconu, care se re-
găsesc şi în această echipă. Proiectul se
adresează elevilor şi profesorilor din întreg
judeţul Neamţ, profesori şi elevi interesaţi de
trecutul istoric al acestei regiuni, de geogra-
fia, de etnografia din cât mai multe localităţi,
atât urbane, cât mai ales rurale, devenind un
mod de implicare activă.

Un volum este dedicat profesorilor şi

elevilor, în care vor fi publicate cele mai reu-
şite micro-monografii sau articole şi studii.
Componenta iconografică este una foarte im-
portantă, atât în cadrul monografiei, cât şi,
bineînţeles, în albumul ce se va edita, conţi-
nând fotografii noi, dar şi de epocă. Echipa
de fotografi va fi sub coordonarea lui Iulian
Săndulache, specialist în mijloace foto în
geografie, predând un curs de acest fel la
Universitatea din Bucureşti. S-au alăturat
echipei preşedinta APIN, prof. Cristiana Şoi-
maru, managerul proiectului, prof. drd. Elena
Preda, inspector şcolar, asistent manager al
acestui proiect, prof. drd. Emanuel Bălan,
cercet.şt.dr. Corneliu Ciucanu, prof. Cristian
Vatamanu, prof.dr. Cătălina Săndulache,
conf.univ.dr. Răzvan Oprea şi lista este încă
deschisă. Sperăm la o conlucrare cât mai fe-
ricită şi benefică în folosul acestor lucrări şi
a celor care le vor folosi ca bază pentru ulte-
rioare studii, care, cu siguranţă, vor fi şi mai
reuşite…

Prof. dr. Daniel DIEACONU

U

APIN lansează proiectul
„Judeţul Neamţ – monografie”

Bacalaureatul
de toamnă

La nivel naţional, rata finală de promovare
înregistrată în sesiunea august-septembrie
a examenului naţional de Bacalaureat 2019,
după soluţionarea contestaţiilor, este de
33,4%, procent ce relevă o majorare cu
3,7%, comparativ cu sesiunea de toamnă a
anului trecut (29,7%). În raport cu rata de
promovare generată de primele rezultate

(30,8%) se constată o majorare de 2,6%.
Prin urmare, 11.608 candidaţi (cu 890 mai

mulţi, comparativ cu prima afişare a rezultatelor)
au promovat examenul de Bacalaureat 2019 în
această sesiune. Dintre aceştia, 8.647 de candidaţi
provin din promoţia curentă, iar 2.934 de candi-
daţi provin din promoţiile anterioare.

Rata de succes pentru promoţia curentă
(2018-2019) a crescut la 36,9% (de la 34,2% în-
ainte de contestaţii), superioară cu peste 3,5% faţă
de a doua sesiune a anului trecut (33,1%). În cazul
promoţiilor anterioare, procentul candidaţilor pro-
movaţi este de 26% (23,7% înainte de soluţiona-
rea contestaţiilor).

Au fost depuse 12.482 de contestaţii (11.582
în 2018), defalcate astfel: proba E)a) – 3.366,
proba E)b) – 95, proba E)c) – 4.769 şi proba E)d)
– 4.252. În cazul a 3.143 de lucrări, notele au fost
modificate prin micşorare sau scădere, media de
intervenţie asupra notelor fiind de aproximativ
0,49 puncte (în plus sau în minus).

S-au prezentat 34.815 candidaţi din totalul
celor 43.528 de candidaţi înscrişi. Din cauza unor
fraude sau tentative de fraudă au fost eliminaţi 70
de candidaţi. Nu s-a înregistrat nicio medie de 10.

● În judeţul Neamţ, promovabilitatea acestei
sesiuni (înainte de contestaţii) a fost de 32,56%.
Anul trecut, promovabilitatea celei de-a doua se-
siuni a bacalaureatului a fost în judeţ de 38,87%.

1.043 de absolvenţi au fost înscrişi pentru
examen în această a doua sesiune, 857 venind la
probele de examinare. Dintre aceştia, doar 279 au
reuşit să obţină medii de trecere: trei cu medii
între 8 şi 8,99, 31 între 7 şi 7,99, iar 245 între 6 şi
6,99. Cea mai mare notă din Neamţ din această
sesiune a fost 8,20, obţinută de o elevă a Liceului
Tehnologic Economic-Administrativ din Piatra-
Neamţ. (Red.)

●
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e 6 august, înaintea spectacolului de gală, formaţiile invitate au pre-
zentat câte un un scurt program artistic, finalul aparţinând apreciatului
Ansamblu folcloric „Maria Tănase” din Craiova, care a prezentat
spectacolul intitulat „Din Oltenia-n Moldova”. 

Prof. Dan Dascălu‐Radu, o provocare plastică
Model de profesionalism şi implicare, profesorul de educaţie fizică Dan

Dascălu-Radu, fost schior de performanţă, este autorul unei frumoase expo-
ziţii de pictură deschisă pe 14 august, la Galeria de Artă „Gheorghe Vadana”
din Piatra-Neamţ. Sunt expuse uleiuri care dovedesc o accentuată predilecţie
a autorului pentru peisaj.

Criticul de artă Emil Nicolae: „Văd aici lucrări în care simţul cromatic
există şi e foarte bine folosit, mai ales în peisajele de toamnă. Este o expoziţie
frumoasă, este o provocare artistică, sunt lucruri reuşite şi-l felicităm pe dom-
nul profesor”. 

Teatrologul Gheorghe Hibovski: „Dan Dascălu pictează aşa cum

pescuieşte, aşa cum vorbeşte
cu albinele sale, aşa cum con-
vieţuieşte cu vecinii: dăruindu-
se cu tot ce are. E mai bine să
fii imitator sau să fii imitat? Eu
cred că Dan Dascălu este un
imitator cinstit, autentic şi me-
rită toate aprecierile noastre,
mai ales că are simţul culorii şi
pictează bine.” 

Dan Dascălu-Radu: „O
expoziţie de pictură, printre al-
tele, rămâne una din puţinele
oaze în această lume nebună,

nebună, nebună… O oază în care ai fericitul prilej de a trage o gură de aer
proaspăt, o gură din apa vie, curată, cristalină… O oază în care mai există
prietenie, generozitate, frumuseţe, sinceritate… omenie. Mulţumesc din su-
flet tuturor celor care au răspuns invitaţiei, mulţumesc şi celor care nu au
răspuns. Poate data viitoare…”

P
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ra era înaintată în noapte, dar nu
puteam adormi. Mă gândeam, fără
a exagera şi fără a folosi cuvinte
mari, cât de mult poate influenţa un
profesor, la un moment dat, viaţa
de elev şi, apoi, viaţa unui viitor
adult. 

Nu cred că aş fi ajuns la Facultatea
de istorie din Iaşi fără influenţa directă şi
indirectă a celui care mi-a fost profesor
de istorie în anii de gimnaziu. Nu aş mai
fi întâlnit oamenii grozavi pe care i-am
întâlnit acolo, mulţi profesori minunaţi,
prietenii cei mai buni, care au rămas, anii
de studenţie, cei mai frumoşi. Sigur că ar
fi fost Altfel, altă facultate, probabil, alţi
oameni, alţi prieteni. Doar că fiecare din-
tre noi suntem alcătuiţi din suma acestor
întâmplări pe care le trăim şi, fără ele, am
fi, desigur, alţii, dar nu ceea ce reprezen-
tăm acum. Eu sunt mulţumită de eveni-
mentele şi oamenii care m-au influenţat
şi m-au marcat şi nu îmi pot imagina să
fi avut alt traseu în viaţă. 

Nu sunt profesoară de istorie, deşi,
poate, mi-ar fi plăcut. Paşii m-au purtat
spre alt drum, dar îmi amintesc şi acum
orele de istorie din şcoala generală, ne-
răbdarea sinceră cu care le aşteptam, en-
tuziasmul şi, mai ales, dorinţa de a afla
mai multe, de a citi mai multe. Pedagog
de „şcoală veche”, domnul profesor era,
în acelaşi timp, modern şi adaptat gene-
raţiei noastre de atunci (şi au trecut câţiva
ani, chiar 20!, de la sfârşitul clasei a VIII-
a, acum îmi dau seama...!) Rememorez
stilul de a preda al domnului profesor (pe
care, acum, în cunoştinţă de cauză, îl
apreciez şi mai mult), stilul de a asculta,
mai ales, schematic şi foarte adecvat ele-
vului de gimnaziu, încât fiecare să reţină
ceva, felul în care ne povestea şi ne în-
cânta. Apoi, mai am amintirile de la olim-
piade, micile performanţe obţinute,
bucuria mea, sfaturile domnului profesor,
şi, mai ales, Cărţile. Biblioteca dumnea-
lui (pe care am văzut-o, la un moment
dat), cărţile împrumutate care mi-au po-
tenţat pasiunea ce se năştea, de a citi is-
torie, ceea ce fac şi acum. 

Toate aceste amintiri s-au estompat,
între timp, nu m-am gândit la ele foarte

des, dar ele au rămas acolo, în suflet, pen-
tru „mai târziu”, probabil. Iar acum cred
că a venit acest „mai târziu”. Cred că a
venit momentul recunoştinţei exprimate
astfel, public, pentru că recunoştinţă i-am
purtat mereu, în suflet, de când am termi-
nat anii de şcoală gimnazială. Momentul
a venit când am recitit recent, după o
pauză de mulţi ani, articolele domnului
profesor din Apostolul, chiar din această
revistă. Ştiam de mulţi ani că scrie, mi-
am amintit de perioada din liceu în care
îl citeam în Ceahlăul, şi mă amuzam sau
mă încruntam şi încercam să înţeleg ce
scrie dânsul. Am pierdut legătura cu presa
locală, dar nu şi cu domnul profesor, cu
care am vorbit periodic la telefon, ca să
mai aflu de dânsul, ce face, cum este.
Acelaşi ton, şi la telefon, ca acum mulţi
ani, jovial, glumeţ, ironic, uneori, priete-
nos, acelaşi „condei”, şi la scris, pe care
l-am redescoperit. Recitindu-l pe domnul
profesor mi-a venit în minte imaginea
dumnealui predând, explicând, vorbind
despre toate lucrurile care contează atât
de mult, pentru mine. „Creionul” său este
la fel de plăcut, la fel de ascuţit, la fel de
şfichiuitor, la nevoie, la fel de acid sau
ironic când este cazul, la fel cum îl ştiam.
M-am bucurat să văd că este prezent, „la
datorie” şi că a continuat să scrie şi să fie
activ. Nu ştiu multe despre biografia dân-
sului şi nu mi-am propus să scriu un „lau-
datio”. Dar evocarea pe care el i-a făcut-o
domnului profesor Gheorghe Amaicei (în
unul din numerele anterioare ale revistei)
mi-a trezit multe amintiri. Sunt sigură că
sunt multe poveşti nespuse, nescrise, pen-
tru că mulţi adulţi au cel puţin un profesor
căruia să îi mulţumească şi de care să îşi
amintească cu drag. Şi mi-am spus că
unele lucruri trebuie mărturisite, unii oa-
meni trebuie să ştie, iar alţii, să afle. Vă
mulţumesc, domnule profesor Dumi-
tru Rusu, pentru lucrurile zidite în mine,
pentru paşii îndreptaţi, pentru curiozitatea
stârnită, pentru tot ceea ce m-a format, în
timp. Pentru mine, aţi fost un dascăl
exemplar. 

Cu multă recunoştinţă, 

Prof. Marina IRIMIA

CONSTANTIN
D. GHEORGHIU

e împlinesc, în septembrie 2019, o sută de ani de
la trecerea la cele veşnice a distinsului profesor
Constantin D. Gheorghiu.

Aparent fără nici o legătură cu comuna Vână-
tori-Neamţ, Constantin D. Gheorghiu a adunat do-
cumente şi i-a dedicat o monografie. C.D.
Gheorghiu s-a născut la Iaşi în 1866 şi, după ab-
solvirea Şcolii Nor-

male Vasile Lupu, s-a
stabilit la Piatra-Neamţ ca
profesor de geografie şi
educaţie fizică, începând cu
1 decembrie 1888, la Liceul
de Băieţi, dar şi la Şcoala
Normală Gheorghe Asachi
între 1912-1919. Cei care l-
au cunoscut scriau despre
activitatea profesorului
Constantin D.
Gheorghiu: La Liceul de
Băieţi se găseşte un caz sui
generis, un profesor maes-
tru de gimnastică lucrează
temeinic şi documentat la
«Dicţionarul geografic al judeţului Neamţ» elogiat, pre-
miat şi tipărit în 1895 de Societatea Geografică Ro-
mână, o carte plină de statistici oficiale despre fiecare
sat, cătună, silişti etc. din tot judeţul. Autorul are tipo-
grafie proprie instalată în casele lui în care apar mai
multe lucrări ale lui şi ale altor scriitori. Că preocupările
profesorului Constantin D. Gheorghiu au fost variate o
dovedesc lucrările sale. Pe primul loc a stat geografia.
Lucrarea cea mai importantă fiind Dicţionarul geografic
al judeţului Neamţ despre care el însuşi scria: este rodul
cercetării mele proprii în diferite localităţi descrise şi
adăugă cu modestie: ştiu că nu am făcut ceva desăvârşit.
Premiat în anul 1891 de Societatea Geografică Română
cu Premiul Grigori Cozadini, Dicţionarul geografic al
judeţului Neamţ a fost tipărit în anul 1895 în Tipografia
Thoma Basilescu din Bucureşti. Era unul din cele 32 dic-
ţionare pe care Societatea Geografică Română le tipărise
de la înfiinţare (15 iunie 1875, din iniţiativa regelui Carol
I, care i-a fost preşedinte) până la 19 decembrie 1900,
când a sărbătorit 25 de ani de activitate. La dată aniver-
sării societatea număra 550 de membri activi, avea o bi-
bliotecă în care adunase peste 4500 de volume, o colecţie
de atlase şi hărţi rare, publicase primele trei volume din
Marele Dicţionar Geografic al României şi avea alte
două în pregătire, lucrare în care erau cuprinse şi date

Domnului Profesor, cu dragoste!
O

S
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O nouă carte a părintelui Ioan Gherasim 
oi, 5 septembrie 2019, Biblioteca Jude-
ţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ a găzduit
lansarea cărţii „Viaţa ca un drum” a pă-
rintelui Ioan Gherasim, eveniment mo-
derat de bibliotecarul Dan Iacob. 

Ioan Gherasim s-a născut la 5 apri-
lie 1940 în Piatra-Neamţ. Este licenţiat

al Facultăţilor de Teologie (Bucureşti, 1968)
şi de Filologie (Iaşi, 1995). 

Între 1990-2008 a colaborat şi a făcut
parte din consiliul de redacţie al revistei „Cre-
dinţa Neamului”, editată de Mănăstirea Bis-
triţa. În 1996, la iniţiativa Mitropolitului
Daniel al Moldovei şi Bucovinei, a înfiinţat şi
coordonat ca director Seminarul Teologic Or-
todox din Piatra-Neamţ. A mai publicat cărţile
„Petru Pogonat. Meditaţiunile unui călugăr surghiunit”, Editura Conta, 2009;

„Profeţie mincinoasă”, Editura Conta, 2010; „Ortodoxia – dimensiunea ro-
mânească”, Editura Cetatea Doamnei, 2013; „Pe ce lume trăim!”, Editura
Cetatea Doamnei, 2016.

„Fericirea adevărată nu poate fi decât deplină; neîngrădită, nefragmen-
tată, neîmpărţită şi nedespărţită. Ea este ca văzduhul, ca duhul cel nemuritor,
dăruit de Cineva; această fericire vine din interior, dar ceea ce «dă scânteia
trăirii fericite» vine şi ea din afara fiinţei tale, ceva spre care fiinţa omenească
e călăuzită ca păsările migratoare spre sud, simţind doar chemarea” (frag-
ment preluat de pe coperta a IV-a a cărţii).

Grupul „4 Plus” la Muzeul de Artă 
Complexul Muzeal Judeţean Neamţ şi Uniunea Artiştilor Plastici din

România, Filiala Neamţ, au organizat joi, 22 august, a.c. vernisajul expoziţiei
de artă plastică a grupului „4 Plus” şi invitaţii. Evenimentul a fost găzduit
de Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ şi a fost prezentat de scriitorul Emil Ni-
colae şi pictorul Liviu Suhar.

„În urmă cu ceva timp am luat act de constituirea în spaţiul cultural al

J
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in Dicţionarul profesorului Constantin D.
Gheorghiu. Între alte lucrări, menţio-
năm Ape minerale, locuri istorice, mâ-
năstiri, staţiuni balneare şi climaterice
din judeţul Neamţ (1892). S-a preocupat
şi de obiceiuri, tradiţii, credinţe şi super-
stiţii pe care le-a cules şi publicat în Ca-
lendarul femeilor superstiţioase şi în

Datini poporane, ambele în 1892. Nu şi-a trădat
nici obiectul predat în şcoli, pentru care va pu-
blica Jocul de oină şi regulamentul pentru con-
cursuri generale (1898), un Manual complet de
gimnastică (1905) şi Jocuri copilăreşti (1908).
Adunând un bogat material, a publicat în 1904
Monografia comunei Vânători-Neamţ, o des-
criere amănunţită a geografiei locurilor, a obi-
ceiurilor, a tradiţiilor şi a manifestărilor
populare, precum şi date şi informaţii istorice
despre Cetatea Neamţ, despre mânăstirile şi
schiturile din zonă, despre activitatea econo-
mică, despre populaţia comunei, despre evolu-
ţia învăţământului ş. a.

Completată, Monografia a fost republicată
în anul 1909. Alexandru Iftimie scria: În 1904,
Constantin D. Gheorghiu scoate în tipografia
proprie, duminical, timp de douăsprezece săp-
tămâni publicaţia literară şi ştiinţifică
«MUNCĂ». Tot aici a tipărit numeroase capo-
dopere ale literaturii universale, studii de
limbă şi folclor, cât şi creaţii originale semnate
Grigore H. Grandea, Calistrat Hogaş şi alţii.
Tot în tipografia sa a fost reprodusă «Ţiga-
niada» lui Ion Budai-Deleanu. Toate aceste lu-
crări se vindeau prin librăria deschisă de
Constantin D. Gheorghiu în oraş, în anul 1893.
Pentru activitatea sa ca profesor şi pentru preo-
cupările literare şi ştiinţifice, cu deosebire în
domeniul geografiei şi al istoriei, a fost laureat
al Societăţii Geografice Române şi acceptat co-
laborator la Enciclopedia României. A încetat
din viaţă la 29 septembrie 1919.

Pentru interesul manifestat comunei noas-
tre, pentru efortul şi strădania de a se fi aplecat
cu luare aminte asupra oamenilor, frumuseţilor
şi istoriei acestor locuri, realizând Monografia
comunei Vânători-Neamţ, m-am simţit obligat
să-i dedic, în semn de omagiu, preţuire şi recu-
noştinţă, acest sumar portret.

Neculai FLORIAN

Etgard Bitel – Viscolesc zăpezile albastre
inagoga Baal Şem Tov din Piatra-Neamţ
a devenit mult prea neîncăpătoare joi, 5
septembrie, începând cu ora 17, când a
avut loc întâlnirea cu poetul şi publicis-
tul Etgard Bitel, cu ocazia lansării cărţii
„Viscolesc zăpezile albastre”, o antolo-
gie ce prezintă 50 de poeţi evrei născuţi

în România.
Etgard Bitel s-a născut în anul 1949 la

Piatra-Neamţ, absolvind liceul „Calistrat
Hogaş” şi apoi Academia Militară „Nicolae
Bălcescu” din Sibiu. În septembrie 1990 s-a
stabilit cu familia în Israel unde a înfiinţat edi-
tura „Betapress”, editând şi volumele proprii
de poezii „Intersecţii” (1997) şi „Femina”
(2017) dar şi almanahul „Enigma”. Este mem-
bru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de
Limba Română. 

Vorbind despre geneza cărţii, autorul măr-
turiseşte că în toamna anului 2018, invitat
fiind la Festivalul de Poezie de la Sighetul
Marmaţiei, la o cafea cu poetul Ion Petrovai,
a venit vorba despre contribuţia evreilor la
cultura şi literatura română. Aşa a apărut ideea
acestei antologii, o lucrare argument. 

Etgard Bitel este pentru a doua oară în
sinagogă cu o lansare de carte, acum doi ani
a lansat placheta de versuri „Femina” şi iată
că între timp a muncit, a mai tradus o piesă
de teatru care a avut premiera la Teatrul Na-
ţional din Bucureşti şi a terminat şi o antolo-
gie cu 50 de poeţi născuţi în România, de la
Aderca şi Fundoianu până la Tristan Tzara,
nelipsind dintre ei Victor Brauner, pictorul
nostru care în arhive avea ascunse şi câteva
poeme, a declarat în deschidere Emil Nicolae-
Nadler, gazda noastră. De altfel vom fi sur-
prinşi să observăm, parcurgând cuprinsul
lucrării şi alte nume de primă mărime ale lite-
raturii române şi europene precum Max Ble-
cher, Nina Cassian, Paul Celan, Saşa Pană, Ion
Pribeagu etc.

Criticul şi istoricul de artă Constantin
Tomşa, considerând că participă la o întâm-
plare culturală deosebită, a precizat că ne
aflăm în faţa unei lucrări de excepţie, din mai
multe motive. În primul rând marea comuni-
tate evreiască din România are nevoie de un
asemenea document care face parte din lite-
ratura de referinţă. Apoi, autorul şi-a însuşit
tehnicile de redactare ale unei antologii rezul-

tând una foarte bine alcătuită, ţinând cont de
faptul că fiecare poet are o notă biobibliogra-
fică în care îi este creionat profilul, urmată de
selecţia a două poezii reprezentative.

Ne-am bucurat şi de prezenţa scriitorului
Adrian Alui Gheorghe: Cartea în sine este o
reuşită dintr-un capăt în altul, de la concepţie
la realizare, este o carte aşteptată, care plu-
tea în aer, dar nimeni nu întindea mâna să o
ducă la capăt. Etgard Bitel a reuşit să facă
un lucru nemaipomenit: o selecţie; merg pe
ideea că în cultură, în viaţă eşti ceea ce alegi
şi am găsit texte absolut deosebite de la fie-
care dintre autori. În fond e vorba de o de-
monstraţie că ea, cultura română, s-a format
din tendinţe nenumărate, că suntem o multi-
culturalitate, demonstrând o mare libertate
interioară.

Mare iubitor al manifestărilor culturale,
primarul Dragoş Chitic a fost prezent şi de
această dată, fiind recompensat cu un brevet
adus de la Bucureşti, printre altele, în semn de
prieten al comunităţii evreieşti şi pentru înfră-
ţirea cu un oraş din Israel.

P e n t r u
î n t r e g i r e a
m e s a j u l u i
cultural, în
timpul eve-
nimentului
ne-am odih-
nit ochii pe
expoziţia re-
trospectivă a
p i c t o r u l u i
L u c i a n
Gogu-Craiu,
ne-am lăsat
purtaţi de
vraja muzi-
cii elevilor şi
profesorilor

de la liceul „Victor Brauner” şi ne-am delectat
cu versurile recitate de Cornel Nicoară şi Lo-
redana Grigoriu. 

Cărţile au fost dăruite de autor cu auto-
graf la începutul şi sfârşitul manifestării, care
iată, poate fi înscrisă cu succes în panoplia
reuşitelor. 

Gianina BURUIANĂ

CONSTANTIN
D. GHEORGHIU
d

S
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oldovei a unei noi grupări artistice, după modelul Grupului celor patru
din perioada interbelică unde s-au manifestat N.N.Tonitza, Ştefan Dimi-
trescu, Francisc Şirato şi Oscar Han, cu scopul de a realiza tabere de
creaţie estivale într-o necesară solidaritate artistică şi de a expune îm-
preună. Mihail Gavril, Dumitru Bostan Jr., Mihail Voicu, Niculai Moro-
şan s-au reunit cu sentimentul solidarităţii de breaslă şi al unor idealuri
artistice cu dorinţa expresă de a fi împreună şi de a rămâne permanent
diferiţi. Nu au lansat vreun insurgent manifest estetic, fiecare simţind ne-

voia celuilalt, dar şi pe aceea de a ramâne permanent singular în modul său de
gândire şi expresie. Expoziţiile lor au dovedit oarecum paradoxal că numai
atunci când eşti împreună cu ceilalţi poţi fi cu adevărat singur. O solitudine îm-
părtăşită în dialogul cu fastul naturii moldave şi al meditaţiilor profunde. Genul
proxim îi uneşte, diferenţa specifică îi individualizează.” (Valentin Ciucă)

Simona Pascale – „Arta la purtător”
Galeria de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamţ a oferit vizitatorilor,

începând cu 2 septembrie, un admirabil grupaj din creaţia vestimentară a ar-

tistei Simona Pascale, membră a Uniunii Artiştilor Plastici (UAP), Filiala
Galaţi. Expoziţia se intitulează „Arta la purtător” şi cuprinde o serie de mo-
dele de vestimentaţie feminină.

„Din dorinţa de a vedea pictură peste tot în jurul nostru, m-am gândit
să scot pânza de pe şasiu şi să fac pictură pe material şi doamnele, plim-
bându-se prin oraş, să poarte această pictură. Este foarte important cum ne
prezentăm în lume. Aceste rochii sunt foarte elaborate. Săptămâna trecută,
la Galeria „Orizont” din Bucureşti, am mai deschis o expoziţie denumită
„Căutări”, a declarat Simona Pascale.

„Doamna Simona Pascale ne prezintă pictură pe obiect, aşadar un alt
tip de exprimare artistică, respectiv design vestimentar. Ne bucurăm mult de
aceste lucrări care sunt o raritate pentru Piatra-Neamţ”, a spus prof. Ştefan
Potop, preşedintele UAP Neamţ.

Expoziţia a fost cu vânzare şi a rămas deschisă timp de două săptămâni.

Festivalul de Teatru, 2019 
● 29 de spectacole, 7 ţări, 4 concerte, 5 ateliere, 4 lansări de publicaţii,

două proiecţii de film documentar, 1 juriu de liceeni, 24 de sesiuni de discuţii
cu publicul

(urmare din pag. 5)

M

olumul Ultimele poeme al lui Radu Gyr (Bucureşti, Editura Vremea,
1994) este alcătuit din trei cicluri (Vioara din pod, Cuprindere şi
Pragul de piatră), cuprinzând un număr consistent de poezii (o mică
parte dintre ele fiind reluări), lucrări ce nu-şi surprind cititorul care-i
cunoaşte lirica. În mod deosebit, se observă absenţa substanţei ob-
sesive din poezia recluziunilor ori a frontului. Pe lângă reveriile de-
dicate naturii şi cele filosofice (ale naturii umane) ori ale stării

epifanice – subiecte ce rulează aleator şi cu încărcări discrete – volumul se
identifică mai uşor prin tema retrospectivelor la nivelul de esenţă. Se poate
bănui că Gyr a sperat ca, de pildă, un astfel de tom să poată fi publicat,
compus fiind dintr-o artă cu miez din care lipseşte orice posibilă conotaţie
indezirabilă pentru regim.

Un exemplu de retrospecţie este Această lungă toamnă, în care Gyr
nu doar afirmă, ci dovedeşte, deopotrivă, perspectiva artistului apropiat de
senectute: Această lungă toamnă gravă/ melancolia să-i pot bea/ a picurat
în cupa mea/ şi miere-alături de otravă. Continuă cu patetism sugestiv
(poate, prea vizibil; forţa de expresie cumpăneşte asupra unui vers care
poate părea vetust, simplificat): Şi gust cu buze-nsângerate/ tristeţea crân-
cenă din fund (...)// Că nu-i crepuscul să mă-mbete/ cu dulcea sfâşiere-a
lui,/ nici rană-n amintire nu-i/ să nu beau azi din ea
cu sete.

Spectacolul lumii în care sinele-şi împarte
soarta îi ocazionează condiţia unei inocenţe – atribut
nelipsit al unei arte pretinzând interogaţie: Când
toate-s numai uscăciune,/ de unde-atâtea învieri?/
Cum pot pădurile să sune/ peste ruini, peste căderi?
(...)// din moarte pot să urce trepte/ pe care nu le
ştim acum? (Când toate-s numai uscăciuni).

Vârsta la care compune îi oferă lui Gyr apanajul chimic al unei valenţe
de cuvânt neîntâlnită în vigoarea faptei scrisului/formei/substanţei. Gândul
cititorului neînstrăinat de duhovnicie realizează o trimitere (involuntară din
partea autorului) la „rugăciunea inimii” – tehnică ascetică prin care persoana
trăieşte misticul în absenţa vreunei forme uzuale de exprimare: Şi aceste
mâini în uscăciune/ – reci vreascuri dintr-un pom olog – / şi-acum se-adună-n
rugăciune,/ dar nu mai ştiu să mă mai rog... (Cântec bătrân).

Efemeritatea vieţii (viaţă – vreun vis al unei fantome...) îi oferă poe-
tului pana potrivită în Moartea eretelui. Într-o permanentă dualitate, ver-
surile urmează sprijinite pe perechi de elemente contradictorii centrate pe
oxymoronul cer – subteran. Gyr are versuri de o sugestivitate cinemato-
grafică, folosind efecte de lumini şi focalizare metaforică: Căzut din nal-
tele-i rotiri/ în bălării şi-n mătrăgună/ mai poartă încă-n răni furtună/ şi-n
ochii morţi, nemărginiri// Şi-acum, flămânde mişunări,/ în gunoiştea unde
zace/ curg furnicarele vorace/ să-i sugă hoitul beat de zări. Natura produce
o scenă devenită aici un memento relativizant pentru toate lucrurile ce apar-
ţin sferei fenomenale, tranzitorii atât ale construcţiei biologice, cât şi ale
întreprinderii de gând şi faptă omeneşti: Din noaptea lumii, din afund,/ au
năvălit cotropitoare/ şi-n leşul încă plin de soare/ cu negre forfote pătrund.
(...)// Şi cum tot stârvul l-au umplut,/ din ochii uzi de slavă pură/ întreg
azurul parcă-l fură/ şi-l cară-n bezna lor, în lut...

Poetul dedică soţiei şi fiicei sale creaţia Dragoste. Cu o versificaţie
inedită pentru lirica sa şi cu o fervoare întâlnită într-o declaraţie adoles-
centină, artistul, enumerând elemente planetare propice exaltării pasionale,
exprimă o destinaţie superioară, convergentă acestui trio: mi-aş desface
braţele ca nişte aripi,/ ca o mare pajură albă,/ zburând cu voi către stele,/
în nemărginirea mai pură. 

„Materia densă, temele varii, imaginile specifice poeziei lui Gyr din
tinereţe şi maturitate, reluate şi îmbogăţite, ne permit să o considerăm o
apariţie memorabilă, de regăsită forţă interioară, după perioade vitrege
existenţial. E aici, în Ultimele poeme, o preţioasă maturitate artistică, o si-
guranţă a fluxului liric, a rostirilor tâlcuitoare, care ne fac să o considerăm
un moment de relansare, nu de epuizare, o cristalizare ideatică şi o revita-
lizare a inspiraţiei.” (Popescu, Adrian, Lancea frântă. Lirica lui Radu Gyr,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995, p. 128)

Cuprindere debutează cu un exemplu de artă poetică. Maestrul consi-
deră versul un instrument al exprimării simţirii pătimaşe. Gama lirică din
acest ciclu păstrează aspectul heteroclit (o tehnică diversă, inspiraţii sinu-
soidale) al ultimelor tomuri sub aspectul formei, temele/orizonturile des-
crise fiind cele favorite poetului (identitate, cunoaştere, natură, tensiunile
eului...). Cuvântul inspirat este menit să servească peisajul pe care viaţa
(atât în manifestarea externă individului ori în reflecţii ale persoanei) îl
compune într-o manieră în care fiinţa participativă este datoare să se ma-
nifeste maximal: Să fiarbă poemul, să strige,/ pe vârfuri de spini şi urzici,/
în geamătul meu ce te frige/ ca un gârbaci, ca un bici. (Ars poetica).

Gyr consideră că poetul nu este doar un hierofant al Euterpei, ci şi un
translator-spectator al dimensiunii spirituale invo-
cate: Încrezător în arzătoarea vlagă/ şi-n fulgerele
ei nepieritoare,/ visez că din dogoarea mea se-
ncheagă/ noi armonii şi linii viitoare...(Arhitectură).

Aflat în miezul bătrâneţii, Gyr îşi cântăreşte
opera punând pe un talger al balanţei jumătatea ex-
presiei „Vita brevis”, vrând să spună că nu opera
aparţine poetului, ci bardul este definit de propria-i

lucrare. Se prilejuieşte, aici, interogaţia dacă nu, oare, Gyr este paradoxal
(artizanul – cauza este influenţat de către obiectul artistic – efectul). Actul

natural al creaţiei poate fi un răspuns în
exemplul că mama şi pruncul sunt, pentru
un timp dat, într-o aceeaşi substanţă într-o
aceeaşi cuprindere: Din groaza morţii te-am
crescut, o, carte,/ mistrie-mi eşti şi târnăcop
în moarte (...)//Smulge-mă, carte, morţii şi
durerii,/ sporeşte-mă cu trainice imperii,/ şi
clipa mea, oloagă şi subţire,/ răzbună-mi-
o, făcând-o nemurire! (La o carte).

Greutatea acestui ciclu este dată de sta-
rea extatică a cunoaşterii – Gyr nu doar ima -
ginează/compune/traduce, ci trăieşte prin
perspectiva fiziologică a vârstei starea crea-
toare. Arta poetică asumată de către septua-
genar atinge concentraţia maximă: În
ghimpi de întrebări mă-nţep,/ mă-njunghie

câte nu pricep,/ dar parcă şi mai mult mă dor/ câte-nţeleg pre limba lor.
(Din scrumul meu). Poetul nu reuşeşte să-şi cuantifice experienţa vieţii
într-o ecuaţie care să reitereze satisfacţia comprehensiunii, a descoperirii.
„Tainele” sacerdoţiului liric rămân compacte, impenetrabile, confirmând
prevenirea blagiană. „Ierusalimul” său rămâne o Fata Morgana pentru un
drumeţ extenuat: Eu, lume, sunt imensa ta oglindă (...)// Un vălmăşag de
morţi şi de geneze,/ de aurori şi negre prăbuşiri (...)// E-un freamăt vast în
marea mea lentilă (...)// Tot ce oglindesc e, poate, doar părere...(Eu, lume,
sunt).

Artistul îşi mărturiseşte atingerea limitelor senzitive şi conceptuale.

V

septembrie 2019

Radu Gyr:
Ultimele poeme
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diţia cu numărul 31 a Festivalu-
lui de Teatru Piatra-Neamţ se
desfăşoară între 18 septembrie şi
2 octombrie. Tema acestei ediţii
este SUCCES!, o invitaţie la me-
ditaţie, în cheie critică şi ironică,
asupra poveştilor de şi despre
succes ale societăţii de astăzi şi

din trecutul recent.
Ne dorim ca Festivalul să fie un

punct de întâlnire pentru generaţii dife-
rite de artişti şi de spectatori, pentru oa-
meni de teatru din diverse părţi ale
Europei, pentru experienţe şi perspec-
tive provocatoare atât pentru teatru, cât
şi pentru alte arte (film, muzică, dans,
arte vizuale).

Continuând ideea de anul trecut,
când Festivalul s-a extins în oraşul
Târgu Neamţ, în acest an, o parte dintre

spectacolele din selecţie va fi prezentată şi în municipiul Roman.
Aşa cum v-am obişnuit, din selecţia Festivalului fac parte spectacole de

dramaturgie contemporană care pun în discuţie subiecte de interes pentru
societatea de azi, teatru documentar, spectacole realizate de tineri creatori
(semnate de regizori sub 30 de ani), proiecte artistice cu componentă edu-
caţională (ateliere dedicate spectatorilor de toate vârstele, spectacole ale pro-
fesioniştilor în colaborare cu adolescenţii), spectacole pentru public tânăr şi
foarte tânăr.

De asemenea, Teatrul Tineretului vă propune, în cadrul Festivalului,
premiera spectacolului FRONTAL, adaptare foarte liberă după „Povestea
unui om leneş” de Ion Creangă, text şi regie Gianina Cărbunariu.

Şi anul acesta, accentul cade pe evenimente interdisciplinare (spectacol
de dans, concerte, proiecţie de film, instalaţii performative), iar dimensiunea
internaţională se amplifică (cu şapte spectacole oferite de artişti şi companii
de teatru din Franţa, Germania, Moldova, Polonia, Slovacia, Spania, Tur-
cia).

Mai multe detalii despre Festival puteţi obţine din materialele publicate
pe site-ul Festivalului de Teatru Piatra-Neamţ şi pe canalele social-media.
(Teatrul Tineretului Piatra-Neamţ)

E

septembrie 2019

CALENDAR
– septembrie 2019

1. LIVIU REBREANU (27 nov.
1885 - 1 sept. 1944) – 75 de ani de la
moartea prozatorului;

04. IULIU HAŢIEGANU (14
apr. 1885 - 4 sept. 1959) – 60 de ani
de la moartea medicului, membru al
Academiei Române;

05. ALEXANDRU VLAHUŢĂ
(5 sept. 1859 - 19 nov. 1919) – 160 de ani de
la naşterea scriitorului;

06. NICOLAE FILIMON (6 sept.
1819 - 19 mart. 1865) – 200 de ani de la naş-
terea prozatorului;

07. ION PACEA (7 sept. 1924 - 13 aug.
1999) – 95 de ani de la naşterea pictorului;

07. ELIA KAZAN (7 sept. 1909 - 28
sept. 2003) – 110 ani de la naşterea regizo-
rului american de film şi teatru de origine
greacă;

08. ŞTEFAN BĂNULESCU (8 sept.
1929 - 25 mai 1998) – 90 de ani de la naşte-
rea prozatorului;

10. ANTIOH CANTEMIR (10 sept.
1709 - 11 apr. 1744) – 310 ani de la naşterea
omului de cultură;

11. PIERRE de RONSARD (11 sept.
1524 - 27 dec. 1585) – 495 de ani de la naş-
terea poetului francez;

12. GEORGE GEORGESCU (12
sept. 1887 - 1 sept. 1964) – 55 de ani de la
moartea dirijorului;

14. IOSIF CONTA (14 sept. 1924 - 7
nov. 2006) – 95 de ani de la naşterea dirijo-
rului;

15. JAMES FENIMORE COOPER
(15 sept. 1794 - 14 sept. 1851) – 225 de ani
de la naşterea scriitorului american;

18. GRIGORE TOCILESCU (26 oct.
1850 - 18 sept. 1909) – 110 ani de la moartea
istoricului;

21. ELENA VĂCĂRESCU (21 sept.
1864 - 17 feb. 1947) – 155 de ani de la naş-
terea scriitoarei;

24. SIGMUND FREUD (6 mai 1856 -
24 sept. 1939) – 80 de ani de la moartea psi-
hologului şi psihanalistului austriac.

Red.

0

propierea de sfârşit îi determină o saţie-
tate banală, o epuizare a fiinţei, din care
ultimul lucru care se retrage este cuvân-
tul-meşter. Gyr a trăit ca un poet şi dis-
pare ca un poet; rămâne posterităţii să
dea verdictul asupra operei sale: Sunt
obosit de ce nu ştiu (...)// sunt obosit de

câte-nvăţ (...)// Sunt ostenit de-atâta vis (...)//
Sunt ostenit de adevăr. (În cer şi pâclă).

Ciclul Pragul de piatră reprezintă ultima co-
lecţie de poezii din volumul final al poetului. Ar-
tistul dezvoltă progresiv temele filosofice şi de
retrospecţie sub guvernarea unui presimţit sfârşit
biologic. 

Poezia titulară are sonoritatea inconfunda-
bilă a celor mai cunoscute (şi simple – în sensul
eleganţei) poezii ale sale. Gyr rămâne un exilat
atât social-artistic, cât şi unul faţă de liniştea şi
mulţumirea atât de necesare existenţei civile, de
obşte. Spre deosebire de exilul clasicului tomitan,
strigat şi amar precum o furtună pontică, Gyr
conştientizează, stoic, propria sa condiţie: Nu piz-
muiesc şi nu mă doare/ seninul bucuriei şes./ Din
prag, între granit şi soare,/ sorb zarea marelui
cules. (Pragul de piatră).

În Ştiu că sunt lut, artistul realizează un exer-
ciţiu de modestie, nu fără a-şi permite o discretă
ironie faţă de contemporani. Precum un tauma-
turg, exersând asupra banalităţii (oazele firescu-
lui din mijlocul absurdului concentraţionar să fi
dezvoltat un acut simţ al iconomiei?), Gyr reu-
şeşte potenţarea lirică, elevaţia spirituală: Minu-
nea mea se-ntâmplă, vie/ din mofturi mici şi biete
fleacuri...// De nu strâng mările în braţe,/ prin
câte-o baltă tot deretic/ şi gheara mea tot stă să-
nhaţe/ din orice taină câte-un petic. Versul curge
cu naturaleţe şi sugestie populare. Şi dacă-ncă-
lecat pe-o rază/ ea nu mă urcă-n cer, încalte/ de-
o şchioapă-n aer tot cutează/ peste coteţe să mă
salte.

Condiţia senectuţii conferă fanteziei lirice
solemnitatea adevărului. Bătrân fiind, Gyr nu im-
aginează, ci descrie. Contemplând „Podul Ospi-
talier” (legătură între două ţărmuri înţelese ca
două tărâmuri, două dimensiuni), Gyr se află,
median, străbătut de identităţi tranzitorii, duale.
Poetul trăieşte experienţa unor interogaţii inter-
zise credinţei ortodoxe: Mi-a mai sunat în somn
această mare?/ Şi tu, ţărm trist, foşneai şi mai-
nainte,/ În mine, cel din bezne seculare,/ De ce
trupul nu-şi aduce-aminte?// Sau, poate, alt om

plânsete faleze,/ În alt mileniu, sub aceleaşi
stele,/ Iar fruntea lui se scoală să viseze/ în vea-
cul meu şi-n visul frunţii mele...(Pont-Euxin).
Conştiinţa subiectului intuieşte varietatea metem-
psihozei reduse la esenţa perenă a dualului: În
paşii mei de astăzi poate altul/ Din evul său în
evul meu se-ntoarnă,/ Cum într-un val ce-şi spul-
beră cobaltul/ Alt val, întors din larguri, se răs-
toarnă...

Ipoteza transformării infinite este reluată şi
în Phoenix, motorul succesiunii avatarurilor fiind
dorinţa incandescentă (!) a experienţei: dar ce
mare foame de credinţe,/ desfrânată, de nevinde-
cat (...)//Arzi să bei alt cer din aripi frânte/ şi alt
zbor din prăbuşirea ta. 

Secvenţialitatea cadrelor de manifestare în
ipostasuri justificate de binomul experienţă – cu-
noaştere este prezentă în poezia Din când în
când.

Etapele fiinţei alcătuiesc traseul unui aprig
drum nedus (segmentele mai multor vieţi). Sen-
zorialul atât de efemer este, totuşi, temei pentru
adevăr, pentru obiectiv, pentru mărturie; senzo-
rialul este necesar precum o coajă trebuincioasă
miezului – aflările spirituale sunt obţinute numai
prin sita nenumăratelor orificii şi dimensiuni ofe-
rite de substanţa trupului, trup care intersectează
energiile concretului.

Gyr se desparte de cititorii săi printr-o lirică
– jurnal de viaţă – instrument de care s-a servit
uneori cu emfază, iar alteori cu smerenie. Radu
Gyr nu rămâne dator tovarăşilor de periplu artis-
tic şi prin aceasta reuşeşte cu folos să sporească
talantul încredinţat: Ca de-o mireasmă stranie
mă-mbăt/ de glasul meu rămas în alte ere/ şi
prind, o clipă, straşnică putere/ să urc, pieptiş,
în ceruri, îndărăt (...)// Atât de dulce-am învăţat
să cad/ şi-atât de greu şi rar mă-ntorc în sfere,/
că-n ceruri rădăcina mea mă cere,/ dar rodul
meu întreg se coace-n iad.

„O artă a durerii scrisului, unde elanurile vi-
taliste şi naturiste din volumele tinereţii s-au de-
cantat în strofe apoftegmatice, săpate parcă cu
dalta într-o materie rezistentă şi nobilă, într-o
marmură perenă. Cu aceste poeme, Radu Gyr îşi
edifică şi mai convingător statura de important
liric român, scriind, mai ales după eliberarea din
detenţie, îndurerate şi cizelate autoportrete.” (Po-
pescu, Adrian, op.cit., p. 134)

Profesor Costin-Mihnea HILOHI

Radu Gyr: Ultimele poeme
A
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upă succesul fulminant al primelor două
ediţii, Neamţ Music Festival, de acum
prestigiosul eveniment patronat de pianis-
tul Daniel Ciobanu, numit „copilul minune
al oraşului Piatra-Neamţ” – revine în forţă
cu idei şi invitaţi noi, creşte, se bucură de
notorietate şi succes în rândurile publicului

local dar şi de aprecierea multor invitaţi speciali,
unii parcurgând distanţe de mii de kilometri pen-
tru a-i fi martori. Multilateral talentatul şi tot mai
aplaudatul Daniel Ciobanu a reuşit să adune în
jurul său energiile publice şi private cele mai dol-
dora de fonduri pentru ca viaţa muzicală din ora-
şul nostru să ajungă peste noapte un punct de
gravitaţie şi un model pe harta culturală din Ro-
mânia şi nu numai. Astfel, evenimentul este sus-
ţinut de Consiliul Judeţean Neamţ, co-organizat
de Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Sae-
culare”, ajutat de numeroşi sponsori instituţionali
dar şi privaţi, cum ar fi prinţul Fabrizio Ruspoli,
Robert Hodes, Maia Brandenberger, Valerie
James şi alţii care au sprijinit din resurse proprii
în special prima ediţie, când festivalul s-a aflat
în etapa genezei pe scena artistică de la noi. 

Motto-ul actualei ediţii (a III-a) este Duality-
Dualitate, poate cea mai simplă şi nimerită defi-
niţie dată lumii, într-un singur cuvânt. Şi dacă
orice fenomen are un opus, cum ar fi putut mu-
zica să fie altfel. Din mulţimea de dualităţi posi-
bile, fiecare zi a festivalului a
etalat un scenariu diferit. Ca în
fiecare an festivalul e un vis deve-
nit realitate şi mă bucur să văd că
ne lărgim familia. Muzica pe care
o veţi asculta e menită să rupă co-
tidianul, obişnuitul şi previzibilul.
Există muzică de diferite feluri şi
cel mai des întâlnit este divertis-
mentul, care a devenit de mult un
fel de zgomot. Noi însă vă vom
îmbrăţişa, provoca, răsfăţa şi
pune pe gânduri cu sunete care
dau o altă culoare şi un conţinut
diferit existenţei umane. E muzica
sferelor visată încă de antici dar
pe care, pentru o auzi, trebuie să
privim dincolo de orizontul apro-
piat – a declarat Daniel Ciobanu.

Un fapt excepţional şi demn de remarcat este
că în acest an, manifestarea a intrat sub aripa pro-
tectoare şi generoasă a Festivalului „George
Enescu”. Cum s-a întâmplat aceasta? În primul
rând, pe data de 4 septembrie, alături de Orches-
tra Radiodifuziunii Poloneze, condusă de Cris -
tian Mandeal, Daniel a fost parte a festivalului
„George Enescu”.

În al doilea rând, Neamţ Music Festival a de-
dicat seara de gală Festivalului Internaţional
„George Enescu”, alăturându-se astfel celorlalte
zece oraşe din ţară care participă în acest an la
cea mai extinsă ediţie de până acum.

Muzica şi dansul, poate cea mai veche dua-
litate din istoria artei, au alcătuit aripile progra-
mului din prima seară, adică 12 septembrie 2019,
la Cinema, Mon Amour. Maurice Ravel şi Igor
Stravinski, cei mai importanţi compozitori de
muzică de balet din primele decenii ale secolului
XX, au fost purtaţi pe clapele unor aranjamente
la două piane, susţinute de pianiştii Daniel Cio-
banu şi Petras Geniusas. Cunoscut publicului
nostru încă din prima ediţie a festivalului, Petras
Geniusas este unul dintre cei mai proeminenţi şi
versatili artişti lituanieni, care a împărţit scena cu

giganţi precum Rostopovici, Menuhin, Kniazev,
Tarasov. Petras şi Daniel ne-au dăruit, la două
piane, o izbitoare dualitate stilistică între Stra-
vinski revoluţionarul şi Ravel clasicistul, prin ce-
remonialul violent şi păgân al Rusiei arhaice
(Stravinski – „Ritualul primăverii”), faţă în faţă
cu povestea mitică de dragoste între Daphnis şi
Chloe (Ravel). Finalul serii a fost marcat de piesa
„La Valse”, semnată tot de Maurice Ravel, care
traversează toate etapele istoriei valsului, de la
începuturi până la strălucirea imperială şi deca-
denţă. A fost momentul cel mai clocotitor al
spectacolului, pentru că, suprapus peste sunetele
pianelor am avut evoluţia spectaculoasă a doi ti-
neri balerini, Stefanos Dimoulas şi Natasha
Trigg, care au oferit, în spiritul dualităţii, graţie
şi adrenalină, ajutaţi de videomapping-ul realizat
de Cristian Luchian. Să nu-l uităm nici pe com-
pozitorul Pierre Audiger, mare prieten al festiva-
lului, o apariţie spumoasă, care a prezentat în
primă audiţie piesa „Pietricica”.

A doua seară s-a desfăşurat într-o atmosferă
mult mai intimă, în moderna locaţie Rubik Hub
din Ştrandul Tineretului şi a reprezentat o întâl-
nire de excepţie cu doi tineri pianişti, care au pro-
pus o dualitate suculentă, senzuală şi irezistibilă
între clasic şi jazz. Este vorba despre Pietro Bon-
filio, absolvent al Conservatorului „Giuseppe
Verdi” din Milano şi al masterului la Conserva-

torul Regal din Scoţia şi de Omri Mor, pianist,
compozitor şi aranjor, născut în 1983 în Israel,
care de curând a lansat albumul său de debut „It’s
about time”. În acest „Jeans Concert” ne-am in-
fuzat în prima parte susţinută de Pietro Bonfilio
în dramatismul Sonatei în do minor a lui Mozart,
pentru a face apoi loc spiritului popular autentic
invocat de Ceaikovski în „Dumka”; am experi-
mentat formule ritmice şi explorări armonice ori-
ginale prin Sonata op. 46, nr. 3 a lui Kabalevski,
ne-am delectat cu altă compoziţie a lui Pierre Au-
diger, „Lumiere sous le Dome”, recitalul în-
cheindu-se cu piesa lui Maurice Ravel „Alborada
del gracioso” (Cântecul matinal de dragoste al
clovnului), pe cât de strălucitoare pe atât de plină
de sonorităţi pianistice noi. A fost multă apreciere
din partea publicului, concretizată în aplauze în-
delungi în picioare, pentru modul elegant, chiar
adorabil în care Pietro a reuşit să-şi transpună şi
transmită piesele. 

Şi Omri Mor şi-a ridicat publicul în picioare
după excelentele execuţii de jazz, reinventând
pianul într-o cheie personală, pe cât de originală
pe atât de entuziasmantă. Ne-a oferit cu genero-
zitate standarde de jazz îmbinate cu compoziţii
proprii, într-o cascadă de sunete antrenante, sur-

prinzătoare, alteori melancolice şi suspendate,
mereu neobosit şi alimentat de o imaginaţie ex-
trem de bogată.

Nu putem trece cu vederea nici eforturile pe
care organizatorii festivalului le-au depus pentru
tânăra generaţie de pianişti, care vine din urmă
cu mult talent, abnegaţie, determinare. Este ceea
ce am simţit urmărind evoluţiile lor în cadrul
spectacolului absolvenţilor cursurilor de master-
class, desfăşurate sub îndrumarea pianiştilor şi
profesorilor: Mihaela Spiridon, Petras Geniusas
şi Graeme McNaught. Concertul a avut loc sâm-
bătă, 14 septembrie, la ora 11, la Cinema, Mon
Amour. 

A urmat seara de 14 septembrie, numită de
organizatori „Jazz on the Rocks”, motiv pentru
care publicul iubitor de jazz s-a deplasat la Ce-
tatea Neamţului pentru a urmări un dialog incen-
diar între trei muzicieni exponenţi a trei
instrumente diferite: pianistul Omri Mor, basistul
sud african crescut la Ierusalim Gilad Abro şi
percuţionistul algerian Karim Ziad. Atmosfera a
fost foarte fierbinte în ciuda frigului de afară, iar
Cetatea Neamţului s-a transformat într-un spaţiu
al artei şi al întâlnirii multiculturale, piesele com-
puse de cei trei stând sub semnul fuziunii artis-
tice şi purtându-ne de la influenţele
marocano-andaluze până la stilurile algeriene sau
ritmurile ierusalimice. Fără să exagerez, i-am
mărturisit la final lui Daniel Ciobanu că aceşti
artişti sunt „bolnavi de jazz”, afirmaţie pe care el
a aprobat-o şi a completat-o: „incurabili”...

Concertul de Gală din ultima seară (15 sep-
tembrie), din nou la Cinema, Mon Amour, ne
oferă un alt joc al contrastelor, punând, din punct
de vedere componistic, faţă în faţă, pe cei mai
mari poeţi romantici ai pianului. Un maestru al
intimităţii, Frederic Chopin, alături de primul
megastar al claviaturii din istorie, Franz Liszt.
Un timid melancolic cu un showman imbatabil,
doi prieteni admirându-se şi susţinându-se reci-
proc, fără să lipsească umbrele de gelozie şi în-
străinare. 

Glisând spre partea de interpretare, am avut
fericirea de a vedea la Piatra-Neamţ Orchestra
Română de Tineret, considerată de criticii euro-
peni ca un ansamblu excepţional, condusă de Ga-
briel Bebeşelea, recunoscut ca unul dintre cei
mai talentaţi dirijori care s-au născut în ultimele
decenii în România. A urmat un adevărat regal,
succedându-se la pianul Fazioli patru pianişti de
renume mondial, multipremiaţi la concursuri in-
ternaţionale şi cu vastă experienţă interpretativă
în toată lumea, care au tăiat răsuflarea publicului
prin evoluţiile lor: Charles Richard Hamelin care
a interpretat Concertul nr. 1 de Chopin, Alexan-
der Ullman – Concertul nr. 1 de Liszt, Lukas Ge-
niusas – Concertul nr. 2 de Chopin şi Vitaly
Pisarenko – Concertul nr. 2 de Liszt. O premieră
absolută pe o scenă nemţeană, un asemenea ma-
raton pianistic, atâta concentrare de valoare, în-
alta calitate interpretativă, subtilitatea,
rafinamentul, sensibilitatea, energia dezlănţuită,
pasiunea.

Şi astfel, sub crâmpeie de glorie, s-a încheiat
cea de-a III-a ediţie a Neamţ Music Festival. Cu-
vintele nu s-au inventat încă pentru a caracteriza
dăruirea, curajul, ingeniozitatea şi tenacitatea cu
care pianistul Daniel Ciobanu a condus acest fe-
nomen unic. Un călduros „Farewell” (Rămas
bun) tuturor artiştilor care ne-au însoţit în acest
periplu, la care adăugăm speranţa unor revederi
la ediţiile următoare. 

Gianina BURUIANĂ

D

Sub semnul Festivalului George Enescu
● Neamţ Music Festival 2019 şi dualităţile limbajului muzical

DANIEL CIOBANU
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● Interviu cu doamna profesor Adriana Vernica

Motto: „Întreaga lume e o scenă Şi toţi – bărbaţi, femei – i-s doar 
actori.”

William Shakespeare

Doamnă profesor Adriana Vernica, pentru cei care nu vă cunosc
încă, vă rog să vă prezentaţi...

– Sunt actor pe scena vieţii din 30 august 1949 venind pe lume
în comuna Dumbrava Roşie – judeţul Neamţ, într-o familie de oa-
meni gospodari, părinţi minunaţi, iubitori, în faţa cărora mă înclin
cu respect şi trimit Acolo, Sus, un imens buchet de flori, virtual, ca
semn de mulţumire şi consideraţie.

În corabia vieţii mele s-a urcat, la un moment dat, Constantin, profe-
sor de educaţie fizică, soţul meu, cu care voi aniversa 48 ani de căsnicie.
Apoi, în corabie a adus barza un fiu minunat – Adrian Constantin, avocat,
ce s-a însoţit la drum cu o fată frumoasă şi deşteaptă, ca şi el – Irina Elena,
care este notar, dar şi o mamă deosebită, ce are o floare cu ochi de cicoare,
Vlăduţ, excepţionalul meu nepoţel, pe care îl iubesc nelimitat.

Urmez chemarea nostalgică a gândului şi mă întorc la anii când eram
elevă. Mai ales la „Doamna”, distinsa şi iubita mea învăţătoare, Gabriela
Surica, un om cu o inimă mare, un model de dăruire şi simţire aleasă.
„Din vorba-i caldă izvora povaţă/ Şi mă uitam la ea, ca la un soare./ În-
văţătoarea mea... un fel de Carte Umblătoare.”

Apoi mi-am luat zborul spre gimnaziu. Un adevărat maestru de înţe-
lepciune, diplomaţie şi simţire era distinsa noastră dirigintă, doamna pro-
fesor Stanca, de la care am învăţat că viaţa e dură, dar e viaţă, că trebuie
să fim puternici şi că omul, fără educaţie morală, nu e om. Fără să fiu lip-
sită de modestie, cu îndrumarea profesorilor am fost premiantă în toţi cei
şapte ani de ciclu primar şi gimnazial. Apoi, la Liceul „Petru Rareş” am
întâlnit un alt fel de dascăli, care mi-au deschis căi enigmatice spre ştiinţă
şi dragostea de învăţătură. Dascăli memorabili, ca nişte uriaşi, ce ţin pe
umerii lor stâlpii ştiinţei, „spiritul Rareşului”. Pe cine să aşez mai întâi
pe cel mai special piedestal al recunoştinţei? Limba română. Un exemplu
de dascăl, un model de pasiune, şarm, dar şi severitate, distinsul domn
profesor Alexandru Iftimie. 

După terminarea facultăţii de Istorie-Geografie am fost repartizată,
în 1970, la Şcoala Generală Cândeşti, într-un colectiv ambiţios şi puternic,
unde m-am preocupat de pregătirea elevilor ca profesor, dar şi director
adjunct cu activitatea educativă, timp de 16 ani, obţinând rezultate deose-
bite în activitatea de catedră, susţinând gradele didactice II şi I, precum
şi locul I la nivel naţional, cu echipajul Bristena, în cadrul expediţiilor
şcolare, cu activităţi de marcare de trasee în Masivul Ceahlău (echipaj
numai de fete). M-am străduit să fiu un educator bun şi pentru elevii Şco-
lilor Generale 8, 27, 12, „Elena Cuza” şi Palatul Copiilor din Piatra-
Neamţ. În anul 1992, şi-a deschis porţile, ca nouă instituţie de învăţământ,
Şcoala Generală nr. 10, numită apoi „Nicu Albu”, cu 1500 de elevi şi 130
de cadre didactice. Am fost director adjunct şi acolo, împreună cu Ioan
Amironoaiei, timp de trei ani, când şcoala a devenit în scurt timp o „şcoală
de nota 10”, un lăcaş de spiritualitate, de certă valoare.

– Care au fost principalele repere ale strategiei dvs. didactice? 
– Ca dascăl, am avut repere pe care le-am păstrat toată viaţa. Prin

modul de predare interactiv, antrenant, m-am preocupat să educ, să dirijez,
să organizez, să perfecţionez, să evaluez activitatea discipolilor. În acti-
vitatea didactică am avut obiective de predare-învăţare clare, care în final
au fost atinse, prin informarea şi succesul elevilor. Lecţia, o ofensivă spre
lumină, adună ştiinţa de carte, prin firele ei ca o melodie cântată de or-
chestra elevilor, cu profesorul dirijor, în care disciplina liber- consimţită
are rol de coloană vertebrală a şcolarităţii. Ca manager am dirijat din
umbră activitatea clasei având un aliat puternic în familiile elevilor cu
care am rămas în timp prieteni.

– Ce loc aţi acordat elevului în demersul dvs. pedagogic? 
– Antoine de Saint Exupery zice că Toţi oamenii mari au fost mai

întâi copii. A fi elev e un lucru foarte serios. Nu te poţi juca cu 12 ani din
viaţa ta. Ca dascăl am avut misiunea de a înnobila sufletul şi mintea ele-
vilor, străduindu-mă să pătrund în lumea interioară a lor, să intuiesc ce-şi
doresc, să-i motivez, să-i stimulez, să creez o relaţie armonioasă bazată
pe respect reciproc şi încredere. Am avut o atitudine agreabilă faţă de
elevi, am învăţat să-i accept aşa cum sunt, să-i încurajez, să-i îndemn spre
performanţă, spre perfecţionare. I-am îndrumat să devină persoane res-

ponsabile, de succes, pe plan profesional şi personal şi poate, în timp să
le schimb cursul vieţii, aşa cum au făcut şi dascălii mei. M-am străduit şi
cred că am reuşit să reduc distanţa catedră-bancă, fără să fie ştirbită dem-
nitatea profesorului şi nici candoarea discipolului, prin respect reciproc,
atmosferă plăcută, creativă, cu o competiţie elegantă în cadrul orei şi dis-
ciplină autoimpusă de elevi şi susţinută de mine. Ca dascăl am găsit mereu
şi mereu puterea de a o lua de la capăt şi de a ura fiecărei generaţii „Suc-
ces!”

– Care sunt cele mai mari satisfacţii pe care vi le-au adus elevii? 
– Dascălul luminează, arzând prin ştiinţa de carte pentru discipolii săi,

lumină ce se întoarce la el. Sunt mereu aproape de sufletul meu, plin de
emoţie: Ioana (medic stomatolog) şi Vlad (inginer) Aconstantinesei, Cris-
tina Popovici (profesor de limba română), Ioana Ionică (economist), Dana

Maxim (moderator TV), Ovidiu Ţoc
(profesor de educaţie fizică – director
la LPS Piatra-Neamţ), Gârcineanu Ro-
bert şi mulţi alţii. Am obţinut perfor-
manţe cu elevii mei la concursurile şi
olimpiadele şcolare, fiind răsplătită cu
diplome de excelenţă, de recunoştinţă,
diplome de onoare şi de merit şi dis-
tincţii. La etapa naţională a Olimpiadei
de geografie, eleva Georgiana Dubei
de la Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”
a obţinut o performanţă deosebită. La
etapa interjudeţeană a Concursului de
geografie „Ioniţă Ichim” (Mica Olim-
piadă) am obţinut premii şi diplome cu
elevii Şcolii Gimnaziale „Elena Cuza”.
La examenele de capacitate când se
susţine proba de examen şi la geogra-
fie, la Şcoala Gimnazială „Elena

Cuza”, din 49 de elevi, 30 dintre aceştia au obţinut nota 10, iar 8 nota 9.
O performanţă deosebită, obţinută doi ani la rând. La Concursul Naţional
al Expediţiilor Şcolare, timp de zece ani la rând, am obţinut locul I pe
ţară din 100 de echipaje.

– Ce rol aţi acordat activităţilor extraşcolare în timpul carierei?
– Am pregătit, organizat şi participat la o multitudine de activităţi ex-

traşcolare, dintre care amintesc: simpozioane pe teme geografice, la nivel
judeţean şi naţional, excursii tematice, tabere, „Eco-şcoala” (igienizarea
zonei Lacu Roşu, Parcul Cozla), plantarea de puieţi în zona Bâtca Doam-
nei şi Pipirig, concursurile tehnico-aplicative judeţene „Pe drumuri de
munte”, „Muşatinii”, „Vulturii Bicazului”, concursul naţional de orientare
„Cupa Moldovei”, cercul de geografie al elevilor „Educaţia la timpul vii-
tor” – pentru iniţierea elevilor în integrarea în conceptul civilizaţional eu-
ropean, editarea revistei de geografie a şcolii, colaborarea cu muzeele din
Piatra-Neamţ, concursuri cultural distractive.

În plus prin parteneriatul educaţional dintre Şcoala „Elena Cuza” şi
Asociaţia Ecoturistică „Poliţa cu Crini” din Piatra-Neamţ, un număr mare
de elevi pregătiţi de mine în cadrul cercului turistic din şcoală au participat
la realizarea următoarelor proiecte internaţionale: pe parcursul a doi ani,
în colaborare cu Danemarca am realizat amenajarea a şase locuri de popas
în Masivul Ceahlău, dotate cu mese şi bănci din metal, coşuri de gunoi şi
panouri cu informaţii despre flora şi fauna Rezervaţiei Parcul Naţional
Ceahlău. Tot în parteneriat cu această asociaţie am participat la schimburi
internaţionale de elevi prin activităţi bilaterale cu Ungaria, Portugalia,
Spania şi Irlanda de Nord.

– La cei 70 de ani, de curând împliniţi, care consideraţi că a fost
lozul cel mare al existenţei dvs.? 

– 70 de ani – un moment festiv. Am împlinit o vârstă frumoasă. Eu
am o mulţime de ani, dar nu-i port pe toţi deodată. Am 18 ani de tinereţe,
40 de ani de experienţă didactică şi mulţi ani frumoşi cu primăveri în su-
flet. Privesc spre Acolo, Sus, şi spun: „Doamne, îţi mulţumesc pentru tot
ce mi-ai dat!” Lozul cel mare al existenţei? Bunul Dumnezeu mi-a îndru-
mat paşii spre Templul Ştiinţei pentru a ocroti şi îndruma copii pe drumul
spre cunoaştere. Dacă aş fi la început de drum în viaţă mi-aş alege aceeaşi
profesie. La final toţi vom deveni o poveste...

A consemnat Gianina BURUIANĂ

–

70 de ani... şi o poveste de viaţă
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• Mărturii din Gulag,
într-o expoziţie la Muzeul
Naţional de Istorie

emoria victimelor regimului
totalitar-comunist este per-
petuată în expoziţia-eveni-
ment „Mărturii din Gulag”,
inaugurată la Muzeul Naţio-
nal de Istorie a Moldovei.
Fotografiile, documentele

expuse au trezit amintiri dureroase
celor care au fost desprinşi de la
vatră şi duşi în infernul siberian.

Expoziţia a fost realizată de
cercetătorii de la Muzeul Naţional
de Istorie a Moldovei, de la Insti-
tutul de Istorie şi de la universită-
ţile din Chişinău, Bălţi şi Cahul. O
parte dintre exponate sunt din fon-
dul Muzeului Naţional de Istorie.

Conform spuselor doamnei
Elena Postică, director adjunct al
Muzeului Naţional de Istorie, ma-
terialul iconografic a fost adunat în
timpul ultimelor decenii de către
cercetătorii muzeului. Fotografiile

provin din arhivele personale ale
foştilor deportaţi, foştilor deţinuţi
politic, care s-au despărţit cu greu

de acele amintiri triste, dar le-au
dat ca să fie mărturii documentare
pentru istorie. 

Expoziţia consacrată aniversă-
rii a 70 de ani de la al doilea val al
deportărilor, dar şi tuturor victime-
lor regimului totalitar, a fost des-
chisă pentru public până pe 31
august.

• Premiera filmului
„Siberia din oase”

Sute de spectatori au venit să
vadă, între 28 iunie şi 3 iulie, fil-
mul „Siberia din oase”, prezentat
în premieră absolută la Cinemato-
graful Patria din Chişinău. Apariţia
filmului a devenit un eveniment
major nu doar pentru cultura noas-
tră, ci şi pentru viaţa socială şi po-
litică actuală. Filmul a fost creat de
Leontina Vatamanu, fiica unei fe-
tiţe deportate, cu implicarea a sute
de artişti care au avut deportaţi
printre rudele cele mai apropiate.
Un film ca un cor de strigăte de du-
rere, un film în care vedem adevă-
rul despre trecutul nostru. 

Protagoniştii acestei producţii
cinematografice sunt Elena Curi-
cheru-Vatamanu (mama Leonti-
nei Vatamanu), Ion Radu, Gavril
Boian şi Margareta Spânu-Ce-
mârtan, care povestesc ce li s-a în-
tâmplat în noaptea de 5 spre 6 iulie
1949 (pe atunci erau copii) şi după
deportare. Cu voci sugrumate, ei
îşi amintesc cum au fost treziţi,
ameninţaţi cu armele, umiliţi, lo-
viţi, împinşi în camioane şi apoi în
vagoane pentru vite, cum au trăit
în Siberia şi cum, reveniţi în satele
lor după moartea lui Stalin, s-au
pomenit fără case, fără gospodării,
dar au avut curajul de a rezista, de

a-şi împlini cu demnitate destinul.
„Siberia din oase” a fost reali-

zat de OWH Studio, cu suportul

Centrului Naţional al Cinemato-
grafiei din Republica Moldova, în
asociere cu Moldova-Film şi Para-
dox-Film de la Bucureşti.

• Dosarele Siberiei:
„Să nu ne răzbunaţi, dar

să nu uitaţi”

Premiera spectacolului „Dosa-
rele Siberiei”, dedicat celor ucişi,
chinuiţi şi umiliţi în gulag-ul so-
vietic, a avut loc vineri, 5 iulie la
Teatrul Naţional „Mihai Emi-
nescu” din Chişinău. Spectacolul
este realizat după memoriile Eca-
terinei Chele, Margaretei
Spânu-Cemârtan şi ale lui Ion
Moraru, foşti deportaţi în Siberia. 

În piesa de teatru sunt prezen-
tate şi povestite ororile prin care au
trecut zeci de mii de basarabeni în
ţinuturile îndepărtate ale Siberiei şi
Kazahstanului. Spectacolul, care
durează puţin peste două ore, rela-
tează cele mai răsunătoare amintiri

ale celor care au fost ridicaţi în anii
1941 şi 1949. În iunie 1941 au fost
judecaţi şi închişi în lagărele ru-

seşti intelectualii şi activiştii parti-
delor politice, iar în anul 1949,
când a avut loc represiunea econo-
mică au fost trimişi la muncă grea
ţăranii înstăriţi.

Regizorul Petru Hadârcă le-a
mulţumit foştilor deportaţi pentru
exerciţiul de demnitate pe care l-au
oferit: „Aţi trecut prin calvarul de-
portărilor. Vă mulţumim pentru
faptul că aţi rezistat şi v-aţi întors
cu demnitate acasă. Iertaţi-ne că
prea târziu am abordat această
temă”. 

Pe scena Teatrului Naţional
„Mihai Eminescu” a urcat Adelina
Moşanu, fiica scriitorului Ion Mo-
raru, care a fost deţinut şi deportat
politic în lagărele din Siberia, care
a transmis un mesaj: „Tatăl meu
are 90 de ani. Acum este bolnav la
pat şi nu a putut veni. M-a rugat să
vă transmit acelaşi lucru care s-a
spus în spectacol: Să nu ne răzbu-
naţi, dar să nu uitaţi. Ceea ce nu se
uită devine istorie”. (A. B.)

70 de ani de la al doilea val de deportări din Basarabia
▪ Comemorarea victimelor deportărilor staliniste

M
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Festivalul Cultural al Românilor de Pretutindeni 
estivalul Cultural al Românilor de Pretu-
tindeni şi-a deschis larg porţile sâmbătă,
14 septembrie, la Complexul etno-cultu-
ral „Vatra”, din raionul Străşeni, într-o
zonă pitorească de la poalele Codrilor
Moldovei. Acest festival s-a dorit a fi un
mijloc de comunicare şi solidaritate atât

între generaţii, cât şi între localităţile înfrăţite
din Republica Moldova, România şi Ucraina. 

Manifestările s-au desfăşurat timp de două
zile pe trei platouri scenice concomitent, astfel
încât sărbătoarea, plină de culoare, frumuseţe
şi bună dispoziţie, a cuprins întreg spaţiul Com-
plexului „Vatra”. 

Peste 200 de delegaţii din toată România şi
Republica Moldova, formate din reprezentanţi
ai autorităţilor locale, colective etno-folclorice,
meşteri populari şi bucătari iscusiţi, au demons-
trat specificul cultural şi tradiţional al neamului

românesc; a fost organizată o mare paradă a
portului tradiţional românesc din toate judeţele,
municipiile şi oraşele României cât şi din raioa-
nele, oraşele şi satele Republicii Moldova.

Pe parcursul festivalului au evoluat pe
scenă personalităţi şi artişti de renume, precum
Eugen Doga, Florin Piersic, „Lăutarii” lui Ni-
colae Botgros, Fuego, Irina Loghin, Subcarpa-

ţii, Surorile Osoianu.
În premieră, în cadrul evenimen-

tului, a fost organizată o reuniune fes-
tivă a autorităţilor locale din România
şi Republica Moldova, care au abor-
dat mai multe subiecte de interes
comun.

Festivalul Cultural al Românilor
de Pretutindeni este o continuare a
evenimentelor dedicate împlinirii a
100 de ani de la Marea Unire din 1918
– Centenar-Fest, organizat anul trecut
de Complexul etno-cultural „Vatra”.

A. BEGU

F
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a Soroca, în urma săpăturilor realizate în
jurul cetăţii, s-au descoperit noi vestigii
care fac mai multă lumină asupra istoriei
cetăţii, unica din spaţiul românesc care s-a
păstrat atât de bine, spun istoricii. Cerce-
tările au loc în cadrul unui proiect mai
amplu, finanţat de Ambasada Statelor

Unite, privind istoriile ascunse şi construcţiile
subterane, în cadrul căruia colaborează istorici
şi arheologi din Republica Moldova şi Româ-
nia.

Construcţia cetăţii Soroca era pusă anterior
pe seama lui Petru Rareş, datând din secolul
XVI. Ultimele descoperiri arheologice demons -
trează însă că istoria localităţii este mult mai
veche, ea fiind încă în secolul XIV-XV un
important nod de comerţ internaţional. Se
presupune că înainte de cetatea de piatră a
existat una de pământ şi lemn şi arheologii au
reuşit, în urma ultimelor săpături realizate, să
contureze configuraţia ei. De
asemenea, specialiştii au aflat
mai multe detalii despre şanţul
adânc, care înconjura fortificarea,
considerat un important element
de apărare al cetăţii Soroca în
perioada medievală. Istoricul
Sergiu Mustaţă spune: „Anul ăsta
este cel mai spectaculos,
deoarece se configurează întreg
profilul şanţului şi putem spune
mai multe despre lăţimea,
adâncimea lui, cum a fost
amenajat. Ca element de apărare
al cetăţii este foarte important –
ne ajută să înţelegem că nu doar
zidurile cetăţii apărau, ci era un
sistem complex… A doua

secţiune vizează parcul cetăţii şi descoperirea
unei pivniţe, care este destul de impresionantă.
Noi sperăm ca administraţia oraşului să
găsească de cuviinţă să o valorifice şi să o
integreze într-un proiect care vizează parcul
cetăţii.”

În afară de pivniţa, ce datează, se presu-
pune, din secolul XVIII-XIX, în cadrul săpătu-
rilor de la cetatea Soroca au fost găsite şi

vestigii mult mai vechi. Spre exemplu, o iconiţă
de bronz cu imaginea Sfântului Nicolae, care
ţine în mână Biblia, datând din secolul 15-16,
sau o ghiulea din piatră din aceeaşi perioadă.

Actualmente, numărul total al ghiulelelor, gă-
site la Soroca, a ajuns la cifra de 80. În opinia
unor cercetători din România, este cel mai
mare număr de ghiulele descoperite în cadrul
cetăţilor din spaţiul românesc. Iar acest fapt de-
monstrează că, pe timpuri, Soroca a fost des
atacată.

Istoricul Sergiu Musteaţă consideră că
bunul mers al cercetărilor se datorează în mare
măsură colaborării cu specialişti în istorie şi ar-
heologie din România:

„Am iniţiat o colaborare cu mai multe
echipe de cercetători din România, inclusiv cu
cercetători de la Iaşi care ne-au ajutat mult cu
echipamentele de cercetări non-invazive. Sau
colegii noştri arhitecţi de la Bucureşti, Virgil
Apostol şi Ştefan Bâlici, care ne ajută la
studierea şi interpretarea urmelor de construcţii
medievale şi încadrarea lor într-un context mai
larg şi istoric, dar şi tehnologic.

Totuşi cetatea este unicat în spaţiul acesta
european, ca formă. Se evidenţiază prin faptul
că a rezistat timpului şi este cea mai bine
păstrată din spaţiul românesc.”

La realizarea săpăturilor participă şi stu-
denţi ai facultăţii de Istorie şi Geografie a Uni-
versităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.
Cercetările au loc în cadrul proiectului „Istorii
ascunse ale Republicii Moldova. Subteranele
urbane şi folosirea lor în perioada sovietică”,
realizat de Asociaţia Naţională a Tinerilor Isto-
rici din Moldova în oraşele Chişinău şi Soroca,
cu suportul financiar al Ambasadei SUA în Re-
publica Moldova. (N.R. – Preluare de pe site-
ul www.radiochisinau.md) 

Angela B.

Noi mărturii
la Soroca 

L

• Ştefan cel Mare şi
Sfânt, 515 ani de nemurire 

ute de soroceni, mândri că
au în localitatea lor o cetate
prin care istoria îi leagă
strâns de numele Domnito-
rului Ştefan cel Mare şi
Sfânt, oameni din alte loca-
lităţi dar şi fraţi de peste

Prut, au venit, împreună cu fami-
liile, în seara zilei de 2 iulie, la

concertul de comemorare a dom-
nitorului neamului nostru, care a
avut loc în Cetatea Soroca. 

Cântece şi versuri patriotice,
coruri bisericeşti, expoziţii de an-

vergură ale meşterilor populari –
toate acestea au avut loc la come-
morarea a 515 ani de la moartea
marelui voievod Stefan cel Mare şi
Sfânt.

„Am invitat aici toată lumea
de bună credinţă, să ne bucurăm
împreună la un spectacol de suflet,
un spectacol creştin, şi românesc în
acelaşi timp”, a declarat Preasfin-
ţitul Părinte Antonie, Episcopul de
Bălţi, unul dintre organizatorii eve-
nimentului.

Directorul
muzeului Ceta-
tea Soroca, Ni-
colae Bulat, şi-a
exprimat bucu-
ria că „anul
acesta au fost
mult mai mulţi
participanţi şi
spectatori decât
în anii prece-
denţi, şi a fost
mult mai ini-
mos, mai de la
suflet. Oamenii
au venit să-şi

aducă aminte de marele voievod,
de unde venim, de unde ne tragem
şi unde mergem”. 

Preasfinţitul Părinte Episcop
Antonie a promis că de acum în-

colo acest spectacol va deveni o
tradiţie.

• Sfinţirea cimitirului
din Stoicani

În satul Stoicani, Soroca, a
fost sfinţit Cimitirul unde au fost
înmormântaţi 78 de ostaşi români
căzuţi în cel de-Al Doilea Război
Mondial, în luptele pentru elibera-
rea Basarabiei.

Reabilitarea Cimitirului Osta-
şilor Români din Stoicani a fost
realizată prin eforturile derulate de
Consiliul Judeţean Buzău în
comun cu enoriaşii Parohiei Orto-
doxe Române Sfinţii Martiri Brân-
coveni din oraşul Soroca.

Manifestarea a
cuprins un ceremo-
nial religios cu parti-
ciparea unui sobor de
preoţi, condus de
Preasfinţitul Părinte
Antonie, Episcop al
Mitropoliei Basara-
biei, depuneri de flori
la mormintele ostaşi-
lor români, precum şi
un scurt program ar-
tistic susţinut de ele-
vii din localitate.

În discursul ataşatului adjunct
al apărării al României în Repu-
blica Moldova, maior Gheorghiţă
Tapalagă, a fost subliniat faptul că
„sfinţirea acestui sfânt locaş, în
care îşi duc somnul eroii neamului
care s-au jertfit pentru viitorul nos-
tru, este săvârşită în acelaşi timp în
care Biserica Ortodoxă Română îl
cinsteşte pe Ştefan cel Mare şi
Sfânt, cel care a pus biruinţele ob-
ţinute în luptele purtate nu pe
seama iscusinţei sale, ci a voii şi
puterii lui Dumnezeu, în acest fel
conferindu-se respectul cuvenit
bravilor ostaşi, care au realizat sa-
crificiul suprem pentru pământul
strămoşesc”.

Angelina BEGU

Comemorări la Soroca

APOSTOLULseptembrie 2019
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oet liric şi politician de marcă,
Ion Hadârcă s-a născut la 17
august 1949, în comuna Sân-
gereii Vechi.

Facultatea de Filologie a
Institutului Pedagogic „Ion
Creangă” din Chişinău

(1974); doctorat la Institutul de
Limbă şi Literatură al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei (1978).

De-a lungul anilor, a exercitat
mai multe funcţii: redactor, apoi şef
secţie la Editura „Literatura artis-
tică”, preşedinte al Cenaclului literar
„Luceafărul”, consultant literar şi
secretar al Comitetului de conducere
al Uniunii Scriitorilor din Moldova,
deputat în Congresul deputaţilor din
fosta URSS (1989-1991), primul
preşedinte al Frontului Popular din
Moldova (1989-1992), deputat
(1990-1998) şi prim-vicepreşedinte
(1990-1993) în Parlamentul Repu-
blicii Moldova, vicepreşedinte
(2008-2010), ulterior prim-vicepre-
şedinte (2010- 2013) al Partidului
Liberal, din 2013 – preşedinte al
Partidului Liberal Reformator. În
prezent este senator în Parlamentul
României.

Din 1988 s-a încadrat activ în
mişcarea de renaştere naţională. A
condus prima Mare Adunare Naţio-
nală din 27 august 1989. A contri-
buit la proclamarea suveranităţii şi
independenţei Republicii Moldova.

În 1977 în colecţia „Debut” îi
apare prima plachetă de versuri Zi-
lele, prefaţată de criticul Mihai Cim-
poi. Este autor al volumelor de
poezii şi poeme Lut ars (1984),
Darul vorbirii (1985), Ambasadorul
Atlantidei (1996), Helenice (1998),
Albe cetăţile negre (1999), Noimele
după Ioan (2012), Antene parabo-
lice (2013) ş. a. Semnează, de ase-
menea, volumele de eseuri,
discursuri şi interviuri Arena cu ilu-
zii (1999), Era barbară (2004), Bi-
blio-Mecca (2014) ş. a.

Ion Hadârcă este şi un strălucit
sonetist, care cultivă sonetul modern
şi modernizat şi în care îmbină în
mod armonios „slova de foc” cu
„slova făurită” (vorba lui Tudor Ar-
ghezi). Elocvente în acest sens sunt
nu numai sonetele din volumul

Două imperii (1998), cu mari po-
tenţe inovatoare, ci şi multe din so-
netele originale din volumul Gheara
de fum (2007), Sonetariu (2014) ş. a.

S-a impus şi în sfera literaturii
pentru copii: Noiţele (1985), Dumi-
nica Mare (1999), Povestea Cerbu-
lui divin (2000), Bunicuţa
zburătoare (2002), De ce-i mare
soarele (2002), Aproape trei cai
(2003), Artera Zen (2006), Grăun-
cioare de lumină (2009), Ionuţ cel
Nou-Nouţ (2009). În aceste cărţi
„scriitorul îmbină cu iscusinţă psi-
hologia copilului cu psihologia ma-
turului, ludicul cu înţelepciunea,
fantasticul cu realul, propunând co-
piilor o poezie cultă, net superioară
„ciripirilor” în spiritul infantil.”
(Mihail Dolgan).

Semnează traduceri din creaţia
scriitorilor Cervantes, Ch. Baude-
laire, M. Aguirre, J. Marti, R. Al-
berti, a scriitorilor ruşi A. Puşkin, M.
Lermontov, S. Esenin, V. Hlebnikov,
A. Ahmatova, S. Marşak ş. a.

Premiul revistei „Convorbiri li-
terare” (2001), Premiul Uniunii
Scriitorilor din Moldova în 1998,
2002 şi în 2008, Premiul „Mihai
Eminescu” al Academiei Române
(2007), Premiul pentru Poezie „Gri-
gore Vieru” (2013), Marele Premiu
pentru Poezie „Nichita Stănescu”
(2015), Premiul „Lucian Blaga” al
revistei „Viaţa Basarabiei” (2017).
ş.a. (N.R. – Text prelucrat după Ani-
versări culturale, 2019, Biblioteca
„Ion Creangă”, Chişinău)

Maria HAREA

Ludicul în predarea
limbii române 

ocul constituie o activitate complexă şi poliformă, care
ne însoţeşte pe parcursul întregii existenţe, obligându-ne
să ne regăsim, din ce în ce mai mult, în condiţia de homo
ludens. Fascinaţia irezistibilă a ludicului se manifestă, în
special, prin capacitatea sa unică de a-i face pe jucători
să se delecteze şi să se simtă liberi: „ognigioco è anzit-
tuto e soprattuto un attolibero” [orice joc reprezintă, în

primul rând, un act de libertate] (Huizinga 1982: 10). Deşi
conţine profunde conotaţii hedoniste, jocul nu se înscrie printre
acţiunile individualiste, ci, dimpotrivă, face parte din domeniul
activităţilor sociale. Prin urmare, ludicul ne permite să ne sim-
ţim liberi în momentul în care comunicăm şi interacţionăm cu
alte persoane, acceptând, în mod implicit, să respectăm acele
convenţii care reglează relaţiile interpersonale.

Din aceste considerente, nu pot fi ignorate valorile educa-
tive ale jocului care îi permit individului să-şi descopere pro-
pria gamă afectivă şi să se obişnuiască a socializa cu alţii.
Experţii au menţionat, cu diverse ocazii, importanţa jocului în
procesul de dezvoltare a copilului. J. Piaget evidenţiază rolul
fundamental al activităţilor ludice în evoluţia cognitivă a mi-
norului, deoarece ele creează un spaţiu intermediar de comu-
nicare cu lumea exterioară (Piaget 1980: 130-131). Celebrul
psiholog utilizează chiar o metaforă din câmpul lexico-seman-
tic al jocului pentru a explica aspectele sociale în evoluţia per-
sonalităţii: „Schimbul intelectual dintre indivizi este deci
comparabil cu o imensă partidă de şah, care continuă fără în-
trerupere şi în care fiecare acţiune efectuată asupra unui punct
antrenează o serie de acţiuni echivalente sau complementare
din partea partenerilor: legile grupării nu sunt altceva decât
nişte reguli care asigură reciprocitatea jucătorilor şi coerenţa
jocului lor” (Piaget 2008: 185). Şi în concepţia lui L. Vygotskij,
ludicul îndeplineşte o pregnantă funcţie formativă, deoarece
reprezintă răspunsul sui generis, ancorat profund în lumea ima -
ginaţiei, pe care copilul îl elaborează fiind stimulat de elemen-
tele din exterior (Vygotskij 2006).

Graţie polivalenţei şi maleabilităţii sale, activitatea ludică
poate fi aplicată în diverse modalităţi şi ipostaze ale procesului
didactic. Elevii pot fi invitaţi să se joace cu obiecte, imagini,
culori, cuvinte, sunete etc., iar profesorii, prin intermediul jo-
cului, pot preda tema nouă, pot consolida sau evalua cunoştin-
ţele discipolilor. Chiar dacă suntem obişnuiţi să considerăm
ludicul un apanaj al didacticii preşcolare şi al învăţământului
primar, putem aplica fără mari dificultăţi această strategie la
orice nivel şcolar, deoarece ludicul reprezintă, prin excelenţă,
un aspect al condiţiei umane şi, prin urmare, se poate manifesta
în toate ipostazele existenţiale.

În prezent se atestă o pregnantă utilizare a acestei strategii
didactice în cadrul lecţiilor de limbă maternă (L1) şi de limbi
străine (L2, L3, L4), motivată în special de natura constructi-
vistă a acestei metode: prin intermediul jocului, elevul devine
protagonist al procesului de învăţare, activând toţi stimulii
neuro-psiholingvistici necesari pentru a atinge un elevat nivel
de competenţă, care se manifestă prin capacitatea de a îmbina
în mod firesc şi complementar cunoaşterea cu abilitatea („pa-
dronanza complementare di conoscenza e abilità”) (Titone
1995: 179). Activităţile ludice contribuie la dezvoltarea urmă-
toarelor procese ego-dinamice (Ibidem: 184): conştiinţa de
sine, perceperea proceselor afective, conştientizarea caracte-
rului formativ al experienţei, dorinţa de a învăţa. Fără activarea
acestor mecanisme intelectuale este de neconceput dezvoltarea
proceselor strategice (disponibilitatea de a recepta un mesaj,
capacitatea de a codifica sau decodifica un text etc.) şi tactice
(receptarea mesajelor auditive şi vizuale, acceptarea unui input
etc.), indispensabile în didactica predării limbilor.

Prin capacitatea sa de a delecta, ludicul stimulează nivelul
de motivarea al elevilor, ajutându-i să asimileze mai uşor atât
unele concepte abstracte, cât şi diversitatea structurilor lingvis-
tice. În afară de aceasta, se manifestă ca un exerciţiu extrem
de util pentru formarea competenţelor de comunicare, fiindcă

Ion Hadârcă - 70 de ani
de la naşterea scriitorului
Cu sonetele din Memoria celulozei şi, mai ales, cu cele din Sonetariu

se întorc în lirica lui Ion Hadârcă elegia şi erosul, tema departelui şi cân-
tecul trist al (pe)trecerii omului. Spre deosebire însă de predecesori, Ion
Hadârcă merge mai departe, încercând o temerară şi unică experienţă de
reformare a sonetului prin absorbţia metodică a rigorilor formei, decons-
trucţia şi reasamblarea postmodernă a arhirigidului construct sonetic…

Ioan HOLBAN

P

J
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ocul îi obligă pe participanţi să utilizeze
propria experienţă cognitivă şi emotivă
pentru a transmite şi recepta informaţii.
Acceptarea regulilor reprezintă un alt as-
pect important pentru dezvoltarea com-
petenţelor sociale şi de comunicare. Ele
delimitează cadrul comun de interacţiune

şi colaborare a participanţilor. În acest context
cooperativ şi evolutiv, jocul se va manifesta ca
o succesiune de victorii şi eşecuri. A câştiga în-
seamnă să posezi un nivel elevat de compe-
tenţe, să aplici în mod favorabil unele aspecte
ale contextului, dar şi să ai noroc. A pierde sem-
nifică faptul că trebuie să-ţi ameliorezi nivelul
cunoştinţelor şi al capacităţilor practice, dar, în
acelaşi timp, reprezintă şi o invitaţie la un alt
joc, în care, probabil, vei deveni câştigător. Di-
mensiunea ludică îi învaţă pe elevi că orice vic-
torie este rezultatul unui efort important, iar
eşecul trebuie să fie acceptat doar ca o provo-
care pentru a deveni mai buni şi mai compe-
tenţi. În acest mod, a eşua nu va deveni
niciodată sinonim cu a-ţi pierde stima de sine.

Profesorii de limba română (limba maternă
sau/şi nematernă) ar putea utiliza ludicul pentru
a atenua diverse situaţii problematice, extrem
de răspândite în prezent, marcate de procesele
migratorii şi de efectele globalizării: bilin-
gvism, diferite nivele de cunoaştere a limbii,
elevi de diverse vârste în aceeaşi clasă etc. Plă-
cerea jocului îi va motiva pe toţi elevii, ofe-
rindu-le posibilitatea să se implice, în măsura
posibilităţilor şi a cunoştinţelor posedate, şi
obligându-i să colaboreze la rezolvarea proble-
melor. Dar, pentru a-i da unei activităţi ludice
o valoare didactică, este indispensabil ca
această activitate să urmărească un scop: unul
sau mai multe obiective didactice decise de pro-

fesor: „pur essendo presenti le caratteristiche
di impegno, continuità e progressività, il fine
del gioco non corrisponde al fine dell’attività:
nel gioco didattico viene consapevolmente con-
seguita una finalità che si trova al di là del
gioco stesso” [chiar dacă sunt prezente astfel
de caracteristici precum efortul depus, continui-
tatea şi progresivitatea, scopul jocului nu co -
incide cu cel al activităţii: jocul didactic
urmăreşte, în mod conştient, o finalitate care se
găseşte în afara jocului] (Caon 2012: 5).

În continuare, vom prezenta unele exemple
de utilizare a jocului în cadrul lecţiilor de limba
română. Luând în considerare faptul că în jurul
acestei strategii se structurează didactica pre -
şcolară şi a şcolii primare, ne vom concentra
asupra nivelului gimnazial şi liceal, deoarece
ludicul poate oferi o serie de avantaje şi pentru
această categorie de elevi.

Forma ludică cea mai răspândită în proce-
sul de lucru cu adolescenţii şi chiar cu adulţii
este jocul de roluri. În cadrul acestuia, partici-
panţii trebuie să interpreteze sau să creeze di-
verse roluri. Complexitatea acestei activităţi
constă în faptul că jocul ficţiunii reflectă un
proces de interacţiune dintre gândirea primară
şi cea secundară („il gioco di finzione riflette
un’interazione tra il processo di pensiero pri-
mario e il processo secondario”) (Fein 1990:
85), valorizând în acest mod aspectele sociale
ale eului, deoarece gândirea primară îi oferă in-
dividului ocazia de a descoperi bagajul emotiv
al rolului, iar gândirea secundară este respon-
sabilă de comunicarea propriilor emoţii în so-
cietate. Jocul pe roluri îi permite elevului să-şi
depăşească condiţia strict individualistă, rapor-
tându-se la un grup social, dar şi cultural. Nu
este, prin urmare, întâmplător faptul că această
activitate ludică se utilizează frecvent în preda-
rea limbilor străine, deoarece, asumând pentru

o scurtă perioada un rol fictiv, elevul trebuie să
comunice, utilizând atât aspectele lingvistice
cunoscute, cât şi valorizând acele elemente cul-
turale, indispensabile pentru procesul de trans-
mitere/ receptare a mesajului.

Jocul de roluri poate fi utilizat cu succes şi
în didactica predării limbii române ca limbă
maternă, ajutând elevii să-şi formeze compe-
tenţe de comunicare în diverse contexte şi ape-
lând la diverse stiluri funcţionale. Elevii ar

putea fi invitaţi, de exemplu, să po-
vestească o întâmplare, relatată într-
un articol de ziar, din diverse
perspective şi în diverse situaţii: o
conversaţie dintre doi prieteni, un
reportaj jurnalistic, o relatare făcută
de un poliţist sau un medic etc.

Strategiile ludicului se pretează
şi lecţiilor de literatură română,
contribuind la formarea competen-
ţilor de lectură şi stimulând curiozi-
tatea elevilor pentru descoperirea
universului literar. În acest scop,
poate fi folosit jocul de-a detectivul:
elevii sunt invitaţi, după lectura pri-
mei pagini a textului narativ literar,
să ghicească care va fi evoluţia eve-

nimentelor şi cum se va termina lucrarea. Se
analizează, în cadrul lecţiei, diverse scenarii po-
sibile pentru a selecta doar două-trei, care vor
fi confruntate, la final, cu soluţia propusă de
scriitor. Acest joc îi ajută pe elevi să devină
nişte cititori atenţi şi conştienţi de prezenţa unei
structuri textuale, care trebuie identificată şi uti-
lizată pentru descifrarea codului narativ al fic-
ţiunii. Activitatea dată este adaptabilă
diverselor etape ale lecţiei: poate fi aplicată în
partea introductivă, pentru a trezi curiozitatea
elevilor şi a le motiva lectura textului; se pre-
tează, de asemenea, pentru prezentarea mate-
rialului nou, căci pe bază structurilor
identificate, pot fi explicate, cu facilitate şi în
mod exhaustiv, de exemplu, noţiunile de gen
sau specie literară. Jocul de-a detectivul ar
putea deveni o modalitate insolită de autoeva-
luare a elevilor, fiindcă, prin confruntarea ipo-

tezei iniţiale şi a soluţiei propuse de autor, ei
pot să determine propriul nivel de competenţe
la nivel de comprehensiune şi interpretare tex-
tuală.

Utilizarea ludicului în etapa de evaluare a
cunoştinţelor are un impact favorabil asupra
atractivităţii cursului şi asupra stimulării nive-
lului de stimă de sine la elevi, evitând astfel si-
tuaţii de frustrare şi stres exagerat, ce însoţesc
deseori acest moment al lecţiei. Principiile pe-
dagogiei formative, dar şi studiile privind psi-
hologia adolescenţilor demonstrează că elevii
de astăzi, pentru a avea o reuşită bună, au ne-
voie să fie încurajaţi să-şi afirme propria origi-
nalitate, fără a li se impune cu insistenţă
anumite modele, fiindcă elevii-adolescenţi îşi
manifestă în mod pregnant condiţia narcisică,
căutând în privirea societăţii oglinda magică a
autoafirmării: „il paradosso di Narciso consiste
nell’avere un grande bisogno dell’altro. Ha bi-
sogno di fan: di uno specchio sociale che con-
fermi la sua unicità, il suo valore e la sua utilità
sociale. Lo specchio di Narciso è lo sguardo
dell’altro, il suo bisogno di giocare con lui, la
disponibilità a stare sempre assieme” [parado-
xul Narcisului constă în faptul că simte o mare
nevoie de un altcineva. Are nevoie de adoratori:
de o oglindă socială care i-ar confirma caracte-
rul unic, valoare şi utilitate socială. Oglinda
Narcisului coincide cu privirea altuia, cu nece-
sitate de a se juca şi de a sta împreună] (Char-
met 2010: 16). Tânărul Narcis îşi
exteriorizează, de cele mai multe ori, revolta in-
terioară contra unor instituţii care tind să-i im-
pună anumite modele comportamentale sau
culturale. În momentul în care şcoala se trans-
formă dintr-o instituţie rigidă într-un spaţiu
adecvat pentru afirmarea propriei individuali-
tăţi, adolescentul transformă toată energia re-
belă în forţă creativă. În acest context,
strategiile ludicului devin aliaţi indiscutabili în
crearea unui spaţiu modern de formare a noilor
personalităţi. (N.R. Preluare din revista Limba
Română, Nr. 2, anul XXIX, Chişinău, 2019)

Olga IRIMCIUC 
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7/8?/1919 – n. Tereza Gogu-Ungureanu,
la Piatra-Neamţ (d. 2008, Piatra-Neamţ),
profesoară, artist plastic, absolventă a
Academiei de Arte Frumoase, Iaşi. A de-
butat la „Saloanele Moldovei”, Iaşi (1941)
– Premiul pentru acuarela „Victorie” şi
portretul „Moşul”.
A expus, în acelaşi

cadru, până în 1943.
Prima expoziţie perso-
nală, la Piatra-Neamţ
(1950), urmată de alte 30.
Profesoară, la Roznov,
Casa Pionierilor din Pia-
tra-Neamţ. Lucrarea reli-
gioasă „Schimbarea la

Faţă”, se află la Biserica Domnească, Piatra-
Neamţ, reluată pentru Palatul Culturii Ferovia-
rilor, Chişinău. După 1990, este prezentă la
expoziţiile Filialei U. A. P. Neamţ. A donat ta-
bloul „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Muzeului Na-

ţional Militar, iar portretul Sidoniei Hogaş
Muzeului „Calistrat Hogaş”, Piatra-Neamţ. Alte
donaţii: Bibliotecii „G. T. Kirileanu” şi Liceului
de Artă „Victor Brauner”, Piatra-Neamţ. 

■ 8/1943 – n. Gogu Gheorghiţă, la Cân-
deşti, Vrancea, cercetător ştiinţific, publicist, ab-
solvent al Facultăţii de Biologie, Iaşi, doctor în
biologie (1976). Biolog şi director la Staţiunea
„Stejarul”, Neamţ, profesor la Universitatea,
Bacău (din 1996). A publicat peste 200 de lucrări

ştiinţifice, în presa de
specialitate şi mai multe
volume: „Aploidia expe-
rimentală la plante, în
contextul biotehnologii-
lor moderne”, „Radiobio-
logie vegetală”; „Din
enigmele evoluţiei”; „Ba-
zele geneticii”; Premiul
„Emanoil Teodorescu” al
Academiei (1980). Orga-
nizator de simpozioane la Piatra-Neamţ: „Plan-
tele medicinale – realizări şi perspective”.
„Genetica în sprijinul progresului social-econo-
mic”‚ Preşedinte al Filialei Neamţ a A. O. Ş.

■ 10/1951 n. Gabriel Ploscă, inginer, pro-
fesor, lider sindical. Absolvent al Institutului Po-
litehnic „Traian Vuia” din Timişoara, gradul
didactic I în învăţământ acordat de Universitatea

n
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n toamna acestui an, prestigiosul Colegiu Na-
ţional „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ împli-
neşte o vârstă respectabilă. Deşi trăim vremuri
confuze suntem convinşi că la aniversare vor
participa şi rareşiştii grizonaţi de vremuri şi
absolvenţii de ultimă oră. Şi cum am lustruit
cândva şi eu băncile bătrânului liceu, îmi per-

mit să vă narez câteva nostimade trecute.
Prima: am în faţa ochilor un ziar „antic”, foarte

vechi, apărut la Piatra în timpul ultimei conflagraţii
mondiale. Numele gazetei? „Ceahlăul”, numit în
epoca de aur de miştocari şi „Mincinosul”. De ce
aşa? Umfla realizările partidului unic pe vremea
cincinalelor de tip stalinist. Deci, demult, demult.
În interiorul gazetei despre care fac vorbire o poză
cu iz istoric. Trei bărbaţi maturi stau la taclale. Cel
mai voluminos pare a fi bossul, e aşezat pe un scaun
cu spatele rezemat de perete. Ceilalţi doi, în pi-
cioare cu nişte pahare de plastic de
unică folosinţă în mâini, ascultă cu
supuşenie Şeful. Probabil discută
macheta ziarului următor. Probabil.
Paradoxal „cei trei mari” sunt cu-
noscuţi cititorilor de presă scrisă.
„Uriaşul” era Viorel Tudose, redac-
tor şef apoi director general. Laco-
nic: un gazetar profesionist. Al doilea vorbăreţ era
Cătălin Stupcanu – secretar general de redacţie. Cel
cu cămaşa cu mâneci scurte răspundea la numele
de Martin Leibovici şi era ziarist-ziarist. Citeşte:
absolvise „Jurnalistica”. Ce legături au gazetarii
prezentaţi cu rareşiştii? Păi, au! Toţi trei au urmat
liceul „Petru Rareş” din târgul Pietrei. În următoa-
rea ordine cronologică: Stupcanu, Leibovici, Tu-
dose. Toţi au fost liceeni merituoşi, studioşi şi
disciplinaţi. I-au cunoscut bine pe celebrii profe-
sori: Har. Mihailescu, Georgeta Pralea, Borş Con-
stantin, Aurel Rotundu, Valerian Ciauşu, Ionescu
Pleşa, Gh. Velea... că fiecare profesor enumerat
avea şi poreclă, asta intra în obiceiul liceului. N-au
uitat niciodată sfaturile din şcoală. Au fost oameni
adevăraţi, verticali, cinstiţi, demni... Discreţia cu
care au trăit, au muncit şi au plecat cei trei rareşişti
pomeniţi, ne obligă să nu-i uităm acum la ora bi-
lanţului. Profesorul-ziarist Stupcanu ne-a părăsit
într-o toamnă urcând muntele sfânt al dacilor, Ceah-
lăul. Viorel Tudose a plecat „dincolo” supărat pe
prietenii care l-au trădat, iar modestul Leibovici a
făcut o poznă mare, un atac cerebral şi dus a fost.
Cu ziaristul de succes, Martin, am fost coleg de
clasă la „Rareş” în clasele a VIII, IX, X-a C. Ultima
dată l-am întâlnit sub Bâtca Doamnei, drumeţea cu
un amic. Era calm, zâmbăreţ şi pus pe poante, ni-
meni nu bănuia nenorocirea. Nimeni n-a putut ig-
nora tristul eveniment, pentru fosta clasă a X-a C,
condusă cândva de profesor diriginte Geta Pralea
Buzilă. Nici amicul său, Mircea Borş, nici Berbe-

caru, nici Tincă. Nimeni, nimeni, nimeni. Nu te
vom uita niciodată colega! Asta e viaţa. Nu uitaţi
spusele Veronicăi Micle: „Şi pulbere ţărână din tine
se alege... căci asta e a lumii nestrămutată lege”.

Altă poveste care merită să fie amintită legată
de liceul „Petru Rareş” de pe Str. Ştefan cel Mare,
din Piatra-Neamţ? Am făcut această precizare pentru
că, numele lui „Petru Rareş” e purtat şi de alte licee
de prestigiu (Suceava). 

Cine a citit cartea „Când Europa vorbea franţu-
zeşte” (Marc Fumaroli) află fără efort că românii au
cochetat dintotdeauna cu limba lui Voltaire. Moti-
vele? Limba franceză era limba culturii, limba sa-
loanelor aristocrate, limba diplomaţiei. Ca să
dovedim că îi iubim pe „franţuzi” am importat de la
ei şi „bacalaureatul”, examenul ăla greu numit de
unii „paşaportul vieţii”. Cu mulţi ani în urmă, la Pia-
tra-Neamţ, s-a dat un bac cu bucluc. Preşedintele co-

misiei de bacalaureat a fost profesorul
de la liceul „Petru Rareş”, celebrul
Aurel Rotundu. Examenul a început
cu probele scrise şi a continuat cu
cele orale. La prima probă orală, la
limba română, cea mai bună elevă a
liceului a clacat deşi îi picase ca su-
biect Eminescu. Preşedintele comi-

siei a intervenit cu multă diplomaţie. A rugat-o pe
candidată să pună subiectul de examen pe masă şi
să cânte „mai am un singur dor”. Candidata s-a exe-
cutat. A cântat cu atâta talent încât comisia a rămas
ca la nenea dentistul, cu gura căscată. Şi minunea
nu s-a oprit aici. Ca şi cum nu s-ar fi întâmplat
nimic, candidata Lucia Roic, căci aşa se numea
eleva, a răspuns şi la bilet, de nota zece. Normal, pe
atunci Eminescu nu se cita, se citea cu admiraţie. Nu
era considerat „cadavrul din debara” ca astăzi. Cu-
rios sau nu, după bacul cu bucluc, candidata despre
care am narat nu s-a dus la Facultatea de Filologie,
ci la Conservator, ajungând o celebritate a muzicii
româneşti, o soprană de mare succes, aureolată de
glorie.

Evident, după „incidentul” de la Liceul de fete
din Piatra-Neamţ s-au pus mai multe întrebări. Toată
lumea ştie că „bacul” este un examen dur, că se în-
scriu mulţi candidaţi dar promovează puţini. În 1937,
la Sibiu, din 101 candidaţi au promovat 29 de elevi
deşi preşedintele „bac-ului” a fost Dan Barbilian (Ion
Barbu) profesor de matematică, corect şi principial,
după unii. Cea mai presantă întrebare a pietrenilor a
fost: cum i-a trecut prin cap preşedintelui Rotundu
să salveze candidata onorabilă? Răspunsul a fost: l-
a ajutat harul pedagogic cu care era dotat. Şi dacă nu
ai har ca profesor, ce faci? Rămâi un neica nimeni.
S-au mai semnalat cazuri. Nu dăm exemple că sunt
jenante deşi problema e supărătoare.

Dumitru RUSU
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Amintiri,
amintiri...

Paşi spre
Ghidul monumentelor
naturale şi antropice

roiectul Om şi natură – Minunile
Neamţului vizează promovarea
turismului nostru, prin valorizarea
monumentelor naturale şi antro-
pice, prin realizarea unui ghid al
monumentelor nemţene, a unui
album fotografic şi a unui volum

colectiv. El urmăreşte implicarea profe-
sorilor şi elevilor din şcolile nemţene în
activitatea de cercetare şi documentare,
de redactare şi editare a unor micro-mo-
nografii sau comunicări ştiinţifice ori de
popularizare; educarea tinerilor în spirit
civic şi respect pentru valorile culturale

şi spirituale;
creşterea gra-
dului de in-
formare în
comunitatea
n e m ţ e a n ă
asupra posi-
bilităţilor tu-
ristice ale
judeţului. To-
todată prin
acest proiect
se doreşte im-
plicarea pro-
fesorilor şi

elevilor din şcolile nemţene prin inter-
mediul Asociaţiei Profesorilor din Jude-
ţul Neamţ, prin Asociaţia Învăţătorilor
şi prin Asociaţia Cultul Eroilor, filiala
Neamţ, prin direcţiile de administrare
ale celor trei mari parcuri nemţene, în
activităţi de identificare a monumente-
lor, de cercetare şi redactare a unor lu-
crări de istorie şi geografie locală.

Monumentele vor fi înserate pe o
hartă tematică ce va completa ghidul ce
va fi realizat, necesar turismului cultural
şi geografic, iar micro-monografiile vor
deveni materiale documentare de mare
importanţă pentru studiul orizontului
local. Albumul realizat va fi rodul muncii

P
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olitehnică Bucureşti (1993). Profesor la
Colegiul Tehnic „Petru Poni” (1976-
2008), membru în comisia naţională de
chimie industrială, specialist în elaborarea
de standarde ocupaţionale, evaluator de
manuale şi autor de manuale şcolare. Par-
ticipare la cursuri, seminarii şi programe
de formare europene: „Prohibition of Dis-

crimination to Promo-
tinng Equality” organizat
de ILO-ITUC, „Dialog
social în România şi în
Uniunea Europeană.
Locul şi rolul partenerilor
sociali”, organizat de In-
stitutul de Formare Eco-
nomică şi Socială etc.
(1997-2010).

Vicepreşedinte al

SLLICS Neamţ (1991-2008), apoi preşedinte,
din 2008 – prezent. Vicepreşedinte al FSLI, co-
ordonează Departamentul pentru Învăţământ
Profesional şi Tehnic şi Departamentul Proiecte
şi Formare (2002-prezent). Preşedinte al Uniunii

Judeţene a Sindicatelor Democratice Neamţ
(2000-prezent) etc. Manager de proiect POS-
DRU şi manager de proiect Leonardo da Vinci
(2011-2014). 

■ 11/1924 – n. Ion Rotaru, la Valea lui Ion,
Neamţ (azi, Bacău) (d. 18/21. 12. 2006, Bucu-
reşti), profesor universitar, critic şi istoric literar,
a absolvit Şcoala Normală (1944), Liceul „Prin-
cipele Ferdinand”, Bacău (1947), învăţător, în
diferite localităţi din ţară, în şcolile din Cândeşti

şi Vădurele din Neamţ. A
absolvit Facultatea de Fi-
lologie Bucureşti (1952),
cercetător extern la Insti-
tutul de Lingvistică al
Academiei, doctor (1964),
lector de limba română la
Universitatea din Lyon
(1968-19771) şi la institu-
ţii de învăţământ particu-
lar din ţară, după 1995. A

debutat cu un studiu referitor la graiul din valea
Bistriţei din Moldova (1952), iar editorial cu
„Ion Creangă. Bibliografie de recomandare”
(1959). Opera sa principală este „O istorie a li-
teraturii române”, I-III (1971-1987), ediţie, re-
văzută (I-VI, 1994-2001). Alte lucrări: „Forme

Rememorări nemţene
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n cadrul proiectului „Să
cunoaştem istoria judeţu-
lui prin memoria comuni-
tăţii. Oameni, locuri,
fapte”, miercuri, 11 sep-
tembrie 2019, Biblioteca
Judeţeană „G.T. Kiri-

leanu” Neamţ a organizat mani-
festarea „Veronica Filip – un
reper de excelenţă în educaţia
preşcolară nemţeană”. Parteneri:
Casa Corpului Didactic Neamţ,
Grădiniţa cu Program Prelungit

„Veronica Filip” şi Asociaţia
„Veronica Filip” din Piatra-
Neamţ. 

Veronica Filip s-a născut la
17 iulie 1934, în comuna Şagani,
Cetatea Albă, Republica Mol-

dova. Tatăl său, Anton Cernău-
ţeanu, a fost preot, iar mama,
Alexandra Cernăuţeanu – învă-
ţătoare. După terminarea cursu-
rilor primare şi gimnaziale, a
urmat primii trei ani de studiu la
Liceul Pedagogic de Educatoare
din Timişoara, iar anul IV la Li-
ceul Pedagogic de Educatoare
din Piatra-Neamţ, absolvind în
anul 1952.

Din primul an de învăţă-
mânt a fost repartizată în oraşul

Piatra-Neamţ, la
Grădiniţa săptămâ-
nală nr. 1, iar în al
doilea an a predat la
Grădiniţa săptămâ-
nală de aplicaţie nr.
10 a Liceului Peda-
gogic de Educa-
toare. În anul 1955,
a fost numită in-
spector pentru învă-
ţământul preşcolar
a raionului Piatra-
Neamţ. Între anii
1958 şi 1977 a fost
educatoare-direc-
toare la Grădiniţa
cu orar redus nr. 2
din cartierul Pre-
cista, perioadă în
care a primit titula-
tura de „Educatoare
evidenţiată”.

Absolventă a
Şcolii Populare de
Artă, secţia „Teatru

de păpuşi”, Veronica Filip a co-
ordonat echipa de teatru a Liceu-
lui Pedagogic, cu care a
participat la Festivalul Naţional
de la Bucureşti, obţinând primul
loc. A instruit cadrele didactice

din judeţ, cu prilejul cursurilor
organizate în vacanţe, în arta
mânuirii păpuşilor, confecţiona-
rea lor şi regia spectacolelor.

În anul 1985, cu prilejul
Concursului Naţional „Cea mai
frumoasă casă pentru copii”,
grădiniţa pe care o conducea a
obţinut locul I, rezultatul fiind
consemnat în revista „Femeia”.

După 19 ani de profesat la
Grădiniţa nr. 2, în anul 1987 a
fost numită directoare la Grădi-
niţa cu program prelungit nr. 1
(acum Grădiniţa „Veronica
Filip”), de unde s-a pensionat în
anul 1990.

În martie 2002, Grădiniţa cu
orar prelungit nr. 1 din Piatra-
Neamţ a primit, oficial, denumi-
rea de „Veronica Filip”.

S-a implicat direct în realiza -
rea experimentului cu tema „Jo-
curile logice”, condus de
regretatul profesor Gheorghe If-
timie şi desfăşurat, timp de 8 ani,
la Grădiniţa cu orar prelungit nr.
1. Acest experiment s-a genera-
lizat în ţară, prin editarea manua-
lului „Jocurile logice pentru cei
mici şi clasa I”.

Tatăl său, preotul Anton
Cernăuţeanu, a făcut parte din
cea mai numeroasă familie de
preoţi din Basarabia. În 1940, a
fost deportat în Siberia, pentru
că, împreună cu alţi 47 de preoţi,
a scris un memoriu către Stalin,
exprimându-şi dorinţa de a pleca
din Regat. Ulterior, toţi cei 48 de
preoţi au sfârşit în chinuri greu
de imaginat, în lagărele bolşe-
vice. Cu prilejul sfinţirii Cate-
dralei din Vatra-Dornei, la 22
octombrie 2002, părintele paroh
Mihai Valică a amenajat o placă
memorială intitulată „Închinare”
pe care este încrustat şi numele
preotului Anton Cernăuţeanu.

Violeta MOŞU

chipei coordonate de geograful
Iulian Săndulache, la care se vor
adăuga fotografiile de epocă şi
cărţile poştale ilustrate vechi din
colecţii publice sau particulare,
creându-se prin imagine o feri-
cită punte între trecut şi prezent.

olectivul de cercetare este unul cu ex-
perienţă în studiul acestei regiuni prin
lucrări academice (doctorate) sau de
popularizare ştiinţifică (volume, al-
bume, antologii) şi cu sprijinul elevilor
şi profesorilor, printr-o laborioasă
muncă de arhivă, de bibliotecă, dar şi
de teren, în final, va putea oferi un
bogat material monografic, ştiinţific şi
iconografic.

În colectivul de implementare şi
de cercetare au fost cooptaţi geograful
Lulian Sdndulache pentru mijloace
media, dar şi fotografie geografică, şi
cartografie, arhivistul Nicolae Dumi-
trascu, Dorel Rusu, filolog şi folclorist,
Andrei Fabian, teolog, istoricul Emil
Pedemonte Juncanaru, economista Mi-
haela Ciucanu ş.a. Echipa se va afla
într-o strânsă colaborare cu erudiţi pro-
fesori din Neamţ: Xenia Sârbu din
Bicaz, Gheorghe Druga din Hangu,
Anişoara Calu din Borca, Mihai Apo-
pei din Tarcau, Paul Nedeloiu ş.a.

Iniţiatorul proiectului, Viorel Ni-
colau, este autorul sau co-autorul a 16
volume (cărţi de autor, albume, antolo-
gii, coordonator volume colective),
cele mai multe fiind dedicate judeţului
Neamţ şi în special Văii Muntelui, stu-
dii de demografie istorică, etnografie şi
folclor, mitologie şi antropologie isto-
rică, turism cultural. 

Menţionăm că proiectul a primit
finanţare din partea Consiliului Jude-
ţean Neamţ, pentru perioada iulie-oc-
tombrie 2019. 

Red.

Îe

Veronica Filip, sărbătorită la G.T.K.
„Am vrut să-mi retrăiesc copilăria prin copiii pe care i-am

educat. Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru ca preşcolarii
să vină cu plăcere la grădiniţă şi am vrut să nu-i dezamăgesc pe
cei care au investit încredere în mine” – Veronica Filip

Paşi spre
Ghidul monumentelor

naturale şi antropice
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le clasicismului în poezia românească,
până la Vasile Alecsandri”; „Literatură ro-
mână veche”; „Valori expresive în litera-
tura română veche” ş. a. Membru al U. S.
(1966). 

■ 11/1930 – n. Eduard Covali, la
Orhei, Basarabia (d. 2. 11. 2002, Piatra-
Neamţ), teatrolog,

scriitor. A absolvit I. A. T.
C. „I. L. Caragiale”, cu
întreruperi, fiind condam-
nat politic, a lucrat pe di-
ferite şantiere de
construcţii. Diverse func-
ţii la T. T., (1961-1992),
pictor-executant, secretar
literar, director, regizor,
consilier artistic. Debut

publicistic în revistele „Teatrul” şi „Contempo-
ranul”, (1957), şi cu pseudonimul V. Negrea, Co-
laborări: „Ceahlăul”, „Acţiunea”, „Antiteze”,
„Ateneu”, „Asachi”, „Informaţia Primăriei”,
„Apostolul”, „Meridianul Ozana”, „Credinţa

nea mului” ş. a. A dramatizat: «Vrăjitorul din
Oz», «Inimă rece», «Cartea junglei». Debut edi-
torial cu „Teatru”: «Ion Creangă sau mărazurile
amintirilor», «Tinereţe fără bătrâneţe», «Bele-
rophon», «Albă ca zăbava şi cei 7 pitici». Mem-
bru al U. S.

■ 17/1869 – n. V. A. Trifu, la Făget, Jido-
veni, Târnava Mică (d. 2. 05. 1927, Piatra-
Neamţ), profesor, traducător. Liceul din Blaj.
Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti,

profesor la Giurgiu şi Călăraşi. Studii „speciale
de limbă şi literatură germană” (Leipzig). Numit
profesor de limba germană la Liceul „Petru
Rareş” din Piatra-Neamţ (1904), director (1911-
1912 şi 1922-1927). Cu ajutorul deputatului
Leon Mrejeriu a extins spaţiul liceului prin su-
praetajare. A realizat cea mai bună traducere din
germană (până la el) a cărţii „Nibelungii – Gu-
druna”. Alte scrieri: „Întoarceri pe meleagurile
copilăriei”; „Din trecutul Liceului „Petru Rareş”
Piatra-Neamţ”. La a 60-a aniversare a Gimna-
ziului „Petru Rareş” (1929) a fost dezvelit bustul
său, lucrare a lui V. A. Gheorghiţă.

■ 18/1960 – n. Ada Popovici, la Iaşi, pro-
fesoară, eseistă, publicistă. Studii de filologie,
regie de teatru, film şi tv., jurnalistică. Doctor,
magna cum laudae, în ştiinţe filologice (2007),
profesor la Colegiul Tehnic „Gheorghe Car-
tianu” din Piatra-Neamţ. Numeroase participări

Rememorări nemţene
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n istoria neamului nostru, 1944 este unul
dintre anii cei mai grei. Urgia războiului
a trecut de la răsărit spre apus peste tot te-
ritoriul ţării. După ce mai mulţi ani am în-
treţinut în România sute de mii de soldaţi
germani, satisfăcându-le fel de fel de pre-
tenţii culinare şi de adăpost, din 1944 alte
trupe, cele ruseşti, au fost întreţinute mulţi

ani din munca românilor. Soldatul român a fost
obligat să lupte şi împotriva ruşilor şi a nemţilor.
Comandanţii din armată cei mai apropiaţi de
soldat, atât în răsărit cât şi în apus, comandanţii
de plutoane, baterii au fost învăţători. Educaţi în
şcoală în spiritul dragostei faţă de copii, acest
sentiment s-a răsfrânt şi asupra soldaţilor pe care
nu-i considerau subordonaţi, ci camarazi în
luptă. Iar învăţătorul care mergea în fruntea cla-
sei va merge şi în fruntea plutonului. Războiul
era o nouă şcoală dură, căreia învăţătorii i s-au
dedicat nu mânaţi de propaganda deşănţată, pa-
triotardă a politicienilor, ci de simţul lor uman.
După război eroii aveau să se bucure de lacri-
mile familiilor, ale prietenilor dar şi de lipsa de
respect a statului.

Eram copil în acei ani. Mă impresionau hai-
nele de ofiţer ale învăţătorului Gheorghe
Ceauşu, directorul Şcolii Primare din Slobozia,
ale ofiţerilor din Regimentul 41 Artilerie, care
cartiruise în iarna grea a anului 1941 în satul
meu. Am fost treziţi la miezul nopţii şi îngrămă-
diţi într-o singură cameră pentru ca în cealaltă
să fie găzduiţi soldaţi. Am văzut cum plutonierul
Motoaşcă lovea cu cravaşa pe soldaţi, cum os-
taşul român venea cu gamela plină pe jumătate
cu borş cu fasole, iar pe capacul care ţinea loc
de farfurie erau două sau trei linguri de mâncare
de fasole sau cartofi fierţi. O cană de lapte, un
ou făcut omletă, o bucată de brânză primite de
la mama de pomană erau bunătăţi mult dorite.

Copil fiind, am cunoscut ororile războiului.
Colega mea Vrânceanu din clasa a III-a a venit
într-o zi plânsă la şcoală. Tatăl ei murise pe
front. Învăţătoarea avea să ne explice de ce sol-
daţii români au trecut Nistrul şi atacă Odessa.
După aceea au apărut în sat un voinic cu ambele
mâni retezate, apoi un altul care avea numai bra-
ţul drept. În primăvara lui 1942, de Ziua Eroilor
două familii au venit la şcoală cu două care pline
cu plăcinte şi pui fripţi, drept pomană pentru su-
fletul copiilor lor căzuţi pe front. În toamnă,
mama a tăiat toţi puii care-i avusese o cloşcă, a
făcut două cuptoare de plăcinte, a luat un caş
mare şi a plecat la Piatra-Neamţ pentru a le da
ostaşilor răniţi, aflaţi în spital. În primăvara lui
1944, liceul s-a închis la începutul lui aprilie.

Acasă nu eram pus la odihnă, ci la treabă. Pă-
rinţii crescând oi, le duceam l-a păscut. Con-
voaie de refugiaţi curgeau pe şoseaua Târgu
Neamţ-Girov-Roznov, cu căruţe trase de vaci,
căruţe pline de copii, de haine şi de saci cu ali-
mente. Credeau că vor scăpa de ruşi. Ce iluzie!
Prin iunie, de pe un deal din apropierea Mărgi-
nenilor, unde tata îşi instalase stâna, în nopţile
fără nori şi fără lună plină priveam cu tata cum
ardea cerul la răsărit, iar dacă noaptea era liniş-
tită se auzea bubuitul tunurilor. Pe un căţel care
fusese adus la stână de un prieten al tatei, căruia
îi plecaseră băieţii pe front, l-am botezat Stalin.
Câinele preferat al tatei se numea Franţ. Tata era
veteran din Primul Război Mondial.

Şi a venit 23 august, zi călduroasă. Vara fu-
sese prielnică pentru agricultură. Cu toate neca-
zurile, grâul a fost recoltat. Păpuşoii erau mari,
nu te vedeai din ei. I-am văzut pe nemţi cum se
retrăgeau în formaţie de tragere. I-am văzut şi

pe români cum se retrăgeau în dezordine şi cum,
speriaţi de apariţia avioanelor, se trânteau mereu
la pământ. Eram pe un deal din marginea Slo-
boziei. La vreo 10 kilometri, la Căciuleşti, avia-
ţia rusească a atacat coloanele Armatei Române.
Pe câmp au rămas care pline cu alimente, cu
muniţie, cu echipamente. Prilej de înavuţire, de
joacă, de nenorociri. Ruşii au venit, au luat cu
ei mii de oi şi sute de cornute şi au plecat spre
Berlin. Părea linişte. Un bubuit puternic se auzi
pe deal la Papuc. Un proiectil din acelea cu care
se distrug tancuri a curmat viaţa a trei băieţi.
Unul era fratele meu, de 15 ani, cel mai bun
prieten. Mâncasem din aceeaşi strachină, ne ju-
casem şi ne certasem, ne scăldam cât era ziua
de mare în Cracău, mergeam cu sania pe dealuri,
făcea patine din lemn de fag şi le balota… Ma-
mele i-au recunoscut după părul de pe cap, i-au
adunat în poale şi i-au înmormântat, pe toţi în
aceeaşi zi. De atunci n-am mai văzut-o pe mama
nici măcar se zâmbească şi nici să plângă. De
aceea găsesc ca o datorie de onoare, ca acum, în
anul 2019 să scriu despre învăţătorii căzuţi în
război. Fac parte din aceeaşi categorie profesio-
nală, am fost dascăl de şcoală şi cunosc dăruirea
pe care trebuie să o ai pentru a învăţa pe copii
carte. Posibilitatea de a scrie acest modest arti-

col mi-a dat-o revista Apostolul, nr. 5, din martie
1942, care a fost dedicată în întregime învăţăto-
rilor eroi. Până la acea dată, din aproape 800 de
învăţători câţi are judeţul Neamţ, 58 s-au jertfit
eroic pe câmpul de onoare în lupta contra bol-
şevismului, care ameninţă întreaga civilizaţie a
lumii şi în primul rând ţara noastră, ne spune
într-un articol Mihail Avadanei, directorul revis-
tei. Ce s-a întâmplat după aceea la Cotul Donu-
lui, la Stalingrad, în Caucaz, în stepa Calmucă
nu s-a mai scris, Războiul Sfânt făcea paşi îna -
poi. Alte sute de mii de români aveau să fie de-
claraţi eroi, luptând pentru Dumnezeu, pentru
Patrie, pentru Rege.

Oare, Dumnezeu, care e atotputernic, avea
nevoie de sânge, de carne sfârtecată, de spânzu-
rători, de crematorii? Greu de răspuns. Dar de
ce să moară un milion de oameni pentru un rege
ce stătea comod în palate la Sinaia, Săvârşin sau
Bucureşti, cu slugi, cu aghiotanţi iar cel de di-
naintea lui Mihai, Carol al II-lea avea şi curve?
Acestea nu scad însă cu nimic din gloria celor
căzuţi pe front, în primul rând a învăţătorilor,
mereu alături de soldaţi, cu unii pe care-i învă-
ţaseşi carte şi-şi vărsau sângele alături, din con-
vingere sau forţaţi, minţiţi, ameninţaţi, împinşi
de la spate. Dar aceasta este o altă problemă pe
care trebuie spusă şi să o înţeleagă românul.

Iată numele câtorva din cei care au înălbit
cu oasele lor stepa rusească. I-am preluat din re-
vista amintită, revistă a învăţătorilor, condusă de
învăţători ce pot fi şi ei consideraţi eroi. 

Ardeleanu Constantin, n., 22 mai 1919;
Alexandrescu Constantin n. 22 mai 1919;
Balan Nicolae, n. 13 martie 1918, Tg. Neamţ;
Barcan Spiridon, judeţul Neamţ, locotenent;
Catană Vasile, n. 14 noiembrie 1910, Bodeşti;
Cimpoeşu Petru, sublocotenent; Cojocaru
Mihai, Dobreni, judeţul Neamţ; Cotosa, Gheor -
ghe, n. 21 aprilie 1916, Hangu; Crivăţ Al. Ioan,
Ruseni-Borleşti, plutonier; Darie Ioan, n. 1914,
Dobreni, Neamţ, sublocotenent; Fuciuc, Ghe-
orghe, n. aprilie 1916, Hereşti, Baia; Grosu
Theodor, n. 16 decembrie 1915; Găină Nico-
laie, 27 de ani, Bicazul Ardelean; Lupaşcu Ni-
colae, 12 noiembrie 1909; Mitru Vasile, director
al Şcolii Taşca; Mustea Vasile, sublocotenent,
învăţător Audia; Nanea Mihai, n. 30 oct 1907,
învăţător, Şcoala Răuceşti, m Oblon Neculai, n.
3 februarie 1911, Mastacăn, com. Calu; Popescu
Iorgu, n. ianuarie 1900, Bălţăteşti, locotenent;
Popescu Virgil, n. 21 februarie 1916, Bălţăteşti;
Sandu Ioan, n. 10 ianuarie 1916, Broşteni,
Neamţ; Savinescu Gheorghe, n. 1900, locote-
nent, Grumăzeşti; Stănciulescu Ioan, Şcoala

Î

Vezi, mereu
învăţătorii
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a simpozioane,
conferinţe si coloc-
vii naţionale şi in-
t e r n a ţ i o n a l e .
Colaborări: „Apos-
tolul”; „Monitorul
cultural si artistic
de Neamţ”; „Con-

vorbiri literare”, „Revista
noastră” (ASTRA) ş. a.
Cărţi: „Poezia româ-
nească. Studiu teoretic şi aplicativ”; „Limbajul
dramatic şi orizontul de aşteptare estetică”; „Ru-
găciuni pentru cei mici”, „Limbă şi literatură ro-
mână. Comunicare. Proză. Dramaturgie”;
„Alfabetul din poveşti”.

■ 19/1953 – n. Viorel Nicolau, inginer, edi-
tor, anticar, filatelist, publicist. A absolvit Facul-
tatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini,

Braşov, inginer la I. M. „Ceahlău” şi profesor-
inginer la Grupul Şcolar de Construcţii. Din
1991, devine librar, anticar, atestat de Ministerul
Culturii. A înfiinţat, în Piatra-Neamţ, prima li-
brărie-anticariat privată. Este recunoscut ca un

bun colecţionar de cărţi
poştale ilustrate. Membru
în diferite comitete şi co-
misii filatelice. Organiza-
tor a peste douăzeci de
ediţii ale Simpozionului
naţional de cartofilie de la
Piatra-Neamţ; este preşe-
dinte al Asociaţiei Filate-
liştilor Neamţ. A editat

sute de cărţi (prin propria-i editură „Cetatea
Doamnei”), autor, coautor sau colaborator la
peste 30 de cărţi, îngrijitor de ediţii. Colaborator
la toate publicaţiile din Neamţ. 

■ 22/1926 – n. Benedict Dabija, la Piatra-
Neamţ (d. 29. 05. 1962, Bucureşti), actor, absol-
vent al Liceului „Petru Rareş” din oraşul natal şi
al Institutului de Teatru din Bucureşti (1952).
Actor la Teatrul Municipal, Bucureşti. Filme:
„Moara cu Noroc”, „Ciulinii Bărăganului”,
„Erupţia”, „Aproape de soare”, „Setea”, „Cele-
brul 702”, „Porto-Franco”, „Tudor”. A fost re-
marcabil şi în teatrul radiofonic.

■ 22/1974 – n. Mihai Floroaia, profesor la
Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-
Neamţ. Licenţiat al Universităţii „Al. I. Cuza”
Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă (1997).
Doctor în Teologie (2010), cu distincţia Magna

Rememorări nemţene
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in Gârcina; Tudoreanu
Gheorghe, n.15 mai 1919;
Vasiliu I. Vasile, Certieni,
locotenent; Vereşteanu
Dumitru, n. 6 martie 1919,
Mastacăn; Vlase Constan-
tin, n. 17 noiembrie 1910.

Despre ei au scris cole-
gii lor, unii cum au putut, cum şi
cât au ştiut. Valoarea articolelor
constă în sentimentele exprimate
şi nu în datele biografice, sumare,
Unii din cei care au scris, nu după
mult timp aveau să-i urmeze în
mod dramatic pe drumul veşni-
ciei. Marea majoritate din cei
amintiţi au căzut în luptele pentru
Odessa. Antonescu a vrut să arate
lumii cât de viteaz este ostaşul
român. Şi a făcut-o, dar tragic, cu
preţul a mii de vieţi. Este amintită,
ca un Termopile, localitatea Dal-
nic. Despre cota 66,8 Mihai Ne-
chita (Nichita Bistriceanu) din
Bistriţa, participant la război, avea
să scrie poezia Dalnic, cota 6,68,
publicată în revista Apostolul.
Redau două strofe:

Părea o răscolire de fur-
tună./Obuzele plângeau, ples-
neau, oftau/ Ca demonii ai noştri
alergau/ Şi se târau. Cu arma-n
mână …/ Cu zecile ca îngerii că-
deau.// Dar aţi înaintat. Cu faţa-
n jos/Noi aşteptam ca rândul să
ne vie/ Era acuma câmpu-ntreg
de bătălie/ Un vaiet şi un plânset
dureros;/ Răniţii erau îngeri în
câmpie.

Se zice că într-una din vizitele
sale pe front, la Cuban, Antonescu
impresionat de devotamentul ofi-
ţerilor de profesie învăţători s-ar fi
exprimat cu sintagma folosită de
mine ca titlu. (Ceahlăul Nr. 37
iunie 1943, articol preluat din zia-
rul Timpul). Şi avea dreptate.

Ermil BUCUREŞTEANU

Vezi, mereu
învăţătorii
d

l

entru cine nu cunoaşte tra-
seul biografic al autorului
cărţii incluse în titlul de mai
sus, se impune fie şi o simplă
înşiruire a principalelor „ex-
perienţe profesionale” pe
care le-a trăit acesta după ab-
solvirea Liceului „Petru

Rareş” din Piatra-Neamţ (1972) şi
satisfacerea stagiului militar (1972-
1974): operator chimist, fierar-be-
tonist, şofer cu carte de muncă, iar,
în particular: fotograf, croitor, dac-
tilograf, precum şi muncitor pe
şantierul metroului bucureştean
(1975-1977). Ultima „experienţă”,
cea mai dramatică, devine şi sursa
de inspiraţie pentru romanul Me-
troul fără Ceauşescu, cartea unui
prozator care cunoaşte importanţa
persiflării, ironia, umorul într-un
text literar autentific. În acelaşi
timp, vedem că autorului nu i-au
scăpat bancurile „epocii de aur”,
din care a selectat şi a introdus în
canavaua textului numai atât cât a
fost necesar, umorul său trădând un
hâtru care poate ocupa un loc pro-
priu în familia marelui humuleş-
tean. 

Chiar şi după absolvirea Facul-
tăţii de Drept a Universităţii Bucu-
reşti (1981-1985), Geo Moroşanu a
continuat să migreze prin diferite
locuri de muncă şi să încerce va-
riate profesii: jurist, ziarist pentru
o scurtă vreme, după 1989, la ziarul
„Ceahlăul”, apoi taximetrist (astfel
s-au născut câteva scrieri intitulate
Taxi P). A încercat şi jurnalistică
privată (Mic Boss, săptămânal,
vreo 20 de numere), a constituit, la
Piatra-Neamţ, Asociaţia Mica Eu-
ropă şi a editat trei numere din pu-
blicaţia bilingvă omonimă. Din
decembrie 1995, a fost judecător
(Judecătoria Piatra-Neamţ, Judecă-
toria Bicaz).

Cum era şi firesc pentru un ins
înzestrat şi cu talent narativ, acest
şir impresionant de „experienţe”
trăite de Geo (Gheorghe) Moro-

şanu a dat naştere cărţii de faţă, o
carte care avertizează încă din titlu
faptul că este o scriere cu profund
caracter autobiografic. 

Cititorii de beletristică vor ob-
serva cu uşurinţă calităţile literare
ale acestui nou text precum şi apar-
tenenţa lui la geniul epic. Cât pri-
veşte stabilirea speciei literare,
operaţiunea nu va fi foarte uşoară.

Eul narativ, acelaşi cu autorul, îşi
prezintă o serie de momente păs-
trate în memorie până la vârsta
pensionării şi le relatează într-o
formă romanţată, cronologic, de la
o primă amintire de pe la vârsta de
trei ani când a primit o bătaie de la
tatăl său, un plutaş de pe Bistriţa
venit de prin părţile Maramureşu-
lui. Urmează alte momente reţinute
în memorie, dar faptele narate sunt
trecute prin filtrul inteligent şi nu
lipsit de talent al maturului. Chiar
şi el constată că scrierea sa nu
poate fi considerată o carte de me-
morii, deşi ştie foarte bine că – aşa
cum spunea marele scriitor de
limbă franceză născut la Răşinari –
literatura este memorie, în primul
rând memorie. În ceea ce priveşte
talentul literar, acesta a fost remar-

cat încă de la debutul autorului în
SLAST (Suplimentul Literar şi Ar-
tistic al Scânteii Tineretului) de
către criticul literar Alex Ştefă-
nescu care îi publică prezentându-l
elogios.

Textul este segmentat, sec-
venţele succedându-se ca într-un
scenariu cinematografic; unele
dintre acestea putând fi citite ca
simple momente sau schiţe. El nu
poate fi încadrat însă nici în cate-
goria „amintirilor” dar, dacă avem
în vedere că eul narator este pre-
zentat ca un personaj care evo-
luează de la primii ani ai vieţii şi
până la maturitatea deplină, putem
considera această carte – păstrând
proporţiile desigur – un bildun-
gsroman aşa cum s-a scris şi des-
pre „amintirile” lui Creangă. 

Concluzionând, putem spune
că această proză, a lui Geo Moro-
şanu are elemente ce aparţin mai
multor specii literare, unele men-
ţionate de noi, şi toate la un loc.

Ea este o adevărată scriere
biografică în care autorul reuşeşte
să-şi realizeze autoportretul utili-
zând toate mijloacele scriitori-
ceşti, de la relatarea seacă a
faptelor, la momentele de melan-
colie peste care trece cu uşurinţă
întrebuinţând ironia şi autoironia,
excelând prin persiflare şi auto-
persiflare. De fapt, umorul de
bună calitate este piesa de rezis-
tenţă a acestei cărţi scrise într-o
limbă română corectă, îngrijită,
fără să abunde în expresii licen-
ţioase cum se obişnuieşte în litera-
tura contemporană publicată sau
jucată pe anumite scene teatrale. 

Fără a exagera, putem spune
că Geo (Gheorghe) Moroşanu,
după această a doua carte de
proză, este pe drumul pe care va
putea să ajungă scriitor, aşa cum a
afirmat că vrea să devină încă din
clasa întâi.

Constantin TOMŞA

Cartea de proză: GEO MOROŞANU: „Curriculum vitae 1/2”
P
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um Laude, la Universitatea „Babeş – Bo-
lyai” Cluj-Napoca cu teza Inchiziţia între
mit şi realitate. Cărţi: Inchiziţia între mit
şi realitate, Cluj-Napoca (2016), Inchizi-
ţia în Europa, Piatra-Neamţ (2001), Rolul
metodei didactice în învăţământul reli-
gios, Piatra-Neamţ (2004). Numeroase
studii şi articole de

specialitate. Stagii de cer-
cetare doctorală şi post-
doctorală la Universitatea
Catolică din Louvain-la-
Neuve (Belgia), la Uni-
versitatea Miséricorde
din Fribourg (Elveţia) şi
la Institut de Recherche
Religions, Spiritualités,
Cultures, Sociétés al Uni-

versităţii din Louvain-la-Neuve. Stagiul de cer-
cetare postdoctorală Identitate etnică şi confe-
sională în Transilvania habsburgică, la
Universitatea „Babeş-Bolyai” (2011-2013). For-
mator-consilier ARACIP, evaluator naţional în

Agenţia de Credite şi Burse de Studii (MENCS).
Colaborator al revistei Apostolul (din 2004) re-
dactor al acesteia (din 2010, în prezent).

■ 26/2000 – d. Cătălin-Florin Stupcanu,
la Ceahlău, profesor, ziarist, scriitor (n. 2. 04.
1938, Filioara, Agapia)

■ 27/1919 – n. Costache Andone, la Fili-
peni, Bacău, medic, animator sportiv şi cultural,
a absolvit Facultatea de Medicină „Grigore T.
Popa” din Iaşi. A profesat ca specialist ORL (dr.

în medicină) la Spitalul
„Sfântul Spiridon” din
Iaşi, apoi, din 1945,
medic primar şi şef de
secţie la Spitalul din Pia-
tra-Neamţ. A înfiinţat şi a
condus Policlinica cu
Plată din Piatra-Neamţ
(1984-1997). Membru al
A. O. Ş. din România şi
preşedinte al Filialei

Neamţ. Distins cu numeroase diplome şi pla-
chete, precum şi cu decoraţiile: Crucea Meritul
Sanitar, Coroana României cu Panglica de Vir-
tute Militară, în cel de Al Doilea Război Mon-
dial, Virtutea Ostăşească, Medalia „Tudor
Vladimirescu” ş. a.

■ 27/1937 – n. Nicolae Florian, la Vânători-
Neamţ, învăţător, animator cultural, publicist,
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ncepem un nou an şcolar. Între Scilla administrativă şi Charibda
politică, ne-ar trebui un Ulisse ministru şi un Zeus preşedinte de
ţară, spre a rezolva enormele probleme de fond ale educaţiei ge-
nerale a populaţiei şi, mai ales, ale Şcolii. Dar nu-i avem, şi această
realitate gravă ne taie cu răceală marile speranţe, între care şi spe-
ranţa de autentică reformă în educaţie şi în Şcoală.

Reformă! Nu există un cuvânt mai scump teoreticienilor reali
sau inventaţi, ai Şcolii Universale de totdeauna. 

Ajungând la vârsta marilor întrebări decisive, am crezut că această
nestinsă patimă seculară, Reforma este un semn al gândirii superioare şi
progresiste, o dovadă a nemulţumirii creatoare permanente faţă cu ca-
pacităţile limitate ale didacticii clasice, un etern impuls către mai bine.

Fără nici o îndoială, de-a lungul vremii, au existat mari reformatori,
în ciocnire cu stâlpii permanenţi ai conservatorismului năvleg. Unii din-
tre ei, ca Rousseau, Pestalozzi sau Montessori, au
avut şansa să învingă, împingând Şcoala, instituţia
cea mai complicată a statului, către modele şi mij-
loace tot mai productive. 

Dar nu despre aceşti temerari învingători este
vorba în rândurile ce urmează.

Intenţionez să prezint pe scurt, cu distanţarea cu-
venită, ravagiile de la Liceul „Petru Rareş”, făcute
prin aplicarea aventurii sovietizante sub numele de
„Reforma învăţământului din anul 1948”.

Încercând să cunosc mai în amănunt şi să înţeleg mai bine întreaga
istorie, destul de complicată, a Liceului „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ
(Acum Colegiu Naţional) şi rememorând etapa zbuciumată trăită de ge-
neraţia mea între zidurile Liceului Alb, cum ne place să-l numim, am re-
văzut cu ochi critic cumulul de reforme din anii 1945 – 1960, când şcoala
naţională românească, organizată de la începuturi după modele perfor-
mante, franceze, era împănată violent cu un set de schimbări preluate
din practica şcolii sovietice. 

Unicul fapt pozitiv, remarcabil, al acestor schimbări a fost generali-
zarea rapidă a învăţământului obligatoriu şi gratuit de şapte ani, cuprin-
zând cursul primar şi cel gimnazial.

Sintetizând reformele şi pseudoreformele din învăţământul nostru
primar şi secundar, de la celebra lege a lui Cuza, din anul 1864, şi până
la schimbările de după al doilea război mondial, hotarul fiind anul 1945,
constatăm că se statornicise de mai multe decenii, în anii României Mari,
cu bune rezultate, următorul tablou:

Învăţământul preuniversitar cuprindea, în linii mari, învăţământul
preşcolar, slab dezvoltat (grădiniţele de copii), învăţământul primar (de
3-5 ani, stabilizat în final la 4 ani) şi învăţământul secundar (de 6-8 ani),
scindat în două trepte: gimnaziul (de 4 ani) şi liceul, care cuprindea în
mod obligatoriu şi gimnaziul, (de 6-8 ani).

Cele mai multe schimbări cu titlul de reformă, până în anul 1945, s-au
raportat mai ales la mărirea sau micşorarea numărului de ani de studiu
în şcoala primară şi în cea secundară, ansamblul funcţionând ca un uriaş
burduf de armonică, mânuit de miniştri excelenţi (Spiru Haret) sau de
nepricepuţi.

În acest ansamblu mişcător, Liceul „Petru Rareş” îşi statornicise

structura generală (Puţin pentru istorie, mult pentru armonica pomenită
mai sus.) la simpla organizare de şapte-opt ani, în două trepte, cu două
secţii în ultimii doi ani de studii (clasele a şaptea şi a opta): secţia „reală”
şi secţia „modernă”.

După examenul de admitere în liceu, urmau: „cursul inferior”
(gimna zial), cu clasele I-IV –, încheiat prin Examenul de Capacitate, şi
„cursul superior” (liceal), cu clasele V-VIII – după care venea sita Ba-
calaureatului. 

Generaţia mea, alcătuită din elevii admişi în clasa întâi, unii prin
concurs, alţii fără, în doi ani postbelici, 1944 şi 1945, a fost permanent
fericită cu un număr record de „reforme”.

Dacă, până în 1944, schema era cea detaliată mai sus, în 1945, după
ce unii dintre noi depăşiseră deja cu succes examenul de admitere, prin
care au fost selecţionaţi la „Rareş” componenţii unei singure clase întâi,

şocul sovietizării învăţământului a dăruit liceului nos-
tru noul tip de gimnaziu, „gimnaziul unic”, de trei
ani, fără examen de admitere, care a urcat numărul
de clase întâi la trei: A, B şi C.

Prin urmare, între anii 1944 şi 1948, la „Rareş”,
ca în toate liceele româneşti, au funcţionat în paralel
două tipuri de gimnaziu, unul de patru, altul de trei
ani, cumulând un număr record de elevi pentru vre-

mea aceea, circa 150-160 în cazul nostru, într-o serie
din „cursul inferior”.

A doua reformă ne-a ajuns din urmă în anul 1948, ca de obicei, prin
surpriză totală. În acel an fatidic pentru societatea românească, o nouă
lege a învăţământului (de fapt un decret), a generalizat şcoala obligatorie
de 7 (şapte) ani – copiind „semiletca” rusească. Nu era chiar rău. Dar li-
ceul a rămas orfan de clasele gimnaziale, aşa că eu, împreună cu colegii
mei, odată trecuţi prin porţile înguste ale examenului de capacitate, ne-
am trezit, venind din clasele a treia şi a patra, gimnaziale, aruncaţi direct
în clasa a opta, prima din noul tip de liceu, copiat după modelul „desia-
tiletka”.

Mă veţi întreba dacă, dincolo de jocul de-a burduful de armonică, s-a
schimbat ceva în sensul de reformă. Păi da, sigur! S-au introdus: consti-
tuţia, limba rusă, geografia URSS şi istoria URSS; şi s-au scos din pro-
gramele de învăţământ: limba latină, religia, istoria filosofiei, logica,
psihologia etc., obiecte „duşmănoase şi agnostice”.

Vorba Poetului: „Bucuroşi le-om duce toate ...” 
... şi le-am dus, cu dinţii strânşi, trecând prin anii de foamete şi te-

roare, cu colegi şi profesori aruncaţi în temniţele dejiste, cu părinţii ţărani
jefuiţi de pământul lor şi trimişi în turmă pe moşiile statului, cu cartelele
pentru alimente şi de îmbrăcăminte, toate fiind „raţionalizate” până la
mijlocul deceniului următor, când a izbucnit revoluţia din Ungaria... 

... Şi au mai trecut doi ani, clasele a opta şi a noua, echivalente cu a
noua şi a zecea de azi. Urmau alţi doi ani de muncă, clasele a zecea şi a
unsprezecea, până la mult râvnitul bacalaureat. 

Numai că „Reforma” pândea după uşă. Patria avea nevoie urgentă
de noi intelectuali în locul celor care putrezeau în puşcării sau săpau cu
târnăcopul ucigaşul canal Dunărea – Marea Neagră. Iar efectul imediat
al acestei nevoi de „cadre” noi s-a produs fără de întârziere, printr-un

Colegiul Naţional „Petru Rareş” – 150 de ani

Î
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bsolvent al Şcolii Pedagogice din Piatra-
Neamţ (1956, şef de promoţie). A predat
la şcolile din: Păstrăveni, Boiştea, Petri-
cani, Lunca (director), Vânători-Neamţ.
A fost director al Căminului Cultural
(1968-1978); primar (1990-1992) şi con-
silier comunal până în 2008. Cetăţean de
omoare al comunei natale (2007). Cola-

borări: Revista „Aposto-
lul”. Este autor al
„Monografiei Comunei
Vânători-Neamţ” (2006),
lucrare importantă pentru
informaţiile despre locuri
şi instituţii din preajma
localităţii Vânători (Mă-
năstirea Neamţ, Cetatea-
Neamţ, Mănăstirile Secu
şi Sihăstria ş. a.) şi despre

mulţi intelectuali care au trăit pe aceste locuri.
■ 27/1948 – n. Constantin Ardeleanu, la

Tazlău, scriitor, absolvent al Facultăţii de Studii
Economice din Iaşi. Colaborator al multor re-
viste, în care au fost inserate peste 1. 000 de ar-

ticole şi cronici. Mai multe premii literare
pentru proză. Membru al Societăţii Scriitorilor
Militari, al U. Z. P. şi al Societăţii Scriitorilor
din Judeţul Neamţ. Cetăţean de onoare al Co-
munei Tazlău. Câteva titluri: „Hâtrii Tazlăului”,
„Timpuri interesante”, „Trif”, „Chetronia”,
„Stenogramele unui ataşat militar”, „Hăituirea”;
„Iubiri veştejite”, „Bizarul bazar al Fortunei”,
„Hronicul hergheliilor hoinare”, „Gilberti”, „In-
fernul de ceară”, „Strada Blănari 18, colţ cu

Doamnei”, „Tazlău, un sfert de infinit” ş. a.
■ 29. 09. 1919, – d. Constantin D. Gheor-

ghiu, la Piatra-Neamţ (n. 1866, Iaşi), profesor,
folclorist, publicist. Cursurile primare, liceale şi
universitare în Iaşi. Stabilit la Piatra-Neamţ,
predă geografia şi educaţia fizică la Liceul
„Petru Rareş”. Membru al Societăţii de Geogra-
fie din România, a elaborat „Dicţionarul geo-
grafic al Judeţului Neamţ” (1895). A scos, la
Piatra-Neamţ, primul volum al „Revistei de
geografie a României”. A fondat editura ce i-a
purtat numele. Alte volume: „Calendarul femei-
lor superstiţioase. Credinţe, superstiţii şi obice-
iuri din ţară”, „Datine poporane”, „Ape
minerale. Locuri istorice. Mănăstiri. Staţiuni
balneare şi climaterice din Judeţul Neamţ”;
„Jocul Oina şi regulamentul pentru concursuri
generale”; „Manualul complex de gimnastică”;
„Jocuri copilăreşti”.
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rdin surprinzător al Ministerului Educa-
ţiei.

Simplu. În toamna anului 1950, dintr-un
condei, s-au selecţionat cei mai merituoşi
elevi din clasa a zecea de la toate liceele
teoretice (între ei, ca prin minune, chiar şi
unii care proveneau din păturile sociale
damnate), şi cu aceştia s-au constituit

„clase speciale”, care, în paralel cu clasa a zecea,
penultima pe vreme aceea, aveau menirea să stră-
bată, în cursul după amiezilor şi al vacanţelor,
materiile prevăzute pentru ultima clasă de …

… A! nu! nu de liceu, ci de „şcoală medie”,
căci aşa se chema, rusificată, ilustra noastră insti-
tuţie: nu mai era Liceul „Petru Rareş” – ci deve-
nise „Şcoala Medie de Băieţi nr. 1” din
Pia tra-Neamţ.

Uite că am trăit-o şi pe asta! Totuşi, spre a
uşura munca celor din clasele „speciale”, ni s-au
scos din orar câteva obiecte, s-au redus cunoştin-
ţele la altele şi, volens-nolens, ne-am trezit, la în-
ceput de august 1951, gata să ne prezentăm, nă!
nă! nă! nu la bacalaureat, ci la „Examenul de Ma-
turitate” (Maturi la 16-17 ani?!? ), care consta în
probe scrise la română şi matematică şi un „oral
lung” la şapte obiecte (română, matematică, isto-
rie, geografie, biologie, fizică, constituţie) toate
adunate grămadă, în trei zile, şi noi pasaţi de la
un profesor la altul, în faţa unei comisii compacte
şi deosebit de exigente.

Dacă toată această aventură brambura se
poate încadra în ideea de reformă, ei bine! în-
seamnă că generaţia liceenilor din anii 1944 -1951,
între care ne-am numărat şi noi, cei de la „Rareş”,
a avut parte de un record împins aproape de absur-
dul absolut al reformelor abracadabrante: în loc de
tradiţionalii opt ani, am „rezolvat” gimnaziul şi li-
ceul în doar şase, realizând cu succes „desiatiletka”
românească, valabilă mulţi ani şcolari, până le-a
venit celor de sus mintea la cap, foarte greu, şi ne-
am întors la cei opt ani din istorie. 

Mult timp am crezut cu tărie că mai rău nu
se poate ...

Am greşit. Capacitatea de a inventa absur-
dul, şi în regimul comunist, şi după, la Ministerul
Educaţiei, condus uneori de frânghierii chiulangii
la examenul românesc de bacalaureat, a rămas in-
finită!

Mihai-Emilian MANCAŞ

o
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uscelean, prin naştere, şi nemţean prin
adopţie, profesorul Gheorghe Ţigău a cu-
noscut toate treptele profesiei de dascăl:
profesor de limba şi literatura română în
învăţământul preuniversitar, director al
Liceului „Mihail Sadoveanu” din Borca
şi inspector de specialitate, el şi-a oferit
inima sa

sensibilă la frumo-
sul uman şi artistic
elevilor, prieteni-
lor, cititorilor, cu
asupra de măsură.

Patria sa este
limba română pe
care o apără „cu
dragoste de ea, cu
dor”, punând la
stâlpul infamiei pe
toţi stricătorii de
limbă.

Ca scriitor
este perseverent,
diligent, pertinent, consecvent, polivalent şi emi-
nent.

Asemeni lui Vasile Alecsandri, adună grăun-
ţele de aur ale creaţiei populare nemţene de o de-
osebită valoare şi frumuseţe. Volumele sale: „La
pârâul dorului – Literatură populară de pe Valea
Bistriţei şi din împrejurimi” (Editura ADAN,
Piatra- Neamţ, 2000), „La fântână, la izvor –
Folclor literar nemţean vechi” (Editura ADAN,
2008) şi „La pârâul dorului – Folclor literar
nemţean” („Create Space”, U.S.A., 2017) mi-au
încântat zilele şi nopţile cu ferestre luminate,
spre bucuria inimii şi a minţii.

Volumul Lecturi pastelate (Editura NONA,
Piatra-Neamţ, 2005) „ilustrează texte literare cla-
sice cu pictura inspirată a unor elevi supra dotaţi”
(Virgil Ardeleanu).

Ca publicist, este prezent în ziare şi reviste
de cultură: „Ceahlăul”, „Apostolul”, „Monitorul
de Neamţ”, „La Tazlău”, „Tribuna învăţământu-
lui”, „Visătorii”, „Amurg sentimental” ş.a.

Vedem, prin scrierile sale, prăpastia tot mai
adâncă dintre oamenii de condei şi neştiutorii de
carte dublaţi de inconştienţii care pocesc fru-
moasa şi poetica noastră limbă, „stăpâna noas-
tră”, cum o numea MIHAI EMINESCU, arheul

spiritualităţii româneşti, cel mai mare geniu poe-
tic al ţării care stă alături de Shakespeare, Dante,
Goethe, Hugo etc.

„Scriitorii – iată adevărata măreţie a umani-
tăţii”, spunea, cândva, Samuel Johnson.

Ca scriitor, profesorul Gheorghe Ţigău este
excesiv de modest dar, ca orice exces, şi modestia
prea multă dăunează grav sănătăţii individului şi
societăţii, fiindcă ies în frunte nonvalorile în toate
domeniile de activitate: literar, politic, artistic.

Gheorghe Ţigău este un scriitor excelent,
care are talent dar şi caracter, ceea ce unor con-
fraţi le lipseşte cu desăvârşire. (Se adaugă volu-
melor amintite, două cărţi de teorie literară şi
monografia Liceului „Mihail Sadoveanu” din
Borca.)

Recenta sa carte Oameni de lângă noi (Pia-
tra-Neamţ – „Cetatea Doamnei”, 2019) o dove-
deşte cu prisosinţă.

Autorul creionează din câteva trăsături per-
sonalităţi nemţene din mai multe ramuri: „Scrii-
tori, jurnalişti, artistici plastici” (20), profesori
universitari (3), învăţători (3), profesori preuni-
versitari (19) şi specialişti de valoare (14).

O „Postfaţă” semnată de scriitorul Virgil Ar-
deleanu vine în sprijinul celor afirmate la înce-
putul acestei cronici, anume că acest om al şcolii,
de lângă noi, are merite incontestabile în calita-
tea sa de profesor-scriitor înzestrat cu har.

Uitând de sine, scriitorul Gheorghe Ţigău
dăltuieşte în piatra cuvântului chipuri de oameni
care constituie adevărate modele pentru tânăra
generaţie căreia tocmai asta îi lipseşte.

„Şi din cauza aceasta tinerii nu ştiu cum să
se comporte, cum să trăiască. Dar şi părinţii sunt
de vină. Ei aplaudă pornirile copiilor lor. S-a dis-
trus şi satul, care era matricea spiritualităţii nea -
mului, s-a desfiinţat şi familia şi credinţa. Nu se
poate ca Dumnezeu să nu ne pedepsească” (Zoe
Dumitrescu Buşulenga).

Scriitorul Gheorghe Ţigău este alocentrist,
adăugând importanţă majoră membrilor colecti-
vităţii în care trăieşte: „Cel ce pentru obşte se sâr-
guieşte pentru sine munceşte, că şi el parte din
obşte face” (apud Virgil Mocanu).

Omul de lângă noi, Gheorghe Ţigău merită
pentru asta respectul şi frăţeasca noastră dra-
goste.

Petruş ANDREI

M

Profesorul şi scriitorul
Gheorghe Ţigău – Omul de lângă noi
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(13 aprilie 1938 – 3 august 2019)

cucerit culmi pe tărâmul artei
teatrale, suport fiindu-i credinţa
în profesiunea pe care şi-a ales-o
şi căreia i s-a dedicat zeci de ani.
A creat peste 100 de specta cole
mari – amprente pe memoria
publicului. A cugetat asupra tea-

trului prin comunicări, conferinţe, ate-
liere, dialoguri, susţinute aici şi în
diverse ţări, dar şi lăsând în volum bu-
căţi de „file îngălbenite” din caietele
sale de regie, de „file albe pentru vii-
tor”, descriind totodată „itinerarii tea-
trale” sau aducând „omagii” oamenilor
din viaţa sa. A scris fascinant despre
teatru, despre zeii lui, despre muze. A
descoperit artişti – fie că i-a căutat, fie
că i-a găsit întâmplător; pe mulţi i-a
format, cu mulţi a mers până la răs-
cruci de drumuri. A învăţat de la unii
şi i-a învăţat pe alţii. Erudiţia ei înma-
gazinează tezaure ce ţin de această artă
considerată efemeră…

După absolvirea Facultăţii de Tea-
tru a lucrat la Iaşi, la Naţional, unde,
după cum mărturisea, a fost foarte fe-
ricită, căci „am făcut multe spectacole,
unele incredibile, printre care şi «Bol-
navul închipuit» sau «Istoria ierogli-
fică»”. Apoi a plecat la Bucureşti, unde
a montat la Teatrul Bulandra, la Teatrul
Mic, dedicându-se şi pedagogiei la In-
stitutul de Teatru şi Film, şcoala în care
a rămas vreo trei decenii.

A lăsat urme frumoase şi la Stu-
dioul Casandra: în 1979, a pus în
scenă, cu studenţii, „Romeo şi Julieta”
de Shakespeare, cu Adrian Pintea şi
Mariana Buruiană. Acel spectacol s-a
jucat în Anglia la un festival, iar după
reprezentaţie Pintea a fost dus de pu-
blic pe braţe, de la teatru până la hotel.

Cu totul specială pentru Cătălina

Buzoianu a fost „epoca” Teatrul Mic.
Între 1979 şi 1985, în calitate de prim-
regizor permanent, a înregistrat aici
succese remarcabile: „Să-i îmbrăcăm
pe cei goi” de Pirandello, „Maestrul şi
Margareta” de Mihail Bulgakov,
„Yvona, principesa Burgundiei” de
Witolt Gombrowicz, „Dama cu came-
lii” de Alexandre Dumas ş. a.

După 1985, la Teatrul Bulandra
montează „O dimineaţă pierdută”,
după romanul Gabrielei Adameşteanu,
un succes teatral despre care se vor-
beşte şi astăzi. Au urmat, mai târziu,
„Uriaşii munţilor” de Pirandello,
„Merlin” de Tankred Dorst, „Patul lui
Procust”, după Camil Petrescu, „Copi-
lul îngropat” de Sam Shepard, „Petru”
de Vlad Zografi; „Mutter Courage” de
Bertolt Brecht.

Alte titluri de referinţă, montate în
Bucureşti sau în ţară: „Pescăruşul” de
Cehov, „Lolita” de Vladimir Nabokov,
„Furtuna” de Shakespeare, „Levantul”,
după Mircea Cărtărescu, „Fuga” de
Mihail Bulgakov, „Pelicanul” de Au-
gust Strindberg, „Chira Chiralina” şi
„Mediterana”, după Panait Istrati ş. a.
A montat şi în Polonia, Israel, Franţa.

„Lucrurile se fac până la capăt sau
nu se fac deloc.” – declara regizoarea
Cătălina Buzoianu în 2010, când îşi
declara oficial retragerea de pe scena
românească. Dar artistul, omul Cătă-
lina Buzoianu a rămas permanent
aproape de fenomenul teatral al ultimi-
lor ani, urmărindu-l şi colaborând oca-
zional cu artişti din mediul indepen dent.

A educat şi pregătit cu exigenţă şi,
în acelaşi timp, cu multă căldură
umană generaţii de regizori, printre ei
Mihai Măniuţiu şi Alexandru Dabija. 

A scris trei cărţi: „Novele tea-
trale”, „Vaporul interior” şi „Mnemo-
sina, bunica lui Orfeu”. 

A fost premiată, înainte de 1989,
în ţară – Premiul Academiei Române,
dar şi în străinătate – în Anglia, Polo-
nia. După 1990 a obţinut mai multe
premii anuale UNITER, premiul pen-
tru întreaga activitatea regie, precum
şi premii la Festivalul Naţional de Tea-
tru, unde i s-au jucat mai multe spec-
tacole. În 2018, a fost decorată de
preşedintele României cu Ordinul Na-
ţional „Serviciul Credincios” în grad
de Comandor.

În perioada ieşeană, Cătălina Bu-
zoianu a montat la Piatra-Neamţ
două spectacole de referinţă, atât
pentru Teatrul Tineretului, cât şi pen-
tru teatrul epocii: Peer Gynt de Hen-
rik Ibsen, cu Mitică Popescu (Peer
Gynt), 1972 şi Tinereţe fără bătrâneţe
de Eduard Covali, cu Horaţiu Mă-
lăele (Dorde), 1975.

Red.

A
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Expoziţie dedicată reginei
Maria a României, la Muzeul

de Artă Piatra‐Neamţ
aria a României, personaj legendar, revine în atenţia
nemţenilor, graţie colaborării cu Muzeul Naţional Peleş,
depozitarul celui mai bogat patrimoniu legat de istoria
familiei regale a României. Astfel, Complexul Muzeal
Judeţean Neamţ anunţă deschiderea expoziţiei eveni-
ment „Maria a României. Regină şi Artistă”, miercuri,
7 august, la Muzeul de Artă Piatra-Neamţ. Expoziţia

prezintă obiecte de excepţie din colecţiile Suveranei aflate în
patrimoniul Muzeului Naţional Peleş. Obiectele au făcut parte
din expoziţia cu acelaşi titlu, „Marie de Roumanie, reine et ar-
tiste” organizată de Muzeul Naţional de Istorie a României în
colaborare cu Muzeul Naţional Peleş şi Centrul Monumentelor
Naţionale din Franţa, în perioada 15 aprilie-28 iulie 2019 la
Palais de Tau în Reims, pentru a marca trecerea a 100 de ani
de la vizita Reginei Maria în locul istoric al încoronării regilor
Franţei.

În mod fericit, Muzeul de Artă Piatra-Neamţ va găzdui
pentru mai bine de două luni creaţiile artistice de excepţie ale
Reginei Maria, cea care a fost până în ultima clipă a vieţii o
artistă. Tânără principesă, Maria nu a copiat fidel stilul Art
Nouveau ci a creat un stil artistic personal, „un amestec al sti-
lului neoromânesc, cu stilul Art Nouveau, elemente bizantine
şi etnografice”: „Cu trecerea anilor [nota Regina Maria în me-
moriile sale] ajunsesem iniţiatoarea de căpetenie a unei mişcări
ce avea drept scop reînvierea unui stil naţional care să înlocu-
iască necontenita imitaţie a tot ce venea din Apus”. Piese din
garnitura de mobilier aurit concepută de principesa Maria în
anul 1909, sculptate din lemn de tei şi aurite în întregime cu
foiţă de aur, din patrimoniul castelului Pelişor, cu motivul cri-
nului cu cinci petale, motivul crucii gamate, motivul frânghiei
împletite-entrelacul, de origine celtică, semnificând veşnicia
vieţii, motivele animaliere, preluate din mitologia nordică, ma-

nuscrisul pictat în anul 1906,
an jubiliar pentru Regat,
pentru soţul său, principele
Ferdinand, „opera cea mai
de seamă (…) plănuită cu
gândul să las casei noastre
ceva ce nu se putea în-
străina”, o lucrare cu 50 de
file din pergament legate
într-o impresionantă ferecă-
tură din argint şi pietre pre-
ţioase, operă a artistului
german Paul Telge, renumit
orfevrier al Casei Regale a
României, albumele de foto-
grafii pictate de viitoarea
Regină a României, consti-
tuie, credem, argumente so-
lide pentru a declara această
expoziţie ca fiind una de ex-
cepţie. Portrete ale principe-
sei şi Reginei Maria sunt de

asemenea prezente în expoziţie, remarcându-se, indiscutabil,
Portretul Reginei Maria realizat în mai 1924 de Philip Laszlo
de Lombos (1869-1937), supranumit „pictorul reginelor”.

Vernisajul expoziţiei a avut loc în prezenţa directorului ge-
neral al Muzeului Naţional Peleş, dr. Narcis Dorin Ion şi a criti-
cului de artă, Emil Nicolae. Cu acest prilej a fost prezentat
publicului şi albumul „Maria a României. Portretul unei Mari
Regine”, editat de Muzeul Naţional Peleş în anul 2018, album
distins cu premiul „Nicolae Iorga” al Fundaţiei Magazin Istoric.

Expoziţia va putea fi vizitată în perioada 21 august-3 no-
iembrie 2019.

Red.

M
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Cu drag,
Domnului Profesor

u te-am cunoscut
nici pe malurile
Cracăului, nici
la Normală în
anii de şcoală, ci
mai târziu, prin
ochii copilului

de primară faţă-n faţă
cu un profesor lipsit de
prejudecăţi, deschis la
orice acţiune dar şi
la... reacţiune! Ai lăsat
în urmă tihna Bicazu-
lui, abia devenit orăşel,
pentru a ajunge diri-
ginte de... şantier dar şi
aproape director la
noua Şcoală nr. 3, ur-
maşa şcolii evreieşti.
Nuiaua, rigla şi alte
mici „instrumente” ne-
cesare corecţiilor apli-
cate, cu bunăvoinţă, năzdrăvanilor de noi, le erau tovarăşe
zâmbetul tău şăgalnic şi vorbele pline de umor care ajutau
la ştergerea „conflictului” şi apropierea elevilor de profesori,
anticipând dictonul anilor 2000: şcoala pentru măria sa ele-
vul! 

N-am avut norocul să te am profesor pentru că „C-ul”
nu era prima clasă, dar a avut şi ea profesori buni, dar... şi
elevi silitori! Ai contribuit, în stilul propriu, la efortul colectiv
de formare al multor generaţii de copii buni şi nu puţini am
fost cei care te-am condus pe drumul liniştii, cu lacrimi în
ochi! Am mers împreună în excursii, la „Ştafeta Munţilor” şi
mai ales pe Ceahlău în anii gri când căutam recorduri în nu-
mărul drumeţiilor la muntele nostru sfânt. Mi-ai dăruit pri-
mele numere din colecţia „Munţii noştri” pierdute datorită
serviciului militar. 

Anii au trecut şi lanţul amiciţiei s-a extins prin relaţia
părinte-elev-profesor. Sub îndrumarea ta copiii noştri au
mers în excursii dar şi în tabere pentru deschiderea minţii!
Te-ai pensionat şi ai câştigat timp pentru tine – 20 de ani în
care te-ai remarcat, ca un bun organizator în diverse domenii,
performând şi dăruind din experienţa ta celor din jur. Ţi-am
fost ghid în prima întâlnire cu Basarabia şi oamenii săi buni
şi frumoşi. Râdeai şi te distrai în lungile discuţii de la eroi,
învăţători şi de la alte multe comisii şi asociaţii unde erai im-
plicat. Am învăţat de la tine ce înseamnă tenacitatea, bună-
tatea dar şi tactul, diplomaţia, jocul strategic pentru
atingerea ţelului. 

Ţi-ai iubit familia, îţi adorai nepoata, preţuiai munca şi
pe cei merituoşi, dar erai activ şi la distracţie! Erai recunos-
cător celor ce au contribuit la formarea ta! Ai avut realizări
şi recunoaştere din partea colegilor dar şi a celor din admi-
nistraţie. Ai fost vânător, apicultor, colecţionar, învăţător şi
predicator! Ai ştiut să dăruieşti! 

Şi vreo două regrete: nu ai fost sprijinit şi nu ai reuşit să
aduci „acasă” şi Vila Denisa – casa de la mare cumpărată
prin efortul unor cadre didactice (deşi ai contribuit la obţi-
nerea altor spaţii ale dascălilor pietreni). Ai avut, meritat,
gardă de onoare şi, pentru lucrurile bune şi trainice realizate,
pentru mine eşti Cetăţean de Onoare al oraşului Piatra-
Neamţ! 

Drum luminos domule profesor Gheorghe Amaicei, alias
Bădia Ghiţă! 

Viorel NICOLAU 

N

Dragul nostru profesor şi
prieten Gheorghe Amaicei,

stăzi, aici, în cimitir, la despărţirea noastră, am convingerea că sufletul
dumneavoastră ne priveşte şi ne ascultă, şi pentru asta vreau să vă vor-
besc în mod direct.

Acum un an, la trecerea în viaţa de dincolo a altui minunat profesor,
Paul Vasiliu, aţi venit la mine şi mi-aţi spus „Măi Dane, să vorbeşti şi la
înmormântarea mea!”. Am aprobat atunci, zâmbind, crezând că este o
glumă. Dar iată că astăzi este nevoie să fac ceea ce m-aţi rugat. 

Pentru că până acum, cât aţi fost printre noi, n-am avut nici curajul
şi poate nici prilejul să vă spun ceea ce însemnaţi pentru mine şi pentru mulţi
alţi semeni care vă admiră, vreau să vă fac acum câteva mărturisiri.

Credinţa mea este că prin ceea ce aţi făcut în bogata şi frumoasa dumnea-
voastră viaţă, aţi fost un mare dascăl de neam şi un admirabil exemplu de om
de omenie. 

Ştiu că proveniţi dintr-o mare şi puternică familie din Cracăul Negru şi
eraţi tare mândru de satul natal. Un bun prieten îşi aminteşte că, fiind mic, când
vă vedea că intraţi în Cracăul Negru, dumneavoastră, un foarte preţuit profesor
de matematică, alături de distinsa şi frumoasa dumneavoastră soţie, valoroasă
profesoară de limba şi literatura română, amândoi tineri, frumoşi şi eleganţi,
sătenii vă primeau ca pe nişte prinţi, cu mare respect şi recunoştinţă. 

Cunosc, din surse directe, că aţi ajutat pe mulţi copii isteţi din Cracăul
Negru. Când ajungeaţi în sat, aveaţi obiceiul să-i întrebaţi pe cei pe care-i în-
tâlneaţi, dacă ştiu tabla înmulţirii ori să le daţi probleme de matematică; iar
când îl descopereaţi pe cel care răspundea corect şi era isteţ îi şi spuneaţi: „Măi
..., eşti deştept, hai la şcoală la Piatra-Neamţ, ca să înveţi carte şi să ajungi ci-
neva în viaţă!ˮ Apoi treceaţi la sfătuirea părinţilor acelui copil pentru a vi-l lăsa
să vă ocupaţi de pregătirea şi viitorul lui. Cu lacrimi în ochi, o mare personali-
tate din oraşul nostru, mi-a povestit cât de mult vă datorează pentru cariera sa
strălucitoare. A fost un copil sărac şi fără nici un fel de perspective de viitor în
Cracăul Negru, dar care a avut marea şansă să vă întâlnească şi de care v-aţi
ocupat cu dragoste părintească şi căruia i-aţi creat un mare viitor. Un alt om re-
cunoscător, de mare reuşită în viaţă, îmi povestea cum l-aţi ţinut în gazdă, un
an de zile, pentru a urma liceul, deşi locuiaţi împreună cu soţia într-o garsonieră.

Dar câţi or mai fi fost ca aceşti
norocoşi, care au întâlnit în
viaţă un om atât de generos, ca
dumneavoastră! 

Mai ştiu că aţi fost un
foarte mare profesor de mate-
matică şi director, în Piatra-
Neamţ, şi aţi sădit multă ştiinţă
şi iubire în mintea şi sufletul a
foarte mulţi foşti elevi.

Aţi avut multe şi frumoase
pasiuni, precum vânătoarea,
fotografia, numismatica şi al-
tele... Cine nu ştia, cu ani în
urmă, de vestitul vânător Ghiţă
Amaicei!

Cel mai mult v-am cunos-
cut iubirea faţă de dascălii de la
catedră, învăţătorii, fiind dum-
neavoastră înşivă absolvent al

unei prestigioase şcoli pedagogice de învăţători. După Revoluţia din 1989 v-
aţi luptat cu multă dăruire pentru a obţine proprietăţi şi alte drepturi ale învăţă-
torilor, dobândite de înaintaşi, în perioada interbelică. Aţi reînfiinţat Asociaţia
Învăţătorilor din Judeţul Neamţ şi aţi muncit cu toată puterea şi cu pasiune pen-
tru afirmarea acestei asociaţii. După mulţi ani de conducere a Asociaţiei Învă-
ţătorilor, m-aţi rugat să preiau conducerea acesteia, dar, din motive copilăreşti,
am refuzat. Acum îmi pare rău că nu v-am continuat generoasa muncă pentru
binele colegilor noştri.

Aţi clădit o familie minunată, în care aţi sădit multă iubire şi respect, pentru
preţuita dumneavoastră soţie, doamna Virginica, pentru iubita fiică, Lenuţa,
pentru ginerele drag, Cornel şi, mai ales, pentru prinţesa cea mică, draga dum-
neavoastră nepoată, Iustina.

Aşa cum ne-aţi iubit pe cei care v-am fost în preajmă, fiindu-ne un mare
mentor, vă rugăm ca şi de acolo de sus, să ne vegheaţi, să ne fiţi ghid spiritual,
să ne inspiraţi atunci când ne e greu, pentru că sunt sigur că, prin minunata viaţă
pe care aţi dus-o aici, pe Pământ, v-aţi căpătat un loc de cinste şi acolo, în Cer!

Bunul Dumnezeu să vă ierte inerente păcate lumeşti şi să vă aibă în paza
sa minunată! 

Adio, domnule profesor şi prieten, Gheorghe Amaicei!
Cu multă preţuire,

Dan AGRIGOROAE
Piatra-Neamţ, 5 septembrie 2019

A
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ntr-un foarte reuşit parteneriat, Filiala Piatra-
Neamţ a Academiei Oamenilor de Ştiinţe şi
Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ
(principalul for cultural al zonei, neobosit în
a-şi diversifica activităţile şi a fi cât mai vi-
zibil în spaţiul spiritual), au organizat joi, 5
septembrie, cu ocazia centenarului său, co-
memorarea doctorului Costache Andone.

În prezenţa unei asistenţe numeroase de cunos-
cuţi, colegi, prieteni, colaboratori şi foşti pacienţi,
ba şi a distinsului preot care i-a fost duhovnic, cei
care au luat cuvântul au creionat personalitatea şi
caracterul profund uman ale celui dispărut la vârsta
de 96 de ani, prototip al cetăţeanului implicat în
viaţa comunităţii, aşa cum ar trebui să fim toţi, fără
excepţie.

Nu au exagerat, cumva, organizatorii, denu-
mind evenimentul „Omagiu adus unui OM DE PO-
VESTE”? Nu, n-au greşit. O mărturiseşte
semnatarul acestor rânduri, după mai bine de jumă-
tate de secol cât i-a fost coleg, colaborator şi prie-
ten, care îi cunoaşte pe dinafară şi în amănunt viaţa,
pe care o ascultă de fiecare dată cu plăcere nedisi-
mulată şi de care nu se plictiseşte, cum nu te plicti-
seşti de „Harap Alb”, de „Ivan Turbincă” sau de
„Capra cu trei iezi”, ca să nu mai amintesc de „Pe
lângă plopii fără soţ” ori de „Mama lui Ştefan cel
Mare”.

Vorbim adesea de modele, uneori exagerăm
(intenţionat sau nu), alteori trecem peste ele cu prea
multă seninătate („ce brânză mare a făcut?!? ”), dar
viaţa omagiatului nostru merită a fi cunoscută de
mulţi, de cât mai mulţi.

Provenit dintr-o familie modestă de ceferist din
Filipenii Bacăului, cel care va deveni un om împli-
nit, nu-şi va uita şi nu va ascunde niciodată copilă-
ria şi adolescenţa umbrite de sărăcie.

Când a fost să ia
viaţa în piept şi să-şi
pregătească drumul în
viaţă, a avut noroc de
unul dinte fraţii mamei,
cunoscutul profesor de
medicină al Iaşului de
altădată, Gheorghe Năs-
tase, figură emblema-
tică a capitalei
Moldovei. Acesta, sim-
ţind stofa bună din alcă-
tuirea nepotului, l-a luat
sub aripa lui, nu ocroti-
toare, ci profund îndru-
mătoare. L-a înscris la
medicină, dar i-a hotărât
să nu se aştepte la huzur
şi alint, ci la muncă grea
dacă vrea să ducă la
capăt o treabă serioasă.
Şi când i-a pus în braţe
două tomuri groase de anatomie, învăţăcelul şi-a
exprimat temerea că îi vor trebui mai bine de doi
ani să le parcurgă. „Ba ai să le ştii pe de rost în două
luni; numai că ai să stai cu burta pe carte”, i-a spus
cu aer şugubăţ, vestitul „Năstase, şase, şase”. De
unde această pecete? Fiindcă şase era nota pe care
o dădea studenţilor săi nepregătiţi, cel care ne spu-
nea că toate remediile cunoscute împotriva cheliei
sunt extraordinare şi eficace, fără să uite să-şi arate
calviţia generoasă.

Deşi ar fi putut să se eschiveze, doctorul Cos-
tache Andone, şi-a făcut datoria de militar şi de
medic, a luat parte la luptele din timpul celui de Al
Doilea Război Mondial, avansând până la gradul
de colonel şi fiind recompensat cu numeroase me-

dalii şi ordine militare.
Dar cred că cea mai frumoasă şi mai profund

ilustrativă pentru viaţa lui este povestea devenirii
tânărului medic Costache Andone. El a fost ultimul
supravieţuitor dintre cei 12 făuritori ai vetrei medi-
cale nemţene, acoperitoare pentru toate specialită-
ţile, cum puţine se puteau număra la acea vreme
în ţară, în afara centrelor universitare. Să fi atârnat
în balanţă existenţa din anul 1935 (o placă de mar-
mură de pe peretele clădirii atestă adevărul) a spi-
talului modern al vremii aceleia, construit de
regele Carol al II-lea, în timpul ministeriatului
doctorului Costinescu? Cu siguranţă, da. Dar mai
mult şi mai mult, în talgerul balanţei a atârnat se-
riozitatea şi profesionalismul lor fără cusur, efor-
turile susţinute de a asigura asistenţa medicală a
populaţiei de pe Valea Bistriţei şi de la poalele
muntelui Ceahlău.

Poate că nu este lipsit de interes pentru cititor
să relatăm un episod pe cât de dramatic, pe atât de
adevărat. Cunoscuta şi preţuita noastră Maria Tă-
nase, aflată într-un turneu la Piatra-Neamţ, cum-
necum, şi-a pierdut vocea. Consultată de anonimul,
pe vremea aceea, Costache Andone, acesta a făcut
o constatare uluitoare: îndrăgita solistă avea o gravă
boală a laringelui. A fost nevoit să-şi declare diag-
nosticul: „Fii serios, domnule, doar vin de la Bucu-
reşti, m-au văzut atâţia doctori!”. Din nefericire,
Maria Tănase avea să sfârşească peste un an din
cauza bolii descoperite de doctorul Andone. Aşa a
ajuns el cunoscut în toată ţara. Nu a existat actor
sau cântăreţ mai răsărit să nu-l consulte cu ocazia
turneelor de la Piatra-Neamţ. După cum nu cred că
am întâlnit pe cineva care, aflând că sunt din Pia-
tra-Neamţ, să fi uitat să întrebe ce mai face doctorul
Andone? 

El a fost principalul animator al activităţii şti-
inţifice din zonă, artizanul Asociaţiei şi apoi al Aca-
demiei Oamenilor de Ştiinţă, singura filială
neuniversitară din ţară, nu de puţine ori menţionată
ca filiala cu cea mai bogată activitate anuală, o fi-
lială care a organizat, în afara sesiunilor proprii
obişnuite, congrese, reuniuni de certă valoare şi no-
torietate. 

Pentru doctorul Costache Andone, sintagma
„nu se poate” a fost goală de conţinut. Nu a existat
domeniu în care să nu se implice, fie că a fost vorba
de reconstrucţia şi arhitectura oraşului, de sport,
teatru, de Plantavorel, industrie, muzică şi câte al-
tele. Solicitat sau nu, capacitatea lui de mobilizare
în vederea unei acţiuni pozitive, benefice pentru în-
treaga comunitate era fără egal. Nu doar atât, deve-
nea un glas de care cei în cauză trebuiau să ţină
cont. Şi nu fără succes.

Ar fi nedrept să nu amintim, în ecuaţia împli-
nirilor sale, echilibrul şi ambianţa familială, asigu-
rate de soţia doctorului Andone, doamna Mariana,
oricând dispusă să-i stimuleze, cu înţelepciune, ac-
ţiunile, dar să-i tempereze, după caz, entuziasmele
nejustificate.

Doctorul Costache Andone nu a fost un velei-
tar. A pus mai presus de propriul interes, interesul
celorlalţi, al comunităţii în întregimea sa, a ştiut să
intervină, benefic, în viaţa tuturor celor cu care a
venit în contact şi nu s-a ascuns sub paravanul pa-
sivităţii.

Lasă în urmă un nume demn, o amintire de du-
rată, în constelaţia celor care au preţuit viaţa şi, mai
ales, nu au trăit în zadar.

Este şi poate fi, pe drept, un model adevărat,
cu tot ce au sădit în el, Dumnezeu şi natura ome-
nească.

Dr. Virgil RĂZEŞU

Rondo sentimental –
Centenar dr. Costache Andone
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Relaţia teologie ‐
politică în creştinismul

primelor secole
u putem trece cu vederea cartea sem-
nată de Ovidiu Panaite, Studii de teolo-
gie istorică de la configuraţia
istorico-doctrinară a creştinismului
primar la redefinirile moderne ale sa-
crului, apărută la Editura Presa Univer-
sitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2019. 

Constituită sub forma unui nucleu
conceptual, lucrarea cuprinde şase articole şti-
inţifice care acoperă, cronologic şi tematic, su-
biectul teologiei politice. Această sintagmă
face parte din preocupările de cercetare ale au-
torului prin care sparge orizontul tautologic
evitând clişeele specifice.

Primul capitol, Rolul iudaismului şi al co-
munităţilor siro-aramaice în fizionomia doc-
trinară a creştinismului primar, ilustrează
diversitatea şi efervescenţa eterogenă a prime-
lor decenii creştine în contextul originilor iu-
daice. 

Al doilea capitol, Note introductive pen-
tru o contextualizare istorică şi culturală a
creştinismului syriac, încearcă să-i introducă
pe studenţi şi pe cei mai puţin iniţiaţi în câm-
pul vast şi puţin explorat al spiritualităţii si-
riace din epoca primară. 

Apariţia şi evoluţia schismei meletiene în
fază preniceeană (325) reflectă situaţia biseri-
cii egiptene în contextul arianismului şi al cri-
zei provocate de către Meletie al Antiohiei. 

Cel de-al patrulea capitol al cărţii, Pe-
rioada constantiniană ca model al coexistenţei
Stat – Biserică – excurs asupra autorităţii –,
propune o analiză a relaţiilor dintre Biserică şi
stat (Imperiu), evidenţiind sensibilitatea dis-
cursului specific unor astfel de legături. 

Următorul studiu, Graţian şi Teodosie în
contextul prefacerilor politico-bisericeşti la
sfârşitul secolului IV – Imperator intram Ec-
clesiam, non supra Ecclesiam –, continuă stu-
dierea relaţiei dintre puterea imperială şi cea
eclesiastică spre finele secolului al IV-lea şi în-
ceputul secolului al V-lea. Avându-şi originea
într-un mental echivalent cu arianismul politic
specific primelor secole, politologia imperiului
va fi marcată de formula Sfântului Ambrozie
al Milanului: „Imperator intram Ecclesiam,
non supra Ecclesiam”. 

În concluzie, prin Redefinirea sacrului şi
derivarea exigenţelor misionare contempo-
rane – avatarurile „sacrului” şi ale „Sacru-
lui” –, autorul ne arată că lumea s-a îndepărtat
de sistemul tradiţional religios, în special după
teoriile pozitiviste ale lui Auguste Comte, care
păreau că oferă forma ştiinţifică în dezvoltarea
omenirii spre o religie a viitorului. Face o ana-
liză amănunţită a spaţiului cultural european
în care s-a afirmat secularismul. 

Tematica abordată de autor ilustrează dis-
cursul istoric dezvoltat în creştinism pornind
de la recunoaşterea dificultăţii privind recon-
stituirea începutului Bisericii Creştine şi evo-
luţia acesteia în istorie. 

Având în vedere faptul că lucrarea este
publicată în format electronic (E-Book), fiind
disponibilă la adresa http://www.editura.ubb-
cluj.ro/www/ro/ebooks/authors_d.php?ida=14
95, o recomand tuturor celor interesaţi să-şi
clarifice anumite aspecte privind teologia po-
litică în primele secole şi consecinţele acesteia
în definirea sacrului astăzi.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA

N



Pag. 23

Arte şi meserii

Sumar
an AGRIGOROAE – Dragul nostru profesor şi prieten Gheorghe
Amaicii, (pag. 21)

Petruş ANDREI – Profesorul şi scriitorul Gheorghe Ţigău –
Omul de lângă noi (pag. 19)

Mihaela Alina ATOMEI – Stiluri de îndrumare parentală (pag.
23)

Vasile BAGHIU – NOTE DE TRECERE - Minutul de poezie
(pag. 24)

Angelina BEGU – 70 de ani de la al doilea val de deportări din Ba-
sarabia (pag. 10) * Festivalul Cultural al Românilor de Pretutindeni
(pag. 10) * Noi mărturii la Soroca (pag. 11) * Comemorări la Soroca
(pag. 11)

Ermil BUCUREŞTEANU – Vezi, mereu învăţătorii (pag. 16-17)
Gianina BURUIANĂ – Sub semnul Festivalului George Enescu (pag.

8) * Etgard Bitel – Viscolesc zăpezile albastre (pag. 5) * 70 de ani... şi o
poveste de viaţă ● Interviu cu doamna profesor Adriana Vernica (pag. 9)

Daniel DIEACONU – APIN lansează proiectul „Judeţul Neamţ –
monografie” (pag. 3) 

Neculai FLORIAN – CONSTANTIN D. GHEORGHIU (pag. 4-5)
Mihai FLOROAIA – Relaţia teologie - politică în creştinismul pri-

melor secole (pag. 22)
Maria HAREA – Ion Hadârcă - 70 de ani de la naşterea scriitorului

(pag. 12)

Costin-Mihnea HILOHI – Radu Gyr: Ultimele poeme (pag. 6-7)
Marina IRIMIA – Domnului Profesor, cu dragoste! (pag. 4)
Olga IRIMCIUC – Ludicul în predarea limbii române (pag. 12-13)
Mihai-Emilian MANCAŞ – Colegiul Naţional „Petru Rareş” –

150 de ani - REFORMĂ! REFORMĂ? (pag. 18-19)
Violeta MOŞU – INFOCULT (pag. 2, 3, 4, 5, 6, 7) * Veronica Filip,

sărbătorită la G.T.K. (pag. 15) 
Viorel NICOLAU – Cu drag, Domnului Profesor (pag. 21)
Nona RAPOTAN – Când muzica lui Enescu inundă toamna (pag.

24)
Virgil RĂZEŞU – Rondo sentimental – Centenar dr. Costache An-

done (pag. 22)
Red. – Bacalaureatul de toamnă (pag. 3) * CALENDAR – septem-

brie 2019 (pag. 7) * Paşi spre Ghidul monumentelor naturale şi antropice
(pag. 14-15) * Expoziţie dedicată reginei Maria a României, la Muzeul
de Artă Piatra-Neamţ (pag. 20) * In memoriam CĂTĂLINA BUZOIANU
(pag. 20)

Dumitru RUSU – Amintiri, amintiri... (pag. 14)
Constantin TOMŞA – Rememorări nemţene - septembrie 2019

(pag. 14, 15, 16, 17, 18, 19) * Cartea de proză: GEO MOROŞANU:
„Curriculum vitae 1/2” (pag. 17)

Mircea ZAHARIA – Toamna bâlbâielilor (pag. 1-2) * Nasc şi la
Moldova oameni (pag. 1)

D

APOSTOLULseptembrie 2019

iana Blumberg Baumrind (1927-2018) identifică cinci stiluri de
îndrumare parentală, în funcţie de două componente: gradul con-
trolului şi manifestările afective ale părinţilor în relaţiile cu copiii.

1. Stilul autoritar – subiectiv combină controlul puternic, ade-
sea autoritar şi arbitrar, cu nivelul scăzut al afectivităţii.

Aceşti părinţi sunt foarte puţin deschişi informaţilor venite
dinspre copii. Ei sunt creatorii regulilor, sunt cei care disciplinează

şi planifică. Potrivit acestor părinţi, principala calitate a unui copil este
ascultarea, obedienţa.

Caracterizarea părintelui autoritar: 
● Îi cere copilului, să respecte regulile existente (care au valoare

absolută, iar cea mai mică greşeală este însoţită de pedeapsă);
● Filosofia de viaţă a părintelui este: „Nimic nu este mai presus

de lege”;
● Intenţia copilului de a-şi manifesta libertatea, fapt care reprezintă

o sursă importantă a conflictelor: copil – părinte;
2. Stilul permisiv combină controlul scăzut cu afectivitatea ridicată.

Părinţii nu constituie o sursă educativă importantă pentru copii, nu sunt
agenţi activi de formare.

Pentru că îşi exprimă afecţiunea faţă de copii, aceştia pot avea în-
credere în sine şi o stimă de sine ridicată, dar lipsa îndrumării parentale
diminuează capacitatea de cooperare a copiilor în situaţii sociale. Copiii
pot fi autonomi şi creativi, dar pot avea dificultăţi în subordonarea inte-
reselor colective.

Caracterizarea părintelui permisiv: 
● Îi permite copilului să se desfăşoare aşa cum vrea el, fără să-i im-

pună multe restricţii;
● Filosofia de viaţă, a părintelui este: „copiii vor înflori singuri la

timpul potrivit”;
● Manifestă sensibilitate la drepturile altora, se consultă cu copilul,

atunci când ia o decizie, manifestă căldură şi interes, faţă de tot ceea ce
face copilul, în foarte puţine cazuri îl pedepseşte;

3. Stilul neglijent combină controlul scăzut cu lipsa afectivităţii. Este
cazul părinţilor centraţi pe propriile interese personale sau profesionale,
care fug de responsabilităţile parentale. 

Caracterizarea părintelui indiferent: 
● Neglijează copilul, nu este interesat de performanţele lui;
● În diferite cazuri copilul este „în plus”, reprezintă o povară, de

care s-ar putea lipsi oricând;
● Filosofia de viaţă pe care o prezintă este: „în viaţă nu te poţi baza

pe nimeni altcineva decât pe tine însuţi”.
4. Stilul democratic combină controlul ridicat cu afectivitatea cres-

cută, ambele utilizate într-un mod raţional şi echilibrat.
Orice restricţie este explicată copilului, controlul este ferm, obiectiv.

Afectivitatea este cea care creează o relaţie caldă, armonioasă, lipsită de
excese emoţionale. Acest lucru îngăduie dezvoltarea independenţei şi a
autonomiei. 

Caracterizarea părintelui democratic:
● Se orientează după principiul: „Toţi suntem egali în faţa lui

Dumnezeu” şi este împotriva ideii „Unii sunt mai egali decât alţii”;
● Este suficient de înţelegător şi încrezător în capacitatea copilului

de a lua unele
decizii perso-
nale;

● Î n c u r a -
jează copilul să
fie independent,
respectându-i
opiniile, intere-
sele şi persona-
litatea;

● Mani-
festă căldură
faţă de copil, îl
apreciază, îl
consideră un
membru res-
ponsabil al fa-
miliei;

5. Stilul su-
praprotector combină controlul ridicat cu nivel crescut al afectivităţii,
ambele utilizate într-o manieră intruzivă.

Caracterizarea părintelui protector:
● Este un părinte model: foarte atent la cerinţele copilului, se dedică

meseriei de părinte;
● Principala prioritatea părintelui este să-i ofere copilului securi-

tate, consideră, că un copil are nevoie în permanenţă de sprijin şi de
protecţie;

● Educaţia pe care o acordă copilului, se orientează în jurul ideii,
că „Nu tot ce zboară se manâncă”, îşi învaţă copilul să fie precaut şi
rezervat, faţă de tot ceea ce vine din afara familiei.

Prof. înv. primar Mihaela Alina ATOMEI
Şcoala Gimnazială „Vasile Conta” Ghindăoani 
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NOTE DE TRECERE

Minutul de poezie
m ţinut adesea la începutul orelor de la
şcoală ceea ce am numit – mai în glumă,
mai în serios – „minutul de poezie” şi
foarte probabil voi continua acest obicei şi
în anul şcolar care tocmai a pornit.

Observat prin unele şcoli din Vest,
unde m-am aflat ca scriitor invitat, îl con-

sider un mod foarte încurajator de a da startul
oricărui curs indiferent de temă şi o cale de a le
aduce aminte elevilor mei (care sunt nişte tineri
adulţi, pentru că vorbim despre o şcoală postli-
ceală sanitară) că în lumea aceasta a noastră
există şi sensibilitate, nu numai interese mes-
chine şi competiţie absurdă. În plus, am simţit că
momentul umanizează un pic răceala abordărilor
tehnice caracteristice domeniului medical şi – de
ce nu? – comunicarea dintre mine şi ei.

O astfel de sensibilizare pe calea poeziei este
sigur cu atât mai necesară pentru o profesie pre-
cum aceea de asistent medical, aşa cum o con-
firmă şi unele studii care reconsideră empatia în
evaluarea calităţii îngrijirilor din spitale, dar ea
poate fi aplicată în orice situaţie de învăţare din
orice şcoală.

Pentru ca minutul acela de la începutul orei
să se întâmple nu au trebuit decât două mici con-
diţii: selectarea dinainte a unui poem bun şi nu
prea lung (uneori am citit şi din cărţile mele, dar
în general am ales din marii poeţi ai lumii, ro-
mâni şi străini) şi păstrarea liniştei depline pe tot
parcursul lecturii cu voce tare.

A fost de fiecare dată o clipă specială, lucru
confirmat de reacţia lor. Iar explorarea mai de-
parte a abordărilor şi tehnicilor îngrijirii bolna-
vului s-a făcut într-o atmosferă parcă mai
relaxată, firească, lipsită oricum de tensiunea
aceea cunoscută dintre catedră şi bănci. Mi s-a
întâmplat şi să uit uneori, luat şi eu de valul preo-
cupării de a trece cât mai repede la discutarea
temei de specialitate, însă chiar ei au fost cei care
mi-au amintit că am sărit peste „minutul de poe-
zie” şi că ar fi cazul să revin la ceea ce numeau
deja normalitate.

Exerciţiu de concentrare şi încălzire a minţii,
această perspectivă devine în timp, prin efectele
formatoare ale memoriei afective, un câştig su-
fletesc valoros pe care elevii îl iau cu ei la absol-
vire.

Suntem poate prea grăbiţi să ne fixăm în te-
renul ferm al realităţii materiale şi uităm că viaţa
are sens numai pe seama trăirilor emoţionale. Iar
dascălii nu pot ignora acest adevăr, ci ar trebui
chiar să-l susţină, cu mai multă claritate, progra-
mat, cu încredere, cu omenie, cu dăruire.

Prof. psih. Vasile BAGHIU
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Când muzica lui Enescu inundă toamna
ucureştiul se schimbă în septembrie. Ora-
şul capătă alte culori, oamenii poartă cu
ei alte emoţii (dintre cele mai frumoase
sau frumos colorate), strada nu mai este
atât de zgomotoasă. Scepticii ar spune că
impresiile sunt datorate concertelor sus-
ţinute de marile orchestre ale lumii sau
de marile voci venite special la Bucureşti

să cânte muzica lui Enescu. Lor le răspund că
muzica devine pretext şi că în astfel de mo-
mente realizăm cât de mic este pasul dintre
„zgomotul şi furia oraşului” şi „serenitatea tom-
natică a capitalei”.

Iubitorii muzicii enesciene şi clasice au
vrut să prelungească starea de bine şi să o
poarte cu ei oriunde, aşa se face că de la o ediţie
la alta numărul concertelor susţinute în ţară (sub
umbrela Festivalului) a crescut, evenimentele
culturale conexe s-au înmulţit şi diversificat din
punctul de vedere al conţinutului în sine. Re-
zultatul direct? Ediţia 2019 este, cred, cea mai
generoasă din toate punctele de vedere, dar mai
cu seamă din perspectiva evenimentelor cultu-
rale conexe, cele care vin să completeze univer-

sul sonor şi să-i dea culoare şi dimensiuni
artistice nebănuite.

Anul acesta, unsprezece oraşe din Româ-
nia organizează concerte în Festivalului Inter-
naţional George Enescu: Cluj-Napoca,
Timişoara, Iaşi, Sibiu, Târgu Mureş, Bacău,
Bârlad, Târgovişte, Satu-Mare şi Piatra-
Neamţ.

În 2019, Festivalul Internaţional George
Enescu va fi internaţional şi din punct de vedere
teritorial. Cu alte cuvinte, vor fi concerte în
cinci ţări şi şapte oraşe din Europa şi Canada:
Germania, Franţa, Italia, Canada şi Moldova
sunt ţările unde iubitorii muzicii lui Enescu îşi
pot da întâlnire. Pe 20 septembrie la Chişinău,
a avut loc un concert dedicat Festivalului, în vi-

ziunea Orchestrei Filarmonicii Naţionale „Ser-
ghei Lunchevici”. În cadrul concertului progra-
mat la Toronto sunt incluse în seria intitulata
„Tribut lui George Enescu” Toccata din Suita
pentru pian Op. 10 şi Impromptu concertant.
Acelaşi Impromptu concertant se va auzi şi la
Vaughan, pe 15 septembrie. Pe 22 septembrie,
violonistul Alexandru Tomescu a interpretat tot
la Toronto, în cadrul unui program mai amplu
care a inclus şi lucrări de Bach, Beethoven,
Kriesler sau Piazzolla şi compoziţia „Scripca-
rul” de George Enescu.

Unul dintre cele mai frumoase proiecte
muzicale, care vin să completeze agenda Festi-
valului Internaţional George Enescu – ediţia
2019 a fost Oraşul cântă, un proiect dezvoltat
de Programul Naţional Cantus Mundi prin
Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin
Constantin”, cu susţinerea CBRE România, sub
egida Festivalului Internaţional George Enescu.

Un alt proiect foarte interesant, care s-a
desfăşurat tot în cadrul Festivalului Internaţio-
nal George Enescu – ediţia 2019, a fost proiec-
tul Muzica de acasă – Cum alungăm plictiseala
– o istorie ilustrată a muzicii în viaţa românilor,
începând cu secolul al XIX-lea şi până în zilele
noastre. Expoziţia a putut fi văzută la Palatul
Suţu (Bd. I.C. Brătianu, nr. 2), începând cu data
de 15 iulie şi a constituit o avanpremieră tema-
tică pentru Festivalul Internaţional George
Enescu, ediţia 2019. Vizitatorii au putut vedea
exponate care ilustrează modul în care se as-
culta muzica la români începând cu anul 1830,
când întâlnirea cu acest gen de artă avea loc, în
special, acasă, în spaţiul restrâns al protipenda-
dei urbane. Expoziţia Muzica de acasă – Cum
alungăm plictiseala va fi accesibilă publicului
pe toată durata Festivalului, fiind un prilej de a
extinde experienţa întâlnirii cu muzica dincolo
de concertele din sălile de spectacol.

Pe tot parcursul ediţiei de anul acesta, în
holul Ateneului Român au fost expuse cinci
scrisori inedite scrise de George Enescu. Dar pe
lângă această oportunitate, mai există un proiect
dedicat imaginilor lui Enescu. Festivalul Inter-
naţional George Enescu şi Primăria Municipiu-
lui Bucureşti prin Centrul Cultural Expo Arte
au organizat în premieră Concursul Naţional de
Artă intitulat Imaginile lui Enescu.

După cum observaţi, la ediţia de anul
acesta a Festivalului Internaţional Geoge
Enescu am avut suficiente ocazii şi spaţii ca să
ne întâlnim cu creatorii de universuri sonore, cu
muzica marelui compozitor, dar şi a altora, cu
alte cuvinte am avut nenumărate prilejuri să
vedem cum se schimbă în bine viaţa Bucure-
ştiului, dar şi a celorlalte oraşe. E unul dintre
miile de motive pentru care acest festival tre-
buie să meargă mai departe. Lumea în armonie
este sloganul ediţiei 2019 şi cred că la sfârşit de
septembrie vom putea spune că nu, nu e doar
un vis frumos să crezi că poţi face parte dintr-o
astfel de lume. (N. R. Text prelucrat. Sursa zia-
rul Metropolis)

Nona RAPOTAN
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