APOSTOLUL
n anii 1917-1918, în condiţiile căderii
Dinastiei Romanovilor şi dezintegrării Imperiului ţarist, în teritoriul dintre
Prut şi Nistru s-a declanşat o amplă şi
viguroasă mişcare de eliberare naţională, derulată în trei etape consecutive, Basarabia constituindu-se iniţial
în Republică Democratică Moldovenească
autonomă [2 decembrie (st. v.)
1917], sub conducerea unui Directorat şi a unui
Parlament, care
urma să intre „în
alcătuirea Republicii federative
democratice ruseşti, ca părtaş cu
aceleaşi drepturi”; apoi, ca şi Polonia, Finlanda sau
Ucraina, să se declare independentă [24 ianuarie (st. v.) 1918], pentru ca, aşa cum era
şi logic, şi firesc, să voteze unirea cu România, cu care avea aceeaşi structură etnică,
aceeaşi cultură şi tradiţii istorice.
În Declaraţia de unire a Basarabiei cu
România din 27 martie (st. v.) / 9 aprilie (st.
n.) 1918, adoptată cu 86 de voturi „pro”, 3
„împotrivă”, 36 de abţineri şi 13 absenţe, Sfatul Ţării – organul suprem legislativ reprezentativ şi electiv al Basarabiei, constituit
prin delegarea reprezentanţilor partidelor
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Nicolae ENCIU,
doctor habilitat în istorie, director adjunct
al Institutului de Istorie, mun. Chişinău

rganizaţia Internaţională a Muncii defineşte dialogul social ca fiind orice tip de
negociere, consultaţii sau simplul schimb
de informaţii între reprezentanţii guvernului, patronatelor şi lucrătorilor pe teme
de interes comun ce privesc politici economice şi sociale.
Dialogul social este o componentă importantă a guvernării şi existenţei unei pieţe a muncii echilibrate şi face parte din Modelul Social
European, reflectând principiul democratic (inclus în articolul 11 al Tratatului privind Uniunea Europeană), conform căruia asociaţiile
reprezentative trebuie să-şi poată exprima
punctele de vedere, să fie consultate şi să intre
în dialog cu autorităţile publice, iar lucrătorii şi
patronatele trebuie să fie implicate în luarea deciziilor pe probleme care le afectează îndeaproape.
În România dialogul social este reglementat, în principal, prin următoarele acte normative:
– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;

O

Laurenţiu
DIMIŞCĂ

ă gândesc cu înfiorare ce
ar fi fost, dacă molima
ucigaşă s-ar fi numit
Covid -18, nu Covid19?! Dacă pofticioşii de
chinezi ar fi mâncat liliecii cu bucluc cu un an –
doi mai devreme? Atunci am fi
pierdut cel mai mare eveniment
al tuturor românilor! Nu ne-am
fi putut întâlni să sărbătorim
Centenarul Unirii Basarabiei cu
Patria-Mamă – un eveniment
care ne-a marcat profund pe
noi, cei de pe malul stâng al
Prutului, care am venit cu mare
drag la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costache”
din Târgu Neamţ cu această
ocazie. Nu am fi păşit în Ceta-

– Legea nr. 62/2011 a Dialogului Social;
– Legea nr. 248/2013 privind organizarea
şi funcţionarea Consiliului Economic şi
Social;
– Legea nr. 217/2005 privind constituirea,
organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere;
– Hotărârea de Guvern nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011;
– Hotărâre de Guvern nr. 187/2007 privind
procedurile de informare, consultare şi alte
modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţilor şi instituţiilor.
Există mai multe forme şi structuri de dialog social în Uniunea Europeană şi în România.
În cele ce urmează mă voi referi la comisiile paritare din învăţământul preuniversitar românesc.
Prof. Gabriel PLOSCĂ,
Preşedintele Sindicatului din Învăţământ Neamţ

(continuare în pag. 2)
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24 martie 2018, la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamţ

tea Alba Carolina, împreună cu
românii veniţi din toate colţurile lumii, la 1 decembrie 2018!
Dar, se vede, Dumnezeu ne iubeşte!
Acum, la trei ani după ce
am trăit cele mai puternice sen-

timente împreună cu fraţii
noştri din Neamţ la cei 100 de
Ana CIMPOIEŞU,
preşedinte CR Hânceşti
al FSEŞ

(continuare în pag. 2)

„E o glumă
să cochetezi
cu
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– martie 2021
3. VULCAN, Iosif (3 martie 1841 –
8 septembrie 1907) – 180 de ani de la
naşterea scriitorului;
08. GALACTION, Gala (16
aprilie 1879 – 8 martie 1961) – 60 de
ani de la moartea scriitorului;
09. PETRESCU, Cezar (1 decembrie 1892 – 9 martie 1961) – 60 de ani
de la moartea scriitorului;
12. IBRĂILEANU, Garabet (23 mai
1871 – 12 martie 1936) – 85 de ani de ani de
la moartea scriitorului;
20. GOGA, Octavian (20 martie 1881
– 7 mai 1938) – 140 de ani de la naşterea
poetului;
20. TOPÂRCEANU, George (20 martie 1886 – 7 mai 1937) – 135 de ani de la
naşterea poetului;
23. DU GARD, Roger Martin (23
martie 1881- 22 august 1958) – 140 de ani
de la naşterea prozatorului francez;
24. COŞOVEI, Traian (24 martie 1921
– 16 iulie 1993) – 100 de ani de la naşterea
scriitorului;
25. BARTÓK, Béla (25 martie 1881 –
26 septembrie 1945) – 140 de ani de la naşterea muzicologului;
25. NOVALIS (2 mai 1772 – 25 martie
1801) – 220 ani de la moartea poetului şi
prozatorului german;
27. MANN, Heinrich (27 martie 1871
– 11 martie 1950) – 150 de ani de la naşterea
scriitorului german;
28. WOOLF, Virginia (25 ianuarie
1882 – 28 martie 1941) – 80 de ani de la
moartea romancierei engleze;
30. GOYA, Francisco (30 martie 1746
– 16 aprilie 1828) – 275 de ani de la naşterea
pictorului spaniol;
31. FOWLES, John (31 martie 1926 –
5 noiembrie 2005) – 95 de ani de la naşterea
scriitorului englez;
31. PILAT, Ion (31 martie 1891 – 17
aprilie 1945) – 130 ani de la naşterea poetului. (Red.)
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omisiile paritare din învăţământul preuniversitar românesc îşi au izvorul juridic
în Contractul Colectiv de Muncă unic la
nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar. Aceste comisii paritare se
constituie la nivelul Ministerului Educaţiei
şi unităţilor conexe, la nivelul Inspectoratelor Şcolare Judeţene, precum şi la nivelul
unităţilor de învăţământ preuniversitar. Aceste
comisii paritare sunt împuternicite să analizeze
şi să rezolve problemele ce apar în aplicarea contractului colectiv de muncă. Comisia paritară de
la nivelul Ministerului Educaţiei pune în discuţie
şi adoptă hotărâri privind modul de aplicare a legislaţiei specifice învăţământului, precum şi
toate aspectele ce privesc reforma, organizarea
şi desfăşurarea procesului de învăţământ.
Comisiile paritare, la orice nivel, vor fi compuse dintr-un număr egal de reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei/Inspectoratelor Şcolare
Judeţene/unităţilor şcolare şi ai federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de
muncă/organizaţiilor sindicale afiliate acestora,
desemnaţi de fiecare parte. Hotărârile comisiilor
paritare se adoptă cu jumătate plus unu din voturile
celor prezenţi. Cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţelor comisiilor paritare este de cel puţin
¾ din totalul membrilor. Hotărârile adoptate în cadrul comisiilor paritare sunt obligatorii pentru părţi.
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În prezent, Federaţia Sindicatelor Libere
din Învăţământ implementează proiectul „Dezvoltarea structurilor de dialog şi consultare tripartite şi bipartite în sectorul educaţie” cu
finanţare norvegiană. Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte îmbunătăţirea activităţii
structurilor de dialog social la nivel judeţean şi
în unităţile şcolare, cu accent pe optimizarea activităţilor comisiilor paritare. În acest context,
judeţul Neamţ este unul dintre cele opt judeţepilot desemnate să desfăşoare mai multe activităţi legate de dialogul social. Astfel, în data de
26.04.2021, Sindicatul din Învăţământ Neamţ
va organiza o masă rotundă pe tema dialogului
social, la care vor participa membrii Comisiei
Paritare de la nivelul ISJ Neamţ, directori de
unităţi şcolare şi lideri sindicali. De asemenea,
vor fi prezenţi reprezentanţi ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ şi ai partenerului norvegian. Tot în cadrul acestui proiect, la
mijlocul lunii mai 2021 va demara un program
de formare pentru 35 de lideri sindicali din unităţile şcolare ale judeţului Neamţ. Conştientizând importanţa dialogului social, Sindicatul
din Învăţământ Neamţ va continua programul
de formare, astfel încât să fie incluşi toţi liderii
de sindicat. Suntem încrezători că în urma acestor demersuri, dialogul social din educaţie va
funcţiona mai bine, cu efecte benefice pentru
toate părţile participante la dialog.

Vorbim aceeaşi limbă, avem acelaşi crez...
(urmare din pag. 1)
ni de la revenirea Basarabiei la sânul Patriei, neam
revăzut
prin
intermediul platformei
ZOOM. Ne-am amintit
acele momente unice,
când ne-au tresăltat inimile în piept sub încărcătura
unor emoţii trăite intens: drumul nostru spre Neamţ, îngreuiat de ninsori şi troiene; refuzul
de a trece frontiera pentru unul
dintre colegii noştri, mai român
decât toţi românii, pentru că a
încurcat paşapoartele; bucuria
revederii cu fraţii noştri, sindicaliştii din Neamţ; solemnitatea
slujbei religioase, ce a precedat

a

evenimentul, fiind astfel blagoslovit; comunicările pline da
har ale participanţilor, cântecele, dansurile populare şi poeziile copiilor de pe cele două
maluri... Şi dragostea de neam
şi ţară, care plutea în sala de
festivităţi a seminarului, dragoste ce ne învăluia, ne ridica
la înălţimi sublime...
Ca şi atunci, întâlnirea
noastră a fost întregită prin participarea copiilor din ansamblul
„Pe un picior de plai” din satul
Păşcani, Hânceşti. Au mai crescut copiii în aceşti ani, dar sunt
la fel de talentaţi şi inimoşi, cu
mare dragoste de folclorul autentic românesc. Nu încetez să

admir abnegaţia conducătoarei
lor, Ecaterina Ursu, care munceşte mult, dar mai mult dăruieşte copiilor părticele din
inima-i ce simte româneşte.
Desigur, monitorul computerului este rece, nu poate
emana căldura sufletelor noastre, dar, măcar aşa, am marcat
cea de a 103-a aniversare a Unirii Basarabiei cu Patria cu mare
bucurie că ne cunoaştem, că ne
înţelegem de minune şi nu doar
datorită faptului că vorbim
aceeaşi limbă, dar pentru că
avem acelaşi crez, aceeaşi năzuinţă: să ne iubim şi să ne ajutăm ca fraţii! Şi să dispară
graniţa de pe Prut!
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1/1788 – n. Gheorghe Asachi, la Herţa (d.
12. 11. 1869, Iaşi), scriitor şi îndrumător cultural. A urmat cursurile colegiului clasic
(1796-1803) şi pe cele ale Facultăţii de Filozofie, Litere şi Ştiinţe (1803-1804). A pus
bazele învăţământului românesc. Legăturile
sale cu Ţinutul Neamţ s-au concretizat în
versuri, în proză sau în piese de teatru inspirate de mitologia locurilor; prin înfiinţarea primelor şcoli primare pe teritoriul de astăzi al Judeţului
(Roman, Piatra, şi Mănăstirea Neamţ), în timp ce
a fost „referendariu al epitropiei şcoalelor” (18201849). În primăvara anului 1841, a deschis la Văleni (azi anexă a oraşului Piatra-Neamţ) Fabrica de
Hârtie „Petrodava”, cunoscută şi sub numele de
„moara lui Asachi”.
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■ 3/1967- n. Gianina Buruiană, la PiatraNeamţ, profesor discipline de turism la Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” Piatra-Neamţ.
Liceul „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ (1985),
Academia de Studii Economice din Bucureşti

Rememorări nemţene
(1989), doctorat în economie cu tema „Politici macroeconomice în turism”
(2007). Cărţi: „Politici macroeconomice în turism”
(2008) şi „Ghid de bune
practici în turism şi hotelărie” (2010), ambele Ed.
Uranus, Bucureşti. Din octombrie 2017, face parte
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din Consiliul de Redacţie al revistei. Membru al
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.
(2020)
■ 8/1911 – n. Emanuel Elenescu la PiatraNeamţ (d. 17. 06. 2003), profesor, compozitor,
considerat unul dintre cei mai mari dirijori din secolul al XX-lea (dirijor al Corului Academic
Român şi al Orchestrei Simfonice a Radioteleviziunii Române). Turnee în străinătate (Bulgaria,
Germania, Italia, Iugoslavia, Polonia, Ungaria ş.
a.); autor al multor opere muzicale pentru cor şi
orchestră („Rapsodia română pentru vioară şi orchestră”). Distincţii: Ordinul Muncii, Ordinul
Meritul Cultural, Titlul de Artist Emerit. La Piatra-Neamţ, în organizarea Liceului de Artă „Victor Brauner” se desfăşoară Concursul Naţional de
Interpretare Muzicală şi Coregrafie „Emanuel
Elenescu”.
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Unirea o vom face doar noi, românii
In memoriam
Nicolae Dabija
Trecută prin foc şi prin sabie, furată, trădată
mereu” (D. Matcovschi), Basarabia s-a întors acasă! La 27 martie 1918/9 aprilie,
Sfatul Ţării, întrunit în şedinţă solemnă, a
votat Unirea Basarabiei cu România: ...în
puterea dreptului istoric şi a dreptului de
neam, pe baza principiului că noroadele
singure să-şi hotărască soarta lor, de azi
înainte şi pentru totdeauna (Republica Democratică Moldovenească) se uneşte cu mama sa, România. Nici nu se putea altfel. „Fără Basarabia
dintre Prut şi Nistru, România nu are trecut, prezent şi viitor.” (Dimitrie Cantemir)
„Nu te poţi pune împotriva mersului natural
al unui popor, chiar dacă momentan aparenţele
sunt contrare”, gândea la sfârşit de secol XIX, un
mare român, Onisifor Ghibu. „Unirea noastră nu
mai poate fi amânată” îi răspundea peste ani un
alt mare român, Nicolae Dabija. M-am hotărât ca
astăzi, la 103 ani de la Unire, de ziua naţională a
României şi Basarabiei, bucuria şi recunoştinţa
noastră să se îndrepte către un mare OM care şi-a
pus întreaga activitate în slujba unui ideal, Unirea. Cu atât mai mult cu cât în acest martie capricios, marele poet nu s-a mai grăbit să fie prezent
la marea sărbătoare a românilor de dincoace şi de
dincolo de Prut. Zăpăciţi şi speriaţi de boala asta
urâtă, mulţi dintre noi am trecut uşor peste ziua
de 12 martie 2021, ziua când a încetat din viaţă
Nicolae Dabija.
A făcut parte din rândul marilor scriitori basarabeni, aceşti grăniceri ai culturii române, cei
pentru care limba este la fel de importantă ca teritoriul în care locuiesc.
A fost un mare poet care cu fiecare scriere a
sa a reuşit să contempleze unul dintre cele mai
puternice sentimente din lume, iubirea, „cea care
te ajută să deschizi poarta înţelegerii lucrurilor, a
oamenilor, a lumii, a propriilor sentimente.”
Nicolae Dabija este autorul romanului Temă
pentru acasă.
A scris poeme, eseuri, romane, studii documentare, publicistică. Citiţi cărţile lui Nicolae Dabija! Sunt cărţi model pentru noi toţi. Pentru cei
tineri sunt un exemplu de limbă românească curată, de credinţă într-o mulţime de „lucruri
sfinte”: ţara, părinţii, satul natal, o câmpie, clo-

„

potniţa de pe deal... Citiţi-l şi veţi ajunge oameni
fermi, consecvenţi, cu verticalitate.
L-am întâlnit şi l-am ascultat prima dată la
Vadu lui Vodă, pe malul Nistrului, în vara anului
2012 şi mai apoi la Iaşi, în 20 octombrie 2017. A
vorbit despre importanţa limbii române în păstrarea identităţii românilor basarabeni: „Faptul că
noi am supravieţuit dincolo de Prut se datorează
limbii româneşti.” Nu erau simple vorbe: la 15
iunie 1989, de ziua lui Eminescu, Nicolae Dabija
a smuls literele ruseşti de pe revista Literatură şi
Artă şi i-a redat limbii româneşti basarabene
haina sacră a grafiei latine.

Când pledezi pentru limba noastră, gândul te
duce la Eminescu. „Cartea lui Eminescu, în copilărie, eu credeam că este o carte de rugăciuni. Era
ascunsă după icoane şi se citea, de regulă, în zilele de duminică.”
Ne-a vorbit despre Putna, Voroneţ, Ipoteşti.
Humuleşti... Despre cultură şi carte. „Între noi şi
noi au existat podul de flori, podul de cântec,
podul de rugăciune, dar cel mai rezistent pod este
podul de carte.”
Dar înainte de toate Nicolae Dabija a fost un
luptător echilibrat, dar ferm pentru Unirea Basarabiei cu România. Student fiind la Facultatea de
ziaristică a Universităţii de Stat din Moldova, în
1966, în anul al treilea, este exmatriculat „pentru
activitate proromânească şi antisovietică.”
În anul 1986 este ales redactor-şef al săptămânalului Literatură şi artă care devine flacăra
mişcării de renaştere a conştiinţei naţionale a românilor din Republica Moldova.
Poetul prezintă conferinţe la radio şi televiziune despre istoria naţională, interzisă până
atunci în Basarabia, publicate apoi în revista pen-

tru copii Noi la rubrica Din tată-n fiu. Capitole
din istoria Moldovei.
Este unul din însufleţitorii mişcării de eliberare naţională punând bazele Frontului Popular.
Manifestările literare cu participarea poetului se
transformă în acea perioadă în mitinguri de protest contra regimului totalitar sovietic. Cântecul
Cât trăim pe acest pământ (Balada), versuri Nicolae Dabija, muzica Tudor Chiriac, devine în
anii 1988-1990, un imn al Mişcării de Eliberare
Naţională a basarabenilor, fiind cântat de cei
aproape un milion de participanţi la Marea Adunare Naţională din 27 august 1989, care îşi cereau
dreptul la limba română, alfabetul latin şi demnitate naţională.
Cât trăim pe acest pământ
Mai avem un lucru sfânt,
O câmpie, un sat natal,
O clopotniţă pe deal.
Cât avem o ţară sfântă,
Şi un nai care mai cântă,
Cât părinţii vii ne sunt
Mai există ceva sfânt.
În 1990 publică Moldova de peste Nistru –
vechi pământ românesc. În timpul războiului de
la Nistru (1992), volumul este scos din librării şi
biblioteci de către separatişti şi ars în public.
Ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în 1990, susţine o activitate permanentă
pentru emanciparea naţională a românilor basarabeni: repunere în drepturi a limbii române, a istoriei, a identităţii româneşti, legiferarea
Tricolorului, a Stemei, a Imnului Naţional.
Îşi dă concursul la îmbunătăţirea calităţii manualelor şcolare de literatură română şi istorie.
Publică eseuri, Icoană spartă, Basarabia (1998),
Harta noastră care sângeră (1999), La est de vest
(2001), Vai de capul nostru (2001), Basarabia,
ţara de la răspântii (2004), Bezna vine de la Răsărit (2005), De ce limba noastră e română
(2007), Desţăraţi (2008), Manifest de Unire
(2013), Umbra sârmei ghimpate (2014).
În anul 2016 Nicolae Dabija este ales preşedinte al Mişcării Sfatul Ţării 2, asociaţie neguvernamentală care şi-a propus unificarea naţiunii
române. Crezul său politic este afirmat cu tărie.
Dabija nu iartă nimic şi nu lasă să-i scape nimic.
„Unirea o vom face noi, românii. Este lecţia generaţiei de la 1859... De atunci basarabenii şi

Prof. Liviu Constantin RUSU
(continuare în pag. 4)
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9/1936 – n. Coralia-Letiţia Bunghez, la
Bâra, Neamţ, profesoară, publicistă. După
efectuarea studiilor: generale şi liceale la
Roman şi Iaşi (1943-1954), a urmat cursurile Facultăţii de Filologie-Istorie-Filozofie
a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi (1954-1958). A predat la Şcoala Generală din Stăniţa şi la Şcoala Medie Săbăoani,
Judeţul Neamţ, la licee din
Bacău şi din Piatra-Neamţ.
A debutat editorial, în
2003, cu lucrarea monografică „Colegiul Naţional
«Petru Rareş» – File de istorie (1969-1999)”, urmată
de „Pasiune şi culoare –
Convorbiri cu Iulia Hălăucescu” şi „Muzeul de Artă
«Iulia Hălăucescu»”.
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■ 13/1831 – n. George-Radu Melidon, la
Roman (d. 11. 05. 1897, Roman), profesor, prozator, poet şi traducător. A învăţat la Academia din
Iaşi. La Paris, a studiat matematica. Cunoştea germana, latina, franceza şi greaca. A fost membru în

Rememorări nemţene
Epitropia Seminarului „Sfântul Gheorghe” din
Roman, apoi director general al învăţământului
primar din România (1862-1864), revizor şi inspector şcolar în judeţele: Roman, Vaslui şi Tecuci;
primul director al Şcolii Normale din Bucureşti
(1867). La pensie (1881), s-a retras la Roman. A
donat Primăriei Roman 228 de volume, să se constituie într-un început al bibliotecii publice (2. 04.
1885), conf. actul de donaţie. Lucrări: „Reguli
scurte de versificaţie română”, „Istoria naţională
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pentru popor”, „Manualul învăţătorului”.
■ 13/25/1872, n. Gheorghe Teodorescu-Kirileanu, la Holda, Broşteni, Neamţ (d. 12. 11.
1960, Piatra-Neamţ), cărturar, istoric literar, memorialist, folclorist. A frecventat Gimnaziul din
Fălticeni, un an la şcoala de cântări a lui Neculai
Barcan din Piatra-Neamţ; a absolvit Şcoala Normală „Vasile Lupu” din Iaşi (1891). Liceul Particular „Institutele Unite”, din Iaşi, bacalaureat
(1895), Facultatea de Drept, Iaşi. Ocupă diverse
funcţii (1895-1930): secretar al inspectorilor şcolari din Iaşi, custode la Biblioteca Centrală, profesor particular în familia lui Aristide Caradja din
Grumăzeşti, Neamţ, magistrat la Iaşi, la Broşteni,
profesor, inspector comunal, secretar al Cancelariei
Casei Regale şi bibliotecar. În 1935, se stabileşte

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 4)
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Unirea o vom face
doar noi, românii
(urmare din pag. 3)
ransnistrenii au căpătat un obicei care-i
deosebeşte de ceilalţi
ortodocşi: se ştie că
toţi îşi ţin icoanele cu
faţa orientată spre răsărit, pe când noi, le
ţinem cu faţa întoarsă
spre apus, pentru că acolo
se află România.”
Este şi lecţia generaţiei
de la 1918, am adăuga noi.
Vorbind despre Unirea din
27 martie/9 aprilie 1918,
marele unionist Nicolae
Dabija sublinia două mari
adevăruri: Unirea se înfăptuise pe anumite baze democratice, prin hotărârea
(votul) Sfatului Ţării, hotărâre respectată mai apoi de
guvernul român, de viitorul
parlament şi înscrisă în constituţia ţării. De asemenea,
Hotărârea din 27 martie,
decretul-lege publicat la
10/23 aprilie 1918, prin
care regele şi guvernul ratifică actul unirii Basarabiei
cu România, precum şi recunoaşterea internaţională a
unirii prin Tratatul de la
Paris din 28 octombrie
1920 sunt acte legitime, nu
numai prin puterea „dreptului istoric şi al dreptului de
neam” ci şi în virtutea dreptului internaţional, a principiului naţionalităţilor şi a
dreptului popoarelor la autodeterminare. Nici în 1859
şi nici la 1918, românii nu
au primit Unirea ca un dar
de la marile puteri ale vremii, ca un rezultat al unei
conjuncturi internaţionale.
Fără un consens naţional,
fără acţiunea fermă a tuturor forţelor politice româ-

t

neşti, fără „o adevărată bătălie diplomatică”, „cea mai
mare faptă din toată viaţa
neamului nostru” (Nicolae
Iorga) nu s-ar fi realizat.
„Conjuncturile le fac popoarele care vor să-şi
schimbe destinele şi nu cele
care doresc să perpetueze o
nedreptate”, afirma în nenumărate prilejuri poetul
basarabean.
Din lecţiile învăţate de
la înaintaşi s-a născut proiectul unionist susţinut de
Nicolae Dabija.
„Unirea nu mai poate fi
amânată... Noi am găsit soluţii, vă rog să mă credeţi că
dacă s-ar dori, noi am face
unire în 24 de ore, nu în 50
de ani. Dar nu se vrea nici
la Chişinău, nici la Bucureşti. Este o problemă a
noastră, între noi şi noi.
Se fac tot timpul trimiteri la
alţii dar modificările de graniţe pot fi făcute cu acceptul ambelor ţări, acest lucru
nu poate fi condamnat de
nimeni, mai ales că şi precedente mai sunt.
Soluţia noastră (a Sfatului Ţării) e legală. Soluţia
noastră este crearea Statului
comun România – Republica Moldova, cu două
parlamente, două guverne,
cu doi preşedinţi, pentru o
perioadă de trecere şi apoi
unirea acestor structuri, unirea legislaţiei, dar pentru
asta ar trebui voinţă şi la
Bucureşti şi la Chişinău.
Locul nostru este în
Europa, locul nostru este
acolo unde se află România. Ţinând cont de raporturile speciale dintre
România şi Republica
Moldova, datorate trecutu-

lui milenar comun în spaţiul istoric, etnic şi spiritual
al devenirii sale naţionale,
fiind conştienţi de responsabilităţile şi obligaţiile
noastre faţă de generaţiile
precedente, actuale şi viitoare, apreciind că din
aceste considerente este
momentul săvârşirii unui
act de dreptate în concordanţă cu istoria poporului
român, cu normele de morală şi de drept internaţional, Biroul Permanent al
Sfatului Ţării 2, la 10 ianuarie 2016 a aprobat
ideea creării unui Stat
comun România – Republica Moldova, o asociere
de două state suverane, independente, unitare şi indivizibile.”
Un proiect utopic?!
Poate dacă admitem că în
cei mai mulţi dintre noi s-a
strecurat frica, nepăsarea,
laşitatea. Să depăşim acel
românesc „lasă să vedem
ce fac alţii” şi să realizăm
că pe mai departe totul depinde mult de Noi, de o
nouă generaţie a Unirii.
Un prim pas ni-l sugerează
tot Nicolae Dabija: „Toţi
românii ar trebui să fie cetăţeni ai Republicii Moldova şi toţi basarabenii să
aibă cetăţenie română întrucât ei au aceeaşi identitate.”
Pentru toţi CONCETĂŢENII mei de dincolo
de Prut, strig (aşa cum
făcea Nicolae Dabija) două
versuri:
„Doru-mi-i de Dumneavoastră,
Ca unui zid de o fereastră!”

Uniţi suntem
mai puternici!
• 27 martie 2021.
• 103 ani de la Unirea Basarabiei cu România.
• 3 ani de la sărbătoarea Centenarului Unirii
Basarabiei cu România.
u trecerea timpului, această zi devine tot mai valoroasă pentru noi toţi, cei cu inimă română.
Prin intermediul Federaţiei Sindicale a Educaţiei
din Republica Moldova şi a Sindicatului din Învăţământ Neamţ, slujitorii şcolii româneşti de pe ambele
maluri ale Prutului au sărbătorit această zi de mare
importanţă istorică, virtual, pe platforma Zoom.
În deschiderea evenimentului,
dl. Gabriel Ploscă, preşedintele Sindicatului din Învăţământ Neamţ, a salutat pe
toţi cei prezenţi şi a mulţumit invitaţilor
pentru participare, îndemnându-i să urmărească frumoasele momente artistice
pregătite de ansamblul Pe-un picior de
plai al Gimnaziului Păşcani, Hânceşti,
Republica Moldova (coordonator Ecaterina Ursu). Copiii
din ansamblu şi-au amintit cu bucurie despre sărbătoarea
Centenarului, de la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, unde, tot prin folclor şi poezie şi-au exprimat dragostea de neamul românesc. Fetiţa, care în
urmă cu trei ani s-a remarcat prin talentul său, Tatiana Rotaru, a recitat acum, cu maturitate, „Scrisoare din Basarabia”, de Grigore Vieru, reuşind să aducă emoţie în
sufletele tuturor.
Dl. Iacob Baciu, preşedintele Confederaţiei Sindicatelor Democratice din
România, a felicitat organizatorii acestui
eveniment, apreciind legătura puternică
dintre cele două sindicate.
Dl.
Ghenadie
Donos, preşedinte al
FSEŞ din Republica
Moldova a mulţumit pentru clipele frumoase petrecute la Târgu Neamţ, pe 24
martie 2018 şi pentru colaborarea lucrativă cu Sindicatul din Învăţământ Neamţ.
Dna Gabriela Grigore a vorbit despre „importanţa păstrării identităţii naţionale, care reprezintă, de fapt, forţa acestei
naţiuni, despre iubirea de ţară, de
aproape, despre dragostea de neam pe
care trebuie să o sădim neîncetat în sufletele copiilor”.

C
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(urmare din pag. 3)
a Piatra-Neamţ. A
donat Bibliotecii Judeţene Neamţ (februarie 1956) peste
25. 000 de volume.
Redactor şi colaborator la principalele publicaţii ale vremii. Volume:
„De-ale lui Creangă”,
„Scrisori către Artur Gorovei”, „Corespondenţă,” ed.
de Mircea Handoca. 1977; „Scrieri, I-II”, îngr.
Constantin Bostan, „Însemnări zilnice (19061960)”. ed. Constantin Prangati, „Sub trei regi şi
trei dictaturi, vol. I” şi „G. T. Kirileanu sau Viaţa
ca o carte”, ambele ed. de Constantin Bostan.
■ 17/1819 – n. Alecu Russo, la Străşeni / Pro-
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dăneşti, Lăpuşna (d. 5. 02. 1859, Iaşi.), scriitor.
Studii: în particular cu un dascăl grec, la Institutul
„François Neville” (Elveţia, 1829-1835), se pare,
studii la o casă de comerţ din Viena, până în 1836.
Din cauza unor versuri ce îndemnau la revoltă, este

Rememorări nemţene
expulzat; după întoarcere în ţară, se stabileşte la
moşia părintească Negrişoara din Ţinutul Neamţ,
apoi, va fi asesor judecătoresc la Piatra-Neamţ
(1841-1844). Colaborări sau i se publică din scrieri
în „Albina românească”, „Almanahul pribegilor
români”, Paris „Basarabia”; „Foaia pentru toţi”,
„Foaia Societăţii pentru Literatura şi Cultura Română în Bucovina”, „Gazeta de Moldova”, „Lumina satelor” ş. a. Volume: „Jicnicerul Vadră”
(pierdută), „Amintiri”, „Cântarea României”.
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■ 18/1947, n. Emil Nicolae (pseud. Emanuel
Nadler), la Bacău, scriitor, publicist, specialist în
probleme de patrimoniu cultural, ziarist, critic de
artă, membru al U. S. A
absolvit Liceul „Calistrat
Hogaş” din Piatra-Neamţ,
Facultatea de Filologie din
Iaşi. Stabilit la PiatraNeamţ în 1950. Debut publicistic în „Ceahlăul”
(1968), editorial: „Cerul în
apă” (1970). Colaborări,
cu versuri, studii, cronici
literare, eseuri, recenzii şi
traduceri, la numeroase publicaţii din ţară şi străinătate. Scrieri: „Poetul adormit în dragoste”,
„Rostirea unui fluture-n lumină”, „Studii / Confesiuni / Capricii”, „Psihodrom”, „Femeia şi femela”, trilogia „Omul de hârtie”, „Mortul perfect”
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Uniţi suntem
mai puternici!
l. prof. univ. Nicolae ENCIU, doctor habilitat în
istorie, director adjunct al Institutului de Istorie,
mun. Chişinău, cunoscut istoric din Republica
Moldova, a transmis un comunicat despre importanţa Unirii Basarabiei cu România, care, întradevăr, a fost „o cerinţă a istoriei” (I.C. Brătianu)
petrecută în 1918 – „ora astrală a neamului românesc”, despre contextul politic şi despre câştigarea unor drepturi fundamentale pentru toţi românii.
Dl. Simion Hancescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, a mulţumit pentru invitaţie, a felicitat ansamblul pentru momentele artistice
prezentate şi pentru păstrarea tradiţiilor româneşti şi a
vorbit despre faptul că românii au rămas uniţi, chiar
dacă „Unirea înfăptuită la 27 martie 1918 a durat doar
22 de ani”. Dl. Preşedinte a făcut referire şi la contextul
politic şi economic actual, care generează mari probleme în sistemul de învăţământ, determinându-ne să luptăm chiar şi
pentru drepturile rămase, nu doar pentru cele pierdute deja.
Dl. prof. Liviu Rusu a evocat Unirea Basarabiei
cu România, în lumina lucrărilor scriitorului, istoricului literar din Republica Moldova, Nicolae Dabija. Îndemnându-şi elevii să citească romanul „Temă pentru
acasă”, reuşeşte să le înlesnească înţelegerea durerii
neamului românesc, prin suferinţa celor care au ajuns
în lagărele sovietice. Tema pentru acasă primită de personajele cărţii, dar şi de cei prezenţi la eveniment, a
fost de a reflecta dacă „A fi om în viaţă e o artă sau un destin?!”.
Organizatorii acestei întâlniri de suflet au pregătit, spre vizionare,
momente filmate în urmă cu trei ani, la Centenarul Unirii cu Basarabia,
clipe ce au adus bucurie, nostalgie şi emoţie în sufletele şi pe chipurile
participanţilor. Dna. prof. Ana Cimpoieşu, vizibil emoţionată a mărturisit că „ceea ce s-a întâmplat pe 24 martie 2018, se întâmplă o dată în
viaţă. În cei 22 de ani de... unire, poporul şi-a revenit
la viaţă. Pentru mine, redobândirea cetăţeniei române
a însemnat enorm, am simţit că sunt acasă, cu totul!
Sperăm ca Sărutul lui Brâncuşi – (sigla Centenarului
Unirii), să ne unească din nou!”
„Unirea se face de la suflet la suflet! Mulţumim că
trăim astăzi, aceste momente!”, a mărturisit cu emoţie
dna. Nadejda Lavric, vicepreşedinte a FSEŞ.
Dna. Angelina Begu, redactor-şef adjunct al revistei Apostolul, Chişinău, a prezentat un material care
a însumat toate momentele importante, întâlnirile, evenimentele organizate şi realizările din cadrul parteneriatului celor două sindicate (FSEŞ şi SLI Neamţ), din
martie 2016 şi până în prezent. Astfel, oricine poate înţelege că doar uniţi suntem mai puternici!

D

Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Tema
Unirii în literatura română”
irecţia Învăţământ Hânceşti
a organizat şi desfăşurat
luni, 29.03.2021, Conferinţa
ştiinţifică internaţională
„Tema Unirii în literatura
română”, activitate dedicată
celei de a 103-a aniversari
de la unirea Basarabiei cu

venit cu un mesaj de apreciere
pentru elevii implicaţi în cadrul
Conferinţei, menţionând că ei
„croiesc un drum printre analele
timpului pentru a reflecta, iar şi iar,
în oglinda trecutului istoric, şi a ne
vedea puternici, invincibili prin
sentimentul de mândrie pentru co-

Patria-Mamă. Obiectivele prioritare ale evenimentului au vizat aspecte ce ţin de extinderea şi
aprofundarea cunoştinţelor elevilor în domeniul literaturii române,
istoriei românilor, contribuirea la
formarea competenţelor de utilizare a metodelor de investigaţie
ştiinţifică printre elevii claselor superioare.
Îndrumaţi de profesorii de
limba şi literatura română, precum
şi de cei de istorie, 10 elevi din instituţiile de învăţământ din raion şi
4 din judeţul Neamţ au manifestat
interesul vădit de cercetare a scrierilor istorice şi literare. În deschiderea lucrărilor Conferinţei, gazda
şi moderatorul evenimentului,
doamna Valentina Tonu, şefa DÎ, a

rifeii literaturii române, care au luminat calea Unirii”. Pentru
colaborare în desfăşurarea Conferinţei, a fost exprimat şi respectul
pentru colegele din Inspectoratul
Şcolar Judeţean Neamţ, doamnele
Elena Preda şi Ana – Maria Zăloagă.
Comunicările prezentate s-au
remarcat printr-un spectru larg al
conţinuturilor abordate, originalitate şi creativitate. Un element indispensabil al participanţilor a fost
şi ţinuta cu elemente ale portului
naţional, simbolurile naţionale, care
au evidenţiat mândria şi respectul
Oxana SCUTARU,
specialist principal, Direcţia
Învăţământ Hânceşti
(continuare în pag. 6)
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i „Paranoima”, „Victor Brauner – la izvoarele operei”, „Patimile după Victor Brauner”, „Cearcăn – poeme”, „Poezia nu e
decât slăbiciunea artei. Cu 6 deSemne şi o
copertă de Dinu Huminiuc”, „Autres caprices”, grafică, Dumitru D. Bostan.
■ 23/1943 – n. Valentin Ciucă, la Vălenii de Munte, Prahova, scriitor, critic de artă, absolvent al Institutului Pedagogic de 3 ani din
Bacău, al Facultăţii de Drept din Iaşi. A locuit la
Piatra-Neamţ (trei decenii), unde a lucrat la: Biblioteca Documentară „G. T. Kirileanu”, Muzeul
„Calistrat Hogaş”, Şcoala Populară de Artă (director) şi la Muzeul de Artă. Scrieri: „Colocvii pentru
mai târziu”, „Pe urmele lui Calistrat Hogaş”, „Lascăr Vorel”, „C. D. Stahi”, „Vernisaje elective”,
„Ştefan Luchian”, „Petru Petrescu”, „Val Gheorghiu”, „Pe urmele lui N. N. Tonitza”, „Urme sub
cupola lumii”, „Pe urmele lui Nicolae Grigorescu”,

[
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„Acuarela contemporană românească”, „Elena
Uţă-Chelaru”, „Pe urmele lui Ştefan Luchian”,
„Impresii europene”, „Pictori şi capodopere”,
„Pictură naivă”, „Fuga în Egipt – la pas prin lume”,
„Un secol de arte frumoase în Bucovina”, „Exer-

Rememorări nemţene
ciţii de fidelitate”, „Mitologii subiective – Marcel
Guguianu”, „Alecu-Ivan
Ghilia”, „Ion Grigore”,
„Un secol de arte frumoase
în Moldova”, „Dicţionarul
ilustrat al artelor frumoase
din Moldova, 1800-2010”
ş. a.
■ 24/1938, n. Mihai
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Agape, la Sălăgeni-Grozeşti, Iaşi, artist plastic,
prozator. Studii: Şcoala Medie Tehnică de Energie
Electrică Iaşi, Şcoala Populară de Artă, Facultatea
de Arte Plastice, Iaşi; debutează cu o expoziţie la
Casa Universitarilor (1969). Se transferă la PiatraNeamţ, deschide prima expoziţie personală la Casa
de Cultură (1970), participă la toate expoziţiile organizate de Filiala U. A. P. A fost director al Clubului Copiilor (1990-1994). Este membru U. A. P.
(2001). Debut în literatură cu un volum de proză
(2012). Numeroase expoziţii în Piatra-Neamţ şi în
ţară. Premii la: Expoziţia Interjudeţeană Botoşani
(1975) şi la Bienala „Lascăr Vorel” (1999).
■ 24/1949 – n. Diaconu Petru, la Dobreni,
Neamţ, a efectuat studii libere de pictură şi a frecventat ocazional unele ateliere ieşene. Din 1978,
deschide expoziţii estivale în diferite locuri din
Mamaia, iar în 1986, deschide la Iaşi o expoziţie
(continuare în pag. 6)
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CALENDAR
– aprilie 2021
4. DUCASSE, Isidore Lucien, (4
aprilie 1846 – 24 noiembrie 1870) –
175 de ani de la naşterea poetului
francez;
04. VLAMINCK, Maurice de
(4 aprilie 1876 – 11 octombrie 1958)
– 145 de ani de la naşterea pictorului
francez;
08. CIORAN, Emil (8 aprilie 1911 – 20
iunie 1995) – 110 ani de la naşterea filosofului român;
09. BAUDELAIRE, Charles (9 aprilie
1821 – 31 august 1867) – 200 de ani de la
naşterea poetului francez;
09. KIRIŢESCU, Alexandru (28 martie 1888 – 9 aprilie 1961) – 60 de ani de la
moartea dramaturgului;
11. PROKOFIEV Serghei (11 aprilie
1891 – 5 martie 1953) – 130 ani de la naşterea compozitorului rus;
13. BECKET, Samuel (13 aprilie 1906
– 22 decembrie 1989) – 115 ani de la naşterea scriitorului irlandez;
13. LACAN, Jacques (13 aprilie 1901
– 9 septembrie 1981) – 120 ani de la naşterea
psihanalistului francez;
13. TONITZA, Nicolae (13 aprilie
1886 – 26 februarie 1940) – 135 de ani de la
naşterea pictorului;
21. BRONTE, Charlotte (21 aprilie
1816 – 31 martie 1855) – 205 de ani de la
naşterea scriitoarei engleze;
22. ELIADE, Mircea (9 martie 1907 –
22 aprilie 1986) – 35 de ani de la moartea filosofului şi scriitorului român;
22. MENUHIN, Yehudi (22 aprilie
1916 – 12 martie 1999) – 105 de ani de la
naşterea violonistului american;
24. JEBELEANU, Eugen (24 aprilie
1911 – 21 august 1991) – 110 de ani de la
naşterea poetului;
29. TOMOZEI, Gheorghe (29 aprilie
1936 – 31 martie 1997) – 85 de ani de la naşterea poetului. (Red.)

0

Conferinţa ştiinţifică internaţională
„Tema Unirii în literatura română”
(urmare din pag. 5)
entru tot ce e românesc.
Deşi o cercetare ştiinţifică presupune o competenţă care se formează,
în special, în clasele de
liceu, participanţii clasei
a IX-a au demonstrat un
interes vădit pentru istoria neamului românesc. În prezentarea sa, Teoctista Colţa, eleva
GM „D. Creţu” Cărpineni, a

dării problemei ştiinţifice,
modul de înţelegere a problematicii, referinţa la sursele istorice şi artistice. Miruna
Morţe Ioana, elevă la Liceul de
Arte „Victor Brauner” din Piatra-Neamţ, a specificat actualitatea temei de cercetare şi
necesitatea readucerii în atenţie a subiectului unităţii naţionale. Prin mesajul convingător,
precum că operele literare sunt

făcut referire la pământeanul
ei, promotor al unirii – Ştefan
Holban, specificând că „la
data de 27 martie 1918, Ştefan
Holban a votat Marea Unire a
principatelor subjugate de cotropitori.” Iar elevele Irina
Moisei din GM Mingir, Carolina Dâru din GM „A. Bunduchi” Buţeni au vorbit cu
mult drag despre operele lui
O. Goga, L. Blaga, L. Rebreanu prin care s-au transpus
năzuinţele de unificare a românilor.
Lucrările liceenilor au demonstrat un proces autentic de
investigare ştiinţifică individuală prin originalitatea abor-

izvoare istorice ce dovedesc
actul de Unire din viaţa românilor de pretutindeni, au atras
atenţia publicului liceenii Mădălina Popescu, LT „M. Sadoveanu” Hânceşti, Daniel
Botezatu, Seminarul Teologic
Ortodox „V. Costachi” Tg.
Neamţ. S-au remarcat prin originalitatea prezentărilor şi
printr-o raportare amplă la perioadele istorice de unificare,
elevele Mihaela Munteanu,
Nicoleta Mihailiuc din LT „Şt.
Holban” Cărpineni, Olga Slănină din LT Lăpuşna. Lucrările Adelinei Zamurcă, LT „M.
Eminescu” Hânceşti, Aradnei
Tacu, LT „M. Sadoveanu”
Hânceşti au scos în evidenţă

p

faptul că întotdeauna scriitorii
„au jubilat, au plâns împreună
cu poporul, rămânând fideli
idealului de veacuri”. Deşi nu
au fost prezente la Conferinţă
elevele Cristina Beşlegă, GM
„A. Bunduchi” Buţeni, Ana
Leu, Ana Beţivu, Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi”,
Piatra-Neamţ, crâmpeie din
lucrările lor au fost prezentate
publicului de către moderator.
Au apreciat înalt
lucrările Conferinţei
doamnele
Elena
Preda şi Ana-Maria
Zăloagă din cadrul
Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ,
pronunţându-se pentru o extindere a arealului de participare
pentru ediţiile ulterioare prin implicarea
românilor de pretutindeni. Doamna Ana
Chetraru, specialist
metodist, responsabil
de predarea istoriei în
cadrul Direcţiei Învăţământ, a apreciat modul de
tratare a temei istorice în literatură de către toţi participanţii.
În finalul evenimentului,
dna Valentina Tonu, şefa DÎ, a
adus mulţumiri tuturor participanţilor, specificând că va fi
editat un Buletin al Conferinţei ce va cuprinde programul,
comunicările participanţilor,
rezoluţia. Ele vor fi disponibile elevilor, cadrelor didactice interesate de subiectul
abordat.
DÎ Hânceşti va încetăţeni
în activitatea sa desfăşurarea
anuală a Conferinţei ştiinţifice
internaţionale a elevilor.
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(urmare din pag. 5)
u un caracter retrospectiv. Se ocupă de advertising şi colaborează la Revista „Flacăra”
din Bucureşti (1989). Deschide la Galeria
„Top Art” din Piatra-Neamţ expoziţia
„Exerciţii de culoare I” (2004) şi „Exerciţii
de culoare II” (2005). Organizează şi deschide expoziţii personale la Beijing (2005), la Piatra-Neamţ (2005/2009).
■ 25/1925, n. Gheorghe A. M. Ciobanu, la
Roman, d. 30 08.2020, profesor, scriitor, autor a
numeroase studii, eseuri şi cronici muzicale, literare şi de artă, monografii. A absolvit Liceul
„Roman-Vodă” şi Facultatea de Drept (1949) şi a
predat în învăţământ până în 2002. A început pe la
10-11 ani să scrie versuri, pe la 14-15 ani să scrie
proză. Preocupat de „Problema biologică pe
Marte” (un mic studiu, la 17 ani), a elaborat planuri

c
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pentru lucrări ştiinţifice: „Noţiuni de astrofilosofie”, „Structura fundamentală a Universului” ş. a.
A publicat peste 1000 de eseuri în reviste de cultură, eseuri adunate ulterior în volum. Cărţi: „Monografia Liceului «Roman-Vodă»”, „Locul şi
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spiritul – Valori artistice
din Roman”, „Irimescu,
între statornicie şi zbor”,
„Scrieri”, I-V, „Primii fiori
(scrieri din adolescenţă)”,
„Mileniul Trei pe portativ”, „Normativul juridic”,
„«Mioriţa» – mit triadic”,
„Modelarea”, „Portrete
printre rame”, „Mecena,
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medic, misionar, Teodorescu”.
■ 27/1950, n. Gheorghe Simon, la Agapia,
profesor, a absolvit Liceul „Ştefan cel Mare” din
Târgu-Neamţ, apoi Facultatea de Litere din Iaşi
(1975), fiind numit profesor de limba franceză la
Şcoala „Nicolae Grigorescu” din Agapia, unde este
şi în prezent. A fost unul dintre membrii fondatori
şi redactor-şef adjunct ai Revistei „Opinia studenţească” (1974-1975). Debut cu poezie în Ziarul
„Ceahlăul” (1969), editorial, cu „Fulgere captive”,
poeme (1984). Pentru eseu, a fost apreciat cu premii ale revistelor „Luceafărul”, „Ateneu”, „Tribuna”, „Antiteze”. Membru al U. S. din România
şi membru al Asociaţiei Europene „François Mauriac”, la colocviile căreia participă. Cărţi: „La
quête sans conquête”, eseu, Franţa, 1994; „Viaţa
după Iisus”, „James Joyce, une lecture roumaine”,
1996; „Duminica absenţelor”, „Ardere de tot”,
„Sylvie Germain ou la trenscendance du silence”,
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Victor Brauner – un nume peste timp şi spaţiu
iua de 12 martie este, pentru
elevii şi profesorii Liceului
de Arte „Victor Brauner” din
Piatra-Neamţ, un bun prilej
de comemorare a unei personalităţi notorii din istoria
artei româneşti şi universale.
Este vorba despre pictorul şi sculptorul suprarealist al cărui nume îl
poartă instituţia sus-amintită.
Numele lui Brauner a depăşit
graniţele ţării natale odată cu stabilirea artistului la Paris şi colaborarea cu cercul suprarealiştilor.
Originalitatea în alegerea temelor
cât şi în privinţa tehnicilor şi a manierei de lucru l-au individualizat
între artiştii avangardei franceze.
El este, de pildă, creatorul pictopoeziei şi picto-obiectelor, grupate
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sub titlurile „Mitologie” şi „Ziua
mamei”. Abordează encaustica,
face lucrări de sculptură, fondează
revista 75HP, împreună cu poetul
Ilarie Voronca, scrie şi publică Manifestul Pictopoeziei. Pe scurt este
un artist complet, mereu în căutare
de noi soluţii creatoare. Desemnarea sa ca reprezentant al Franţei la
Bienala de la Veneţia din anul
1966 atestă valoarea incontestabilă
a suprarealistului recunoscut încă
din timpul vieţii.
Moştenirea artistică a lui Victor Brauner depăşeşte spaţiul şi
timpul, creaţiile sale putând fi admirate în muzee din diferite colţuri
ale lumii.
Liceul cu profil vocaţional din
Piatra-Neamţ, oraşul natal al artis-

tului, îi poartă cu mândrie numele
şi a organizat, în luna martie, concursul naţional de creaţie artistică
pentru elevi, Bienala „Victor Brauner” ediţia a IV-a.
De altfel, ultima lucrare a
creatorului suprarealist, „Sfârşitul
şi începutul”, realizată în anul
1965, ne aminteşte că sfârşitul vieţii unui artist poate fi, de fapt, momentul în care creaţia sa începe să
trăiască. Epitaful de pe mormântul
din Montmartre, preluat din însemnările celebrului pictor, ilustrează
grăitor identificarea acestuia cu
arta: „Pictura este viaţa, adevărata
viaţă, viaţa mea”.
Prof. Adriana STANCIU

Hogaşul – singura şcoală din Neamţ cu două acreditări Erasmus
olegiul Naţional „Calistrat Hogaş”din Piatra-Neamţ este singura instituţie de învăţământ din judeţ care a obţinut două acreditări Erasmus
pentru domeniile Educaţie profesională (mobilităţi VET) şi Educaţie şcolară (mobilităţi pentru formarea personalului din instituţiile şcolare). Rezultatele selecţiei au fost publicate pe 23 februarie
2021 https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/ IDstire/857?fbclid=IwA
R2o4UUS5tZJ3jgwzc5Z6vtTDk6A8mgafAb2Nl2FbGTYNUhowDMEe3BpM74. Având statutul de organizaţie acreditată, colegiul va avea
acces simplificat la oportunităţile de finanţare în cadrul viitorului Program
2021-2027. Acreditarea Erasmus este un instrument pentru acele organizaţii
care se ocupă de educaţia şi formarea adulţilor, de învăţământul profesional
şi tehnic (VET) şi de educaţia şcolară, disponibile pentru schimburi şi cooperare la nivel transfrontalier. Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că CNCH a elaborat un plan de implementare a unor activităţi de
mobilitate de înaltă calitate, în cadrul unui efort mai amplu de a-şi dezvolta
organizaţia.
Implementarea de către CNCH – şcoală europeană – a proiectelor şi a
parteneriatelor inovatoare constituie deja o tradiţie. Participarea elevilor
„digital natives” din grupul-ţintă, fie în limba engleză, fie în limba franceză,
reprezintă oportunităţi de învăţare şi de dezvoltare personală şi profesională,
aflate în complementaritate cu cele oferite de educaţia formală din cadrul
sistemului de învăţământ. Precizăm că, pentru perioada 2021-2027, Comisia
Europeană îşi propune modernizarea politicii de coeziune a Uniunii Europene şi adoptarea uneia dintre cele mai tangibile expresii ale solidarităţii.
Noul cadru strategic pentru cooperarea europeană îşi propune cinci priorităţi
investiţionale ale UE:
• Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică şi sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii;
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• Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris şi investiţii în tranziţia energetică, energia din surse
regenerabile şi combaterea schimbărilor climatice;
• Europă conectată, cu reţele strategice de transport şi digitale;
• Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale şi sprijinirea calităţii locurilor de muncă, a învăţământului,
a competenţelor, a incluziunii sociale şi a accesului egal la sistemul de
sănătate;
Europă mai apropiată de cetăţenii săi, prin sprijinirea strategiilor
de dezvoltare conduse la nivel local şi a dezvoltării urbane durabile în
UE.
Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”,singura şcoală din România care
a câştigat Premiul „Jan Amos Comenius”, în valoare de 8.000 euro,
acordat de Comisia Europeană, cu ocazia „Zilei Europei”, îşi asumă să
deservească misiunea educaţională formulată la nivel naţional, prin dezvoltarea – în cooperare europeană – a capacităţii proprii de a furniza servicii
educaţionale de calitate care să participe la dezvoltarea infrastructurii mentale a societăţii româneşti.
Derularea proiectelor europene destinate elevilor de liceu reprezintă o
tradiţie la CNCH. Diacronic, în ultimul deceniu, elevii au fost implicaţi în
proiecte inovatore, care au avut teme de actualitate:
• 2011-2013 – LET’S SHARE LOVE, PEACE AND TOLERANCE,
proiect Comenius, parteneriat bilateral cu o şcoală din Turcia;
• 2012-2014 – EUROPE DEFINES UNITY AND DIVERSITY IN
FOOD CULTURE, proiect Leonardo da Vinci cu şcoli partenere din
Turcia şi Polonia;

Prof.dr. Mihaela Cătălina TĂRCĂOANU
(continuare în pag. 10)
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ranţa, 2012, „Amin Agapia”, „Fractalia”.
■ 28/1933 – n. Gheorghe Amaicei, pe
Valea Cracăului, profesor, preşedinte al Asociaţiei Învăţătorilor
din Judeţul Neamţ
(din 1995), unul
dintre fondatorii seriei noi ai revistei „Apostolul”. A decedat pe 31
august 2019, la PiatraNeamţ. Absolvent al Şcolii
Normale de Băieţi „Gheorghe Asachi” din PiatraNeamţ, al Facultăţii de
Matematică din Iaşi. Cariera didactică: la Şcoala Medie Bicaz şi Şcoala Nr.
3, Piatra-Neamţ, i-a fost încununată de succese
profesionale: grade didactice (II şi I), titlul de profesor evidenţiat, metodist la Casa Corpului Didac-
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tic, colaborator al revistelor „Gazeta de matematică”, „Preocupări didactice”, „Cărţi matematice”,
„Apostolul”. Alături de dr. Gheorghe Iacomi, a înfiinţat Asociaţia „Prietenii Ceahlăului” (1980).
După 1989, a reînviat Asociaţia Învăţătorilor din

Rememorări nemţene
Judeţul Neamţ şi, odată cu ea şi prin ea, s-au redobândit cele două imobile ale dascălilor din PiatraNeamţ.
■ 31/1924 – n. Iulia Hălăucescu, la Tarcău,
Neamţ (d. 18. 12. 2007, Piatra-Neamţ), artist plastic, „doamna acuarelei româneşti”. A absolvit Liceul de Fete din Piatra-Neamţ, studentă la
Academia de Arte din Iaşi, continuă la Institutul
„Nicolae Grigorescu”, Bucureşti. Membru U. A.
P. (1954) Preşedinte al Cenaclului U. A. P. Piatra-
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Neamţ şi al Filialei Neamţ
a U. A. P. (1975-1979).
Peste 60 de expoziţii personale (1950-2007). A
expus la Saloanele de Grafică şi Pictură de la Bucureşti; în selecţii din
străinătate: Praga, Cairo,
Damasc, Atena, Moscova,
Boston, Bagdad, Istanbul,
Beijing, Sofia, Berlin. Retrospective (1984-2000): Bucureşti, Iaşi, PiatraNeamţ şi în Franţa, la Bayonne şi Saint Pied.
Împreună cu Simona Vasiliu-Chintilă a realizat un
grafitto la Casa de Cultură din Piatra-Neamţ şi la
Hotelul „Roman” din Roman. În anul 2004 s-a inaugurat Muzeul de Artă „Iulia Hălăucescu” din Tarcău.
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Scrisori din Basarabia

Marea Unire din 1918: „O
(urmare din pag. 1)
olitice, a păturilor sociale, a etniilor conlocuitoare etc., – a decis, „în numele poporului Basarabiei”, că „Republica
Moldovenească (Basarabia), în hotarele
ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră şi
vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia
acum o sută şi mai bine de ani din trupul
vechei Moldove, în puterea dreptului istoric şi
dreptului de neam, în baza principiului că noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi
înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mamăsa România”.
În atare mod, „după un veac şi mai bine de
iobăgie sufletească şi politică a românilor dintre
Prut şi Nistru, la 27 martie (st.v.) 1918, printr-un act spontan şi plin de o netăgăduită conştiinţă românească, prin voinţa unanimă a
norodului basarabean şi prin votul reprezentanţilor săi legali din Sfatul Ţării, Moldova dintre
Prut şi Nistru revine la sânul Patriei daco-romane, de la care mai înainte fusese silnic dezlipită”.
Este adevărat că adaptarea psihologică a
minorităţilor etnice din Basarabia la noile realităţi postbelice, dominate de punerea în practică a principiului autodeterminării naţiunilor,
nu s-a produs instantaneu şi nici fără dificultăţi.
La fel de adevărat este şi faptul că inclusiv po-

p

pulaţia titulară şi majoritară a Basarabiei a avut
nevoie de ceva timp, pentru a se acomoda la
noul cadru statal şi administrativ de după 1918.
„Ar fi nedrept, – menţiona Gherman Pântea în
1932, – dacă n-aş recunoaşte în această scriere
că cel puţin în ce mă priveşte pe mine, – fiind
de la început un activ luptător pentru revendicările naţionale şi sociale sub formele cele mai
radicale, nu eram îndeajuns de pregătit sufleteşte pentru unirea cu România, aşa cum o
visau, poate, alţi luptători de ai noştri. Explicaţia psihologică era următoarea. Poporul moldovenesc din Basarabia a stat sub robia rusească,
atât din punct de vedere cultural cât şi din punct
de vedere social. Revoluţia zdrobind lanţurile
ţarismului, lasă drum liber tuturor naţionalită-
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Românie a libertăţii şi a dreptăţii tuturor”
ţilor din Rusia pentru revendicările lor naţionale şi sociale. Paralel cu celelalte naţiuni şi noi
moldovenii vedem realizându-se idealul nostru:
şcoală, biserică, limbă moldovenească, autonomie locală şi-n acelaşi timp tot pământul trecând în mâinile poporului, ideal pentru care au
luptat şi s-au jertfit atâtea suflete visătoare.
Conduşi exclusiv de aceste sentimente curate,
te întrebai adesea ori dacă nu ar fi prematură
unirea sub regimul agrar care domina încă în
România, şi dacă nu cumva săvârşim un păcat
faţă de poporul nostru, care-şi pune singura nădejde în noi şi care – după 100 de ani de robie
şi slugărnicie – a ajuns astăzi stăpân pe pământul strămoşesc?” (Gherman Pântea).
Şi totuşi, aşa cum pe bună dreptate menţionau C. Filipescu şi E.N. Giurgea într-o primă
sinteză de istorie a Basarabiei de după 1918,
„mai târziu sau mai devreme, instinctul naţional
trebuia să se dezvolte în firea unui popor, trebuia să se nască în el dorinţa de a se lipi mai
mult de haina mohorâtă şi zdrenţoasă a celui ce
este sânge din sângele lui şi corp din corpul lui,
decât de costumul elegant al străinului, care
într-un mod cu totul prefăcut, caută să insinueze, să-i captiveze firea, pentru ca să-l subjuge la urmă şi să poată mai bine beneficia de
dânsul”. Vasile Harea (1895-1987), la rândul
său, menţiona că „pentru noi, unirea Basarabiei

cu celelalte părţi româneşti este mai întâi de
toate o chestie de existenţă a poporului nostru.
Apoi, în al doilea rând, vine şi chestia de dreptate. Trebuie să se şteargă fărădelegea făcută în
anul 1812 de ţarul rus Alexandru I. Poporul,
crescut în împrejurări istorice, geografice şi
economice cu totul străine Rusiei, a fost cu
toate acestea alipit la ea şi silit de biciul rusesc
să ducă aceeaşi viaţă cu Rusia, dacă nu de fapt,
apoi cel puţin de ochii lumii. În limba oficială
rusească nu există pentru lumea europeană o
Basarabie moldovenească, ci o gubernie rusească, cu un popor rusesc, ca şi cel din tot colosul rusesc. Acum, Basarabia va trebui să se
reîntoarcă la formele vieţii potrivit cu istoria ei,
cu caracterul poporului, creat de istorie şi de
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împrejurările geografice, economice etc.”.
Odată conştientizat acest mare adevăr, Declaraţia Sfatului Ţării din 27 martie / 9 aprilie
1918 de unire a Basarabiei cu România „în puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe
baza principiului că noroadele singure să-şi hotărască soarta lor”, a venit „ca o supremă răsplată pentru toate suferinţele din timpul
războiului şi din timpul celor 106 ani de stăpânire străină” (Petre V. Ştefănucă), ideea şi decizia respectivă izvorând „din conştiinţa şi din
sufletul poporului şi nu din alte împrejurări venite din afară” (Ion Macovei).
Într-un mod regretabil, speculaţiile asupra
respectivelor procese au început în chiar ziua
imediat următoare adoptării actului istoric din
27 martie / 9 aprilie 1918. Gh. V. Cicerin, bunăoară, în calitatea sa de comisar bolşevic de
externe, a declarat că unirea ar fi fost realizată
de „proprietarii basarabeni”, pentru a-şi salva,
în atare mod, moşiile de expropriere. La rândul
său B. Maklakov, fost ministru în guvernul lui
Al. Kerenski, contesta legitimitatea unirii Basarabiei cu România pe motivul neaplicării sufragiului universal, egal, direct, secret,
proporţional şi obligatoriu. În fine, un al treilea
rând de acuzaţii ar fi fost „teroarea” şi „coruperea” deputaţilor basarabeni.
O vastă analiză aparţinând lui Pantelimon
Halippa, conţine explicaţii exhaustive la toate
acele insinuări şi calomnii, vehiculate până în
zilele noastre. Se ştie, bunăoară, că până la Primul Război Mondial, sufragiul universal nu era
cunoscut, practic, în nici o ţară europeană şi cu
atât mai puţin în Rusia ţaristă. Cum se putea
pretinde, în acest caz, Basarabiei sufragiul universal? În altă ordine de idei, dacă deputaţii basarabeni au fost „corupţi”, de ce să mai fi fost
şi „terorizaţi”? În fine, cum de au scăpat de „teroare” deputaţii minoritari: bulgarul Stepan Balamez, sau ucrainenii Arcadie Osmolovski şi
Mihail Starenki, care au votat deschis împotriva
unirii? Dimpotrivă, Balamez a ocupat, în anii
1922-1926, confortabila funcţie de preşedinte
al Camerei de Muncă.
La o distanţă de 103 ani de la acele evenimente istorice, apare drept incontestabil adevărul că o altă cale decât unirea Basarabiei cu
România era sortită unui inevitabil eşec, şi este
marele merit al Sfatului Ţării şi al oamenilor
politici basarabeni din acea perioadă – Constantin Stere, Pantelimon Halippa, Vasile Stroescu,
Ion Inculeţ, Ioan Pelivan, – de a fi identificat
unica soluţie ce ducea spre limanul mult aşteptat de întreaga populaţie. Dincolo de orice speculaţii de felul „ce ar fi fost dacă nu ar fi fost
cum a fost”, cert este că alternativa unirii Basarabiei cu România poate fi urmărită după
exemplul RASS Moldoveneşti din anii 19241940, – cu colectivizarea forţată a agriculturii
şi foametea dezastruoasă, cu deportările şi represiunile staliniste, cu dezmembrarea teritorială a Basarabiei în 1940 etc.
Graţie marelui eveniment al Unirii Basarabiei cu Vechiul Regat al României, după 1918
au urmat 22 de ani de eforturi „pe calea regăsirii
de sine şi a progresului”, de „reluare a adevăratei continuităţi etnice şi ideale” pe orbita culturii şi civilizaţiei europene. Aşa cum pe bună
dreptate afirma Eugen Lovinescu, „noi nu
numai că n-am ajuns la capătul sforţărilor în a
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Marea Unire din 1918:

„O Românie a libertăţii
şi a dreptăţii tuturor”
e fixa sufletul, dar chiar abia acum am intrat în adevăratul ciclu de
formaţie naţională”. Momentul istoric al acestui progres era cât se
poate de favorabil, deoarece „axa vieţii politice şi culturale, –
afirma autorul, – s-a schimbat din Răsărit în Apus”: „în veacul şi
de la locul nostru lumina vine din Apus: ex occidente lux! Deci,
progresul nu poate însemna, pentru poporul român, decât îmbogăţirea fondului naţional prin elementul creator al ideologiei apusene”.
În aceeaşi ordine de idei, marele istoric englez R.W. Seton Watson
afirma că Primul Război Mondial a adus pentru întreaga Românie trei
mari schimbări fundamentale: unitatea naţională, reforma agrară şi sufragiul universal, –
toate înscriindu-se
pe traseul modernităţii şi al modernizării:
„Dintre
acestea, prima a ridicat România de
la o putere mică la
una de rangul al
doilea în Europa,
urmând imediat
după Polonia şi Italia; a doua, satisfăcând foamea de
pământ a ţăranilor,
a înlăturat orice pe- Nicolae ENCIU, doctor habilitat în istorie, director
adjunct al Institutului de Istorie, mun. Chişinău
ricol al unei revoluţii de jos şi a imunizat România contra bolşevismului, cu toată
apropierea ei de Rusia; a treia a înzestrat naţiunea cu mijloacele unei autoexprimări democratice” (Ioan Lupaş), legiferându-se dreptul de vot
universal, direct, secret şi obligatoriu.
În acelaşi context, într-o cuvântare rostită la Chişinău în 1931, Nicolae Iorga afirma că „România nu este o ţară făcută. România se face
acum. Se face prin fiecare dintre noi”, continuându-şi ideea la capătul
celălalt al aceleiaşi călătorii, la Timişoara: „Ţara aceasta este alcătuită
din bucăţi, care s-au adunat, pe pământul stropit cu sânge al Marelui
Război, abia de câţiva ani de zile”, urmând să devină nu numai o ţară
întregită, ci şi „o Românie a libertăţii şi a dreptăţii tuturor”.
A urmat o perioadă în care nu numai România, ci şi Europa şi întreaga
lume intra într-o nouă fază istorică de dezvoltare, marcată, pe de o parte,
de victoria principiului naţionalităţilor şi constituirea sau desăvârşirea
unităţii naţional-statale a ţărilor din Centrul şi Sud-Estul Europei, dar şi,
în egală măsură, de ruinarea economică a puterilor beligerante şi victoria
revoluţiei bolşevice din Rusia în toamna anului 1917, de ascensiunea fascismului şi nazismului, concomitent cu pierderea predominanţei politice,
economice şi a puterii modelatoare a Europei. Factorii respectivi au influenţat întreaga perioadă dintre cele două războaie mondiale, favorizându-i numeroase şi diverse împliniri şi realizări, dar şi, în egală măsură,
determinându-i la fel de numeroase dificultăţi, limite şi chiar greşeli, inerente unei perioade istorice prea scurte şi prea zbuciumate pentru a putea
produce transformări calitative radicale.
Cu toate acestea, faţă de perioada anterioară, anii care au urmat
Primului Război Mondial s-au întemeiat pe filosofia optimismului istoric în calitate de dominantă a perioadei interbelice. Aşa cum s-a afirmat în literatura de specialitate, comportamentul din cele două părţi
ale continentului european – Europa Occidentală şi Europa CentralSud-Estică – a avut, după Primul Război Mondial, numeroase specificităţi, una din ele constând în faptul că, în timp ce în Occident tonusul
moral-creator era exprimat în termenii sentimentului decadenţei, aşa
cum o făcea, bunăoară, Osvald Spengler (1880-1936) în celebra-i lucrare „Declinul Occidentului”, în Europa Central-Sud-Estică a dominat
mai mult optimismul istoric. Aceasta deoarece energia naţională care,
până atunci, fusese canalizată spre lupta pentru eliberare şi unitate naţională, după 1918 a putut să fie dirijată spre constructivism şi creativitate în toate sectoarele societăţii moderne.
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Mesaj
către Şedinţa Solemnă a
Parlamentului Republicii
Moldova de consemnare a
Zilei de 27 martie 1918
ragii mei,
Mulţi dintre noi credem că Unirea cea Mare va veni
singură, iar noi vom aştepta (cât timp?) semnarea protocoalelor sau acordurilor şi vom dormi liniştiţi.
Nu, dragilor, nu este chiar aşa.
Unirea se face zi de zi: cartea, muzica, editată sau scrisă
la Chişinău sau Bucureşti să se asculte şi să se cânte pe ambele
maluri ale Prutului şi pe tot întinsul spaţiului românesc. Spectacolele, concertele, filmele, emisiunile radio şi TV să poată fi privite
şi ascultate pe ambele maluri ale Prutului şi pe tot întinsul românesc.
Curgerea unui râu se face între două maluri. Nu poate fi un
râu cu un singur mal, fie din stânga sau din dreapta.
Mă întreb şi vă întreb:
– Ce sau cine a încurcat şi mai încurcă ca „Hora prieteniei”
pe care am scris-o încă în anii ʹ60 ai secolului XX să ajungă în
România sau să fie cunoscută măcar aici, pe malul stâng?
– Unde se cântă Imnul lui Ştefan cel Mare, Imnul lui Mihai
Viteazul, Imnul lui Alexandru Ioan Cuza pe care le-am consacrat
domnitorilor noştri de glorie?
– De ce nu se mai joacă spectacolul „UNIREA CEA MARE”
de la Opera Română Craiova?
– De ce continuăm să cântăm şi să dansăm horele dezbinării
şi nu ale Unirii?
Cărţile, ziarele, filmele în limba română nu se vând şi nici nu
se citesc.
Chiar şi în timpul regimului sovietic, pe strada Puşkin erau
magazine de carte românească şi nu numai carte, ci şi discuri cu
muzică românească, dicţionare, picturi, hărţi… Acum însă privim
cum „bravii” patrihoţi rup hărţile în Parlamentul de la Chişinău.
De mult cercetătorii români în acelaşi domeniu ar trebui să
lucreze împreună. De mult e timpul să vorbim despre lucrurile
care ne unesc nu doar despre cele care ne despart.
Avem aceeaşi greblă şi în Basarabia şi în Maramureş pentru
a curăţa terenul de buruieni, noi însă călcăm grebla a câta oară?
Două-trei persoane vor fi împuternicite să semneze Protocolul
sau acordul în câteva clipe, iar pregătirea Sfintei Uniri o fac milioane de oameni, de-a lungul timpului.
Noi suntem chemaţi să accelerăm timpul pentru ReUnire,
să-i dăm acestui proces o haină mai de-a noastră, mai aproape de
trupul nostru şi să aducem fiecare din noi câte o floare în marea
cunună a Neamului Unit.
De la Hora Unirii din secolul XIX şi Hora Prieteniei din secolul XX să trecem la Imnul Marii Uniri al mult pătimitului neam
de la Nistru până la Tisa, de la Dunăre la Carpaţi, măcinat, chiar
dacă inconştient, de acelaşi SINGUR MARE DOR.
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Paşi spre Europa

Acreditări Erasmus – paşaportul Colegiului Naţional
„Calistrat Hogaş” pentru mobilităţi europene 2021 – 2027
xperienţa Erasmus+ 2014-2020 ne-a arătat că deschiderea spre educaţia europeană prin mobilităţi ale elevilor şi
profesorilor oferă oportunităţi de dezvoltare instituţională pe care suntem datori
să le fructificăm. În cadrul programului
anterior, Erasmus+ 2014-2020, Colegiul
Naţional „Calistrat Hogaş” a utilizat oportunităţile oferite de diferite acţiuni şi programe de
finanţare şi a implementat o paletă de proiecte
foarte diversă din punct de vedere tematic, reuşind să asigure anual un număr ridicat de mobilităţi pentru resursele sale umane şi pentru
beneficiari.
Astfel, ne putem mândri cu 16 proiecte implementate în cadrul programului Erasmus+,
dintre care un proiect de mobilităţi pentru formarea personalului (KA101), două proiecte de
mobilităţi pentru formarea profesională a elevilor (KA102), 5 proiecte de parteneriat strategic pentru şcoli (KA219), 6 proiecte de
parteneriat pentru schimb interşcolar (KA229),
2 proiecte de parteneriat strategic pentru inovare (KA201), pe durata cărora un număr im-
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presionant de elevi şi profesori au beneficiat de
sprijin financiar din partea Comisiei Europene
pentru a participa la schimburi de experienţă
transnaţionale, mobilităţi de formare şi învăţare.
În baza acestei experienţe acumulate, am
receptat deschiderea europeană a elevilor şi nevoia instituţiei noastre de a se concentra pe dezvoltarea unor componente educaţionale
relevante pe termen lung. Lecţia principală a
perioadei anterioare a fost aceea că, prin asigurarea accesului unui număr cât mai mare de
elevi şi profesori la experienţe de învăţare europene, impactul pozitiv la nivel individual şi
instituţional pe termen lung va fi mai mare: cu
cât numărul elevilor şi profesorilor care au
acces direct la experienţe europene este mai
mare, cu atât schimbările de mentalitate şi progresele instituţiei vor fi mai rapide şi mai profunde.
Din acest motiv, am fost receptivi la Apelul
de acreditare pentru proiecte de mobilitate care
a fost lansat de Agenţia Naţională la sfârşitul
anului trecut, depunând solicitări de acreditare

pentru două domenii din trei, respectiv pentru
domeniile educaţie şcolară şi formare profesională. Faptul că Agenţia Naţională a aprobat ambele solicitări de acreditare dovedeşte
consistenţa viziunii instituţionale pe termen
lung şi credibilitatea CNCH ca instituţie cu experienţă în implementarea celor două tipuri de
proiecte de mobilitate.
Dar, ceea ce este cel mai important, acreditările permit accesul pe termen lung al şcolii
noastre la suportul financiar oferit de Comisia
Europeană şi asigură, pe de o parte, continuitatea accesului elevilor de la specializarea matematică-informatică din cinci generaţii succesive
(aproximativ 120 de elevi în total, atunci când
vor fi în clasa a XI-a) la experienţe de formare
profesională în domeniul informatică, precum
şi accesul personalului instituţiei la un număr
de aproximativ 55 de mobilităţi europene, dintre care 40 vor fi mobilităţi de formare pentru
profesori (10 finanţate pe domeniul VET şi 30
finanţate prin domeniul educaţie şcolară).
Petruţa LOSTUN

Hogaşul – singura şcoală din Neamţ cu două acreditări Erasmus
(urmare din pag. 7)
2012-2014 – LE MATH – LEARNING
MATHEMATICS
THROUGH NEW
●
COMMUNICATION FACTORS, proiect
Comenius centralizat cu parteneri din
Cipru, Suedia, Spania, Bulgaria şi Italia;
• 2013-2015 – YOUTH INITIATIVES
TO ENHANCE THEIR LIFE DEVELOPMENT, proiect Comenius, parteneriat
bilateral cu o şcoală din Turcia;
• 2015-2016 – WAVES OF CITIZENSHIP,
WAVES OF LEGALITY – Programul „Europa pentru cetăţeni. Acţiuni ale societăţii civile” cu parteneri din Italia, Macedonia,
Albania, Estonia, Grecia, Portugalia, Bulgaria, Ungaria şi Cehia;
• 2015-2017 – SELFY – SAVE EARTH’S
LIFE FOR YOUTH, proiect Erasmus+,
parteneriat şcolar cu Germania, Grecia, Portugalia, Italia, Reunion, Turcia şi Letonia;
• 2016-2017 – Proiectul FACT-REFLECTACT câştigător al ZILEI EUROSCOLA din
17 noiembrie 2017, vizita elevilor la Parlamentul European de la Strasbourg;
• 2016-2019 – MOVE YOUR BODY AND
MIND – HEALTHY LIFESTYLE FOR
ADOLESCENTS!, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu Bulgaria, Franţa, Polonia,
Spania, UK, Turcia şi Letonia;
• 2016-2018 – APPRÉHENDER LE PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIAL
ATTACHÉ AUX DIFFÉRENTES UTILISATIONS DU CHEVAL, LE SAUVEGARDER, LE RESPECTER ET
SENSIBILISER
AUX
NIVEAUX
LOCAL, NATIONAL ET EUROPÉEAN,
proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu
Franţa şi Spania;
• 2016-2018 – EUROPEAN VALUES
AND BEING PHYSICALLY ACTIVE
THROUGH GAMES FOR A BETTER
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LIFE, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar
cu Portugalia, Turcia, Polonia şi Letonia;
• 2017-2019 – BIOPLASTICS – THE FUTURE OF FOOD PACKING!, proiect
Erasmus+, parteneriat şcolar cu Germania,
UK şi Grecia).
La acestea s-au adăugat, proiectul adresat
elevilor de gimnaziu ESCRIBIMOS NUESTRA HISTORIA. CREAMOS NUESTRO
PLANETA, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar
cu Spania, Italia şi Portugalia (2017-2019) şi
proiectul de formare profesioală VET –ANGAJABILITATE+ PRIN PRACTICĂ LA LOCUL
DE MUNCĂ, proiect Erasmus+, mobilităţi stagiari VET (2017-2018).
În anul şcolar 2019-2020, se aflau în derulare următoarele proiecte:
►EXPERIENŢE+ DE MUNCĂ EUROPENE: UN PLUS DE COMPETENŢE,
MAI MULTE PERSPECTIVE, proiect
Erasmus+, mobilităţi stagiari VET în Granada (Spania);
►VR SCIENCE LAB, proiect Erasmus+,
parteneriat şcolar cu Cehia, Spania şi Croaţia;
►STEAMULATION FOR STUDENTS,
proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu Spania, Portugalia, Lituania şi Turcia;
►CODE THE FUTURE, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu Turcia, Italia şi
Spania;
►ÊTRE UN ECO-CITOYEN, proiect
Erasmus+, parteneriat şcolar cu Franţa, Insulele Réunion şi Italia;
►USING OUTDOOR ACTIVITIES TO
CHALLENGE, DEVELOP AND PROMOTE
ENTREPRENEURSHIP
SKILLS, proiect Erasmus+, parteneriat
şcolar cu Marea Britanie, Austria, Finlanda
şi Italia;
►STEAM OF COURSE, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu Belgia, Turcia,
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Portugalia şi Spania;
►JOURNALISM AS LEARNING
TOOL, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar
cu Norvegia, Belgia, Bulgaria, Austria şi
Turcia.
►BIOPLASTICS, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu Germania, Marea Britanie
şi Grecia.
Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” îşi propune să creeze, prin strategia de internaţionalizare pentru 2021-2027, un cadru prin care să-şi
optimizeze acţiunile subordonate idealului educaţional al şcolii româneşti, să găsească noi metode de dezvoltare liberă, integrală şi armonioasă
a individualităţii umane, noi căi de formare a
personalităţii autonome şi de asumare a unui sistem de valori capabil să conducă beneficiarii la
împlinirea şi dezvoltarea personală, la dezvoltarea spiritului antreprenorial, la participarea cetăţenească activă în societate, la incluziune socială
şi la creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii. Toate aceste finalităţi instituţionale sunt racordate la contextul naţional şi european şi se pot
împlini în condiţii optime prin cooperare europeană.
Misiunea Colegiului Naţional „Calistrat
Hogaş”, afiliat Alianţei Naţionale a Colegiilor
Centenare, este aceea de a furniza comunităţii
educaţionale servicii de calitate, caracterizate
prin profesionalism şi concretizate în actul pedagogic de asigurare a parcursului individualizat
de dezvoltare a fiecărui elev, cu respectarea diversităţii umane şi în deplină siguranţă a persoanei. Astfel, absolventul de „Hogaş” va deveni
cetăţeanul european competent şi responsabil,
întreprinzător şi creativ, activ şi reactiv la schimbare, deschis spre a comunica şi a se integra social, abil şi disponibil să înveţe pe tot parcursul
vieţii, mobil, dar şi conştient de apartenenţa sa
la comunitate, în respect faţă de valorile democratice europene într-o societate a cunoaşterii,
pentru dezvoltare durabilă.
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Arte şi meserii
nterviul ce urmează mi-a fost inspirat de vizionarea unei filmări
făcute de Teodor Petru Moldovan la Sestri Art Gallery cu protagoniştii ultimei expoziţii de acolo, şi anume, pictorii Petru Diaconu, Carmen Bayer, Laurenţiu Dimişcă şi fotograful Florin Mihai.
Atunci mi-a venit ideea de a pune faţă în faţă un pictor şi un fotograf, pentru ca fiecare să-şi apere propria artă, cu argumente solide.
Întâmplarea, a avut loc într-o geroasă dar frumoasă dimineaţă de
13 februarie 2021, tot la Sestri Art Gallery, când
i-am convocat la această confruntare artistică pe
pictorul Petru Diaconu şi pe fotograful profesionist Florin Mihai.
– Pentru început, v-aş ruga să prezentaţi
pentru publicul nostru expoziţia actuală de la
Sestri Art Gallery.
Petru Diaconu: Suntem la o galerie care are
deja o vechime de 14 ani, timp în care s-au desfăşurat foarte multe vernisaje interesante. Expoziţia curentă este realizată la iniţiativa lui Florin
Mihai, care a avut o idee foarte bună, mai ales în
perioada actuală, când nu am prea avut ocazia să
ne prezentăm decât pe internet, din cauza pandemiei. Suntem patru artişti: Carmen Bayer – care
îşi desfăşoară activitatea în special la Cluj, Laurenţiu Dimişcă, Florin Mihai – cu fotografie alb
negru şi eu cu reliefuri. Despre tehnica reliefurilor mele aş putea spune că este inventată de
mine, pentru că mereu m-a frământat ideea cum
aş putea face să-mi multiplic lucrările. După ce
îmi stabilesc subiectul, îmi fac prototipul în relief, după care urmez nişte tehnici cunoscute cu matriţe de cauciuc siliconic, răşini sintetice
(la care am devenit
specialist). Fiecare lucrare este semnată, numerotată şi înregistrată.
Tirajul permis este
până în 50 de bucăţi.
Sigur că preţul pe lucrare este scăzut dar
lucrările sunt spectaculoase şi dau posibilitatea de a decora casa
într-un mod deosebit.
– Florin Mihai,
eşti numit maestrul fotografiei alb-negru.
Cum ai dobândit acest
apelativ?
Florin Mihai: N-am ştiut că sunt numit aşa, cert este că mie îmi
place tehnica asta de mulţi ani. Am început fotografia pe film alb-negru,
cu developări, cum era pe atunci, am avut şi un laborator alb-negru unde
măream fotografiile. Vorbesc despre anii 1990, 1992, 1994, şi uite că am
ajuns în 2021 lucrând tot fotografii alb-negru.
Această fotografie este simplificată, pentru că eliminăm culoarea,
asta înseamnă că variabilele din cadru sunt mai puţine şi ne concentrăm
pe o compoziţie, pe subiect, pe obiectele cu care facem compoziţia, pe
lumină, pe umbră, pe griuri, pe echilibrul griurilor. Eliminăm culoarea
pentru că poate nu ne interesează, fiindcă peste tot e doar culoare. Dar
nu pentru asta fac eu fotografie alb-negru, ci pentru că e mai simplă, abstractă şi se poate stabiliza mai bine subiectul. Fotografiile mele folosesc
ca subiect oraşul, străzi, locuri, oameni. Nu cred că trebuie mers foarte
mult pentru a găsi un subiect interesant. Cele 19 fotografii prezente în
expoziţie sunt realizate între anii 2016-2020 şi mă bucur de această serie
expozabilă.
– Ce beneficii artistice îţi aduce tehnica în infraroşu folosită de tine
în prezent?
Florin Mihai: Tehnica de fotografiere în infraroşu presupune faptul
că se folosesc nişte filtre şi în felul acesta eliminăm spectrul vizibil, adică
lumina cu ajutorul căreia vedem. Radiaţia infraroşie se află în dreapta
spectrului vizibil şi este radiaţia pe care o folosim toţi, cel mai simplu
reper fiind telecomanda televizorului. În această tehnică fotografia arată
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foarte interesant şi imaginea capătă o altă aromă. Clorofila frunzelor este
redată în alb, cerul albastru este redat în griuri adânci duse spre negru,
imaginea este esenţializată, iar compoziţia, dacă ştii şi poţi s-o faci, e
mai uşor de controlat. Mesajul fotografiei este mai direct, atâta timp cât
fotografia este făcută cum trebuie, cu o compoziţie corespunzătoare subiectului şi ideii. Eu am încercat să fotografiez cu lumină dură, tare, directă, cu umbre negre, cu umbre adânci. E o tehnică specială, de care eu
mă simt apropiat, dar e doar o filă din repertoriul
exprimării artistice a unui fotograf. Şi fotografia
color este extraordinară, are viaţa ei, limbajul ei.
– Eşti şi promotorul proiectului „Artişti pentru viaţă” – expoziţie de artă pe o simeză virtuală. Ştiu că în spatele acestuia stă o intenţie
generoasă. Despre ce este vorba?
Florin Mihai: Acesta este un proiect pe care
l-am gândit cu Laurenţiu Dimişcă, şi ne-am propus să ne constituim într-un grup de artişti vizuali – pictori, graficieni, sculptori, designeri,
fotografi – care să expună împreună pe o simeză
virtuală, pe o reţea de socializare, să vândă lucrările iar banii obţinuţi să fie donaţi pentru
construirea spitalului modular numărul 2 ATI din
Piatra-Neamţ. Deşi forţele noastre sunt mici, e o
contribuţie pe care noi artiştii vrem s-o aducem
prin valorificarea lucrărilor deja făcute, în speranţa că putem ajuta într-o oarecare măsură construcţia acestei unităţi vitale. Eu am pus pe cont
toate datele, primul expozant este Laurenţiu Dimişcă cu lucrarea „Aleşii”, urmez eu şi apoi alţi
artişti. Nu dorim o licitaţie, aşa că preferăm această modalitate. Dacă vor
fi cumpărări, banii vor fi viraţi Fundaţiei „Dăruieşte Viaţă”, cea care deja
a strâns un sfert din bugetul necesar şi ştim că deja este gata fundaţia
spitalului.
– Şi acum, pictorul versus fotograful... Ce argumente aduceţi?
Petru Diaconu: Eu n-aş face discriminare între pictură şi fotografie
pentru că sunt două lucruri net diferite. Dacă ne întoarcem la Brâncuşi
şi alţi mari artişti care au fost şi fotografi putem spune că ei au înţeles
la momentul potrivit că şi fotografia este o aripă a artei şi se încadrează
în grupul artelor vizuale. Fotografia are o menire foarte interesantă,
spre exemplu, eu uitându-mă prin mormanul de fotografii, călătoresc fără
să-mi dau seama în urmă cu ani de zile. Astăzi, prietenul meu Eugen
Dornescu a postat pe facebook nişte fotografii cu artiştii ieşeni din perioada 1977, 1978, 1980. Fotografii alb negru şi am avut marea surpriză
şi tristeţe să constat că, deşi artiştii s-au stins din viaţă, au rămas fotografiile făcute cu mulţi ani în urmă. Cumva fotografia are un rol documentar.
Florin Mihai: Fotografia este copilul mic al artelor vizuale, având în
vedere că a apărut relativ
recent, având până în 200
de ani de viaţă. Despre pictură putem vorbi încă de
acum 30.000 de ani, pentru
că vedem ce s-a pictat pe
pereţii peşterilor Lascaux,
Altamira şi multe altele.
Fotografia e foarte tânără şi
totuşi are marele merit că a
redat libertatea pictorilor,
care au scăpat de ideea firească pe atunci de a picta
realist. Până la apariţia fotografiei era nevoie de o reproducere exactă a realităţii,
mai ales când era vorba de
portrete, în special ale persoanelor influente. Odată
cu apariţia fotografiei au
Gianina BURUIANĂ
(continuare în pag. 12)

Pictorul
şi fotograful

• Convorbiri artistice
cu Petru Diaconu
şi Florin Mihai
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Arte şi meserii
(urmare din pag. 11)
părut şi impresioniştii, acei pictori care
au ieşit din camera academică şi au pictat
altfel, poate cum vedeau ei, poate cum
credeau ei că poate fi percepută realitatea.
Şi astfel, vorbim de Saloanele Refuzaţilor
şi alte mişcări care au impus curente moderne.
În concluzie, pentru mine fotografiile alb
negru rămân un vârf în realitatea colorată din
oraşul Piatra-Neamţ, care atrag atenţia într-un
mod pozitiv.
Despre Petrică Diaconu aş putea spune că
în cartea vieţii lui – pe care o va scrie într-o zi,
o carte groasă, consistentă, deoarece are ce povesti din abundenţă – pictura se regăseşte în fiecare pagină. Pentru că este un artist consecvent,
practicând ceea ce şi-a dorit dintotdeauna. Ni-

a

ciodata nu a renunţat la a-şi trăi povestea pictând, iar lucrările lui sunt foarte cunoscute,
vorbesc de la sine. Eu am foarte multe de învăţat de la el, mai ales că mi-a mărturisit că reuşita
se obţine prin perseverenţă. Prin încercări care
nu reuşesc de cele mai multe ori.
– Şi totuşi, argumentul cel mai concludent
în favoarea artei proprii este...?
Petru Diaconu: Cred că este adevărat ce
spunea Florin, este vorba despre o perseverenţă
diabolică în cazul meu; nu lucrez din complezenţă sau din obligaţie, ci numai din plăcere, şi
pentru că trebuie să lucrez. În tinereţe ne visăm
mari artişti, dar odată cu trecerea timpului ne

mai vine şi mintea la cap, ne mai înţelepţim şi,
uşor, uşor, acea ambiţie deşartă se transformă
într-o consecvenţă şi un mod de viaţă. Într-un
număr mai vechi al revistei Apostolul spuneam
că o definiţie a artei nu există şi nu va exista ni-

Pictorul
şi fotograful
• Convorbiri artistice
cu Petru Diaconu
şi Florin Mihai
ciodată, pentru că arta este ca linia orizontului.
Cu cât încerci să te apropii de ea constaţi că rămâne la fel de departe.
Mihai Florin: Fotografiile mele alb negru
sunt o sinteză a momentului colorat pe care-l
trăim.
– Să facem un exerciţiu de imaginaţie şi să
ne închipuim că cineva v-ar cere să faceţi
schimb între voi, adică pictorul să devină fotograf şi viceversa. Cum aţi reacţiona? Ce aţi
simţi?
Petru Diaconu: Cândva am avut şi eu un
aparat foto cumpărat de la ruşi şi sigur c-am
făcut şi eu fotografii. Acum am mijloace de
făcut poze dar mi-e ruşine de Florin. Eu mă poziţionez faţă de fotografie în felul următor: nu
să văd cât de artistică este, ci cât de mult îmi
foloseşte. Sunt situaţii când o fotografie te
ajută.
F l o r i n
Mihai: Dacă ar
fi pentru 24 de
ore să iau locul
lui Petru Diaconu la şevalet
aş încerca să fiu
cel mai bun pictor dintre fotografi.
– Arta sprijină sau trebuie
sprijinită?

Florin Mihai: Cel mai bine este să te ajuţi
singur, să lucrezi fără să aştepţi alt ajutor de la
cineva. Pentru că poate fi o capcană. Foarte
mulţi artişti nu fac nimic pentru că nu primesc
nimic. Ei lucrează doar dacă sunt ajutaţi, dacă
există buget pentru arta lor. După părerea mea,
faci artă pentru că vrei să te exprimi.
În contextul unei societăţi, trebuie înţeles
că artiştii sunt măsura situaţiei la momentul respectiv. Atunci când în municipiul nostru primim
vizite oficiale, aleşii noştri se pot lăuda cu adevărat doar cu artiştii şi realizările lor. De obicei
vizitatorii oraşului nostru se interesează de artişti, muzee, teatru, poate chiar o filarmonică.
Acestea sunt valori adăugate cu care ne putem
lăuda. Artiştii sunt vitali, lucrările lor se pot exporta şi exprimă sintetic ce se poate face într-un
anumit spaţiu.
Petru Diaconu: Orice ajutor care apare
necondiţionat şi care nu se amestecă în modul
tău de a gândi şi de a face este binevenit. În
momentul în care se impun condiţii, s-a terminat. Pe ansamblu, în ceea ce mă priveşte, opinia mea, începând încă de la prima expoziţie,
este că nu trebuie să mă ajute nimeni. Dar arta
în general ajută foarte mult societatea, într-un
mod de care poate nici nu suntem conştienţi.
Artiştii reprezintă un popor în veşnicia lui. De
aceea societatea ar trebui să aibă grijă de artişti, pentru că aceştia, fără să ceară nimic, dau
totul.
În Piatra-Neamţ ar fi minunat să avem o
stradă a artiştilor sau o sală de expoziţie pe
măsura potenţialului creativ al pictorilor nemţeni.
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2/1938, n. Cătălin-Florin Stupcanu, la
Filioara, Agapia,
Neamţ (d. 26. 09.
2000,
Ceahlău,
Neamţ), profesor,
ziarist. A urmat clasele primare la
Şcoala „Sfântul Andrei” din Bucureşti, apoi
pe cele ale Şcolii Elementare de Băieţi Nr. 1, cele
liceale la Şcoala Medie de
Băieţi Nr. 1, ambele din
Piatra-Neamţ, şi Facultatea de Istorie din Iaşi
(1961). Cariera didactică: Şcoala din Zbereşti,
Costişa, Neamţ şi Şcoala Nr. 1, Piatra-Neamţ.
Ziarist la ziarele: „Flacăra” (1963), „Steagul

n
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roşu” din Bacău (1965-1968), „Ceahlăul” (19681974; 1978-1982; 1989-2000). Funcţii: inspector
la Comitetul Judeţean de Cultură, director al Muzeului de Istorie din Piatra-Neamţ (1974-1978).
În publicaţiile la care a lucrat, a risipit nenumărate

Rememorări nemţene
articole, cronici cinematografice, de artă plastică,
note-semnal, recenzii, opinii, mai ales pe probleme de cultură şi artă. Volumul „Zăpadă şi fum,
scrieri de tinereţe” a apărut postum, prin grija soţiei, Maria Stupcanu.
■ 1/1944, n. – Florin Florescu, Cândeşti,
Buzău (5. 12. 2009, Piatra-Neamţ), profesor, lider
sindical, absolvent al Facultăţii de Biologie. El
este cel care a militat pentru înfiinţarea Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ (1990)

APOSTOLUL

şi, împreună cu profesorii
Gheorghe Amaicei, Dumitriţa Vasilca, Lucian
Corneanu şi ziaristul Mircea Zaharia, au hotărât
publicarea, din martie
1999, a revistei ,,Apostolul” (seria nouă), care
apare şi în prezent ca publicaţie a cadrelor didactice din Judeţul Neamţ,
editată de Sindicatul din Învăţământ Neamţ, al
cărui preşedinte a fost Florin Florescu.
■ 7/1903 – n. Grigore Cugler, la Roznov,
Neamţ (d. 30. 09. 1972, Lima, Peru), diplomat de
carieră, compozitor, grafician, ilustrator, memorialist, prozator şi poet. Studii primare la Roznov,
secundare la Piatra-Neamţ şi la Liceul Militar de
la Mănăstirea Dealu. A studiat vioara, viola şi
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Arte şi meserii

„Mă pufneşte râsul când simt pe câte cineva de lângă mine
că se gândeşte la o posibilă eternitate”
• Interviu cu poetul Nicolae Sava
oetul Nicolae Sava face parte din prima
linie valorică a literaturii noastre contemporane. Este convins, ca orice om de litere
autentic, că doar cititorul şi numai cititorul
e în măsură să-ţi răsplătească strădaniile.
Consideră că timpul e cel care repară unele
nedreptăţi din viaţa marilor scriitori, iar
prin cuvinte tăinuim ceea ce nu e de spus dar şi
spunem cu voce tare ceea ce ne doare.
– Putem spune că aţi trăit o intensă istorie
a literaturii româneşti?
– Cred că ai dreptate în ceea ce afirmi.
Dacă ar fi să o luăm calendaristic, de la debutul
meu într-o revistă literară până azi au trecut
peste 50 de ani, timp în care am parcurs, alături
de colegii mei scriitori, o bună parte din istoria
literaturii româneşti. Evident, la început în calitate de tânăr condeier care încerca să se
afirme, iar mai apoi, după primirea în Uniunea
Scriitorilor, în anul 1990, cu obligaţiile dar şi
avantajele (puţine) care decurg din calitatea de
membru cu drepturi depline în această breaslă
profesională. Pentru că, orice s-ar zice (aici
încap şi excepţiile de rigoare), cei intraţi în Uniune sunt, în general, profesionişti în ale scrisului. A fost o perioadă în care mi-am format
multe contacte şi prietenii memorabile, deşi eu
am fost dintotdeauna un om retras, timid chiar,
m-am apropiat greu mai ales de numele mari
din literatură cu care am fost contemporan. Eu
cred că fac parte şi dintr-o ultimă generaţie care
îşi respectă înaintaşii literari. Am avut norocul
să-l văd pe Mihail Sadoveanu trecând cu Volga
lui neagră pe la poarta casei mele, în drum spre
locuinţa de la Mănăstirea Neamţ, să merg acasă
la Nichita Stănescu, să stau de vorbă cu el, împreună cu alţi poeţi nemţeni, (intro)duşi acolo
de poeta Elena Ştefoi, care acum e ambasadoare prin nu ştiu ce ţară africană, să ciocnesc
un pahar cu mari poeţi precum Mihai Ursachi,
Cezar Ivănescu, Emil Brumaru, Petre Stoica.
Cel puţin cu poetul Emil Brumaru am avut
noroc pur şi simplu. Începuse el o poştă a redacţiei cu nume fistichiu, „Diligenţa poştală”,
într-un supliment al ziarului „Scânteia tineretului”, care se chema „Năzuinţe”, iar eu am fost

P

Nicolae Sava s-a născut la 23 octombrie 1950 în comuna Vânători-Neamţ, fiind cel de-al 11-lea copil al familiei. Debutează, graţie
poetului Emil Brumaru, în februarie 1981, la „Confluenţe” (publicaţie
care a devenit ulterior revista SLAST) iar debutul editorial are loc în
„Caietul debutanţilor 1980-1981” al Editurii „Albatros”, cu un grupaj
de poeme în proză intitulat „Despre prietenie”. În anul 1981 obţine
Premiul pentru debut al revistei SLAST. Câştigă concursul de debut
la Editura Junimea în anul 1981, cu manuscrisul „Fericit precum mirele” (publicat abia în 1984), volum căruia i se acordă Premiul CC al
UTC pentru poezie. Tot la Editura „Junimea”, în anul 1989, publică
volumul „Privighetoarea”. Din februarie 1990 devine membru al Uniunii Scriitorilor şi membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. În 1995 publică la Editura „Panteon” din Piatra-Neamţ
volumul „Viaţă publică” (Premiul special al Festivalului internaţional
de poezie de la Sighetul Marmaţiei), iar în 1997 la Editura „Axa” din
Botoşani, în colecţia „La steaua. Poeţi opzecişti”, volumul „Proză, domnilor, proză!” (Premiul
Salonului internaţional de carte de la Oradea). Alt volum de versuri, „Insolenţa nopţilor”, apărut
în 2004 la Editura „Axa”, Botoşani, a obţinut Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Iaşi, pentru poezie. În anii 2010 şi 2015 i se decernează Premiul de Excelenţă al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor,
iar în 2015 Marele Premiu pentru poezie al Festivalului Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”.
Alte volume publicate: „În aripi de gală”, Editura „Dacia XXI”, Cluj Napoca, 2011; „Privighetoarea arsă”, Editura „TipoMoldova”, Iasi, 2011. Textele sale au fost traduse şi publicate în limbile
engleză, italiană, rusă, poloneză, turcă, franceză, germană ş.a., fiind prezent în antologiile „Appoggiato ad un libro fiorito” (Italia, Genova, 2001), „Poesie d’aujourd’hui” (Franţa, Marsilia,
2005), „Abgenutzter Engel” (Germania, Kastellaun, 2003). În anul 2020 i s-a publicat o antologie
de versuri în limba germană (în traducerea poetului Chirstian W. Schenk). Este membru fondator
al Grupului de la Durău şi al revistelor literare „Antiteze” şi „Conta” din Piatra-Neamţ. Nicolae
Sava, care deţine Premiile „Convorbiri literare” (în 2008, pentru poezie) şi revistei „Hyperion”
din Botoşani (2005) este Cetăţean de Onoare al comunei natale, Vânători-Neamţ.

primul lui „muşteriu”. Mi-a publicat din prima
trimitere patru poeme şi cu asta am devenit o
tânără speranţă în literatură. M-a declarat în mai
multe rânduri prietenul lui, dar m-a şi ajutat
efectiv la apariţia primei cărţi. În noiembrie
1981 m-a dus de mână să citesc la cenaclul
„Confluenţe” din Bucureşti cu Matei Vişniec
(acesta prezentat de Mihai Şora). Luasem concursul de debut în volum la „Junimea” prin
1981 (Brumaru nu a fost în juriu) dar cartea nu
se mai tipărea. Cenzura îmi eliminase din carte
aproape toate poemele (cartea avea, iniţial, 58
de texte, dar mai rămăseseră vreo 20), trecuseră
doi ani şi volumul nu mai apărea. Brumaru intra
săptămânal pe la editură să-l întrebe pe directorul Andi Andrieş când dă drumul la carte. A
apărut abia prin luna august a anului 1984 cu
un cuprins de 32 de texte în cele 55 de pagini.
E adevărat, tirajul a fost mare, 6.000 de exem-

plare. Am contractul de editare care a fost completat după ce a apărut cartea, în care era stipulat şi dreptul de autor, 5.650 lei. Istoria e lungă
dar mă opresc aici. În cei 50 de ani am cunoscut
pe toţi scriitorii mai mici sau mai mari care
mi-au fost şi îmi sunt contemporani, cu mulţi
dintre ei am rămas prieten. Pe vremea uceniciei
mele divinizam pe marii autori români contemporani. Abia foarte târziu, după zeci de ani, i-am
cunoscut, dar raportul cu ei a rămas acelaşi, de
la ucenic la calfă, în respect şi recunoştinţă.
Chiar dacă ei mi-au devenit, între timp, prieteni
apropiaţi. Primesc şi acum telefoane de la prieteni scriitori din Craiova, Târgu Jiu, Turnu Severin, Galaţi, Satu Mare, Târgovişte, Bucureşti,
Chişinău. A fost un privilegiu deosebit pentru
A consemnat Violeta MOŞU
(continuare în pag. 14)
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ompoziţia la Conservator, apoi a urmat Facultatea de Drept (1926). Diplomat la Berlin, Bratislava, Stockholm, instrumentist, în
orchestra Teatrului Naţional din Bucureşti
(1945-1946). În 1946, este rechemat în diplomaţie şi trimis consul la Oslo, va demisiona (1947), se va stabili la Lima, unde a
trăit 24 de ani (instrumentist în Orchestra Simfonică Naţională şi lucrător în domeniul asigurărilor).
Revine în Europa, la Paris (1972), acordă un interviu Monicăi Lovinescu pentru Europa Liberă, după
întoarcerea la Lima, a decedat. Debut publicistic
(1928), cu proza „Match nul”, în „Tiparniţa literară”, iar editorial, în 1934, cu „Apunake şi alte fenomene”, urmat de „Afară-de-Unu-Singur”, „Vi-l
prezint pe Ţeavă”, „Alb şi negru”.
■ 8/2008 – d. Dan Cepoi, la Piatra-Neamţ,
pictor (n. 21 iunie 1949, Târgu-Neamţ, v. fişa lunii
iunie).

c
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■ 9/1949 – n. Gheorghe Diaconu – Gdia, la
Galda de Jos, Alba (d. 2008, Piatra-Neamţ), artist
plastic. A absolvit Facultatea de Arte Plastice, Iaşi
(1964). Membru al U. A. P. (1991). Expoziţii personale (1972-2007): la T. T. Piatra-Neamţ şi la
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Galeriile de Artă din Piatra-Neamţ, Roanne –
Franţa (1992), Valencia şi Peniscola, Spania, Veneţia, Italia (2000), Nazaret şi Ierusalim, Israel
(2002), Sydney, Australia (2004). Între 19732006, expoziţii de grup la Piatra-Neamţ. A participat în Taberele de la Almaş, Borca, Ardeluţa,
Toşorog. Premiul „George Apostu”, la Saloanele
Moldovei Bacău-Chişinău (1999). În 2009, i s-a
organizat o expoziţie comemorativă la Galeriile

APOSTOLUL

„Lascăr Vorel” din Piatra-Neamţ şi la Muzeul de
Artă din Bacău.
■ 11/1962 Dumitriţa Vasilca (pseud.
Diana), la Piatra-Neamţ, profesoară, poetă, absolventă a Liceului Pedagogic „Gheorghe Asachi”
din Piatra-Neamţ (1981) şi a Facultăţii de IstorieFilozofie, din Iaşi (1985). Cariera didactică: profesoară în Judeţul Harghita (1985-1989), expert
metodist şi director al C. C. D. Neamţ (19912000), profesor colaborator la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj, Filiala Piatra-Neamţ
(1998-2008), profesor, director-adjunct la Colegiului Tehnic (2010-2011), şi la Colegiului Tehnic
„Gheorghe Cartianu” (2011-2012), la Liceul de
Arte „Victor Brauner”, referent literar la T. T.
(1989-1991), formator, mentor, metodist (din

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 14)
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„Mă pufneşte râsul când simt pe câte cineva de lângă mine
că se gândeşte la o posibilă eternitate”
(urmare din pag. 13)
ine. Din păcate, unii din
prietenii scriitori de o vârstă
cu mine – Aurel Dumitraşcu,
Dan David, George Stanca,
Marin Ifrim, Lucian Alexa,
Ion Burnar – au plecat mult
prea devreme la stele. Conchid prin a mărturisi şi faptul
că unii scriitori (dintre cei mai
„mărunţei”) m-au dezamăgit ca oameni. Mă pufneşte râsul când simt
pe câte cineva de lângă mine că se
gândeşte la o posibilă eternitate.
– Ce-i lipseşte literaturii noastre acum?
– Multe. Aşa cum afirmam mai
sus, nu mai există respectul celor tineri faţă de cei din generaţiile înaintaşe. Cei tineri consideră că
literatura română începe de la ei. Cei
mai mulţi dintre tineri nici nu au citit
ce au scris scriitorii mai în vârstă din
alte generaţii. Nu-i interesează. Şi
asta o spun în cunoştinţă de cauză,
deoarece sunt permanent în contact
cu cei tineri, de aproape 15 ani (un
record ca timp, cred, egalat poate de
poetul Geo Dumitrescu) susţinând
la revista „Convorbiri literare” de la
Iaşi acea rubrică (dispărută azi din
toate revistele literare din ţară) de
poşta redacţiei. În reviste se publică
multă maculatură. Înainte era cenzura comunistă dar şi autocenzura
privind calitatea textului trimis spre
tipar; au dispărut ambele cenzuri iar
diriguitorii revistelor, în lipsă de materiale probabil, cam înghit orice
text. A cam dispărut şi critica literară
serioasă, se scrie mai mult un fel de
critică de întâmpinare la apariţiile
editoriale, multe din cronicile literare sau recenzii par a avea un iz de
cumetrie, de amabilitate reciprocă:
scrie tu despre mine, voi scrie şi eu
despre tine. Laude reciproce, că aşa
dă bine. Se fac tot felul de liste de

m

scriitori contemporani „importanţi”,
de clasamente, iar cei care le fac nu
uită să-şi rezerve şi câte un locşor (al
lor, acolo) pe la coadă. Te apucă
râsul. Mai sunt şi câţiva scriitori
(unii dintre ei chiar importanţi) care
contestă tot ce face conducerea actuală a Uniunii
Scriitorilor, cerând prin zeci
de procese anual, nici mai
mult nici mai puţin decât
desfiinţarea Uniunii.
– Care sunt etapele
biografiei dvs. poetice pe
care le consideraţi drept
cele mai importante?
– M-am născut în plin
stalinism, nu era o perioadă
în care era bine să intri în
lume, dar nu noi hotărâm
acest moment istoric al biografiei noastre. O amintire
tristă pe când aveam 3-4
ani, cred. Ne arsese casa
definitiv (fosta noastră casă,
din Vânători-Neamţ, era învecinată cu o fabrică de
cherestea care a luat foc în
1948) şi familia noastră locuia prin vecini. Cele două surori
mai apropiate ca vârstă cu mine s-au
dus la joacă ceva mai departe de
casă şi m-au lăsat la o poartă, ca să
mă poată supraveghea, probabil.
După câteva ore de aşteptare, simţindu-mă abandonat definitiv, am început să plâng. Cred că m-a auzit
mama, care lucra pe un ogor din vecini, şi a venit la mine să mă liniştească. La vreo 50 de metri de mine,
Ozana curgea liniştită la vale spre
întâlnirea ei mai sus de Târgu
Neamţ cu apa Nemţişorului ca şi
cum nimic nu s-ar fi întâmplat. O
poezie de început, publicată în revista „Tomis” din octombrie 1969
(prima mea apariţie într-o revistă literară), poartă numele acestei ape

dragi pe malul căreia m-am născut
cu adevărat, Acolo unde Ozana. Autorul era pe vreme aceea docher în
portul Constanţa. Rămăsese corigent la chimie şi de teama reîntâlnirii cu profesorul Florescu nu s-a mai

prezentat la corijare şi a plecat să lucreze hamal în port. Păstrez şi acum
plicul netimbrat (cu menţiunea „se
taxează la destinatar”) în care anunţam părinţii despre fuga mea la Constanţa. De la Forţele de Muncă din
Târgu Neamţ ni s-au dat numai
banii de drum şi, vreo două zile,
până la angajare, am cam făcut post
negru. O aventură de tinereţe…
– Vă amintiţi de prima lectură?
Dar de primii scriitori pe care i-aţi
cunoscut?
– Prima lectură care, cred, m-a
şi marcat oarecum, a fost povestirea
„Puiul” de Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti, cu acea tristă întâmplare în care, puiul de prepeliţă, rănit
la o aripă, este abandonat în prag de

iarnă în câmp, în favoarea celorlalţi
fraţi sănătoşi, care erau în stare să
zboare în ţările calde. O poveste din
care am realizat, pentru prima oară
în viaţă, că destinul unor fiinţe poate
fi crud şi nedrept. Primul poet pe
care l-am văzut a fost Radu Cârneci.
Eram elev la Liceul „Ştefan cel
Mare” din Târgu Neamţ, unde a
avut loc o întâlnire cu câţiva scriitori
de la Bacău, de la recent înfiinţata
revistă „Ateneu”. Radu Cârneci a
rostit câteva cuvinte anoste şi a citit
câteva poezii care mi-au plăcut. Nu
a venit singur. Mai erau câţiva colegi de redacţie care îl însoţeau.
Deci el e primul poet pe care l-am
văzut, auzit. Nu am avut în viaţa
mea, care încă este destul de încăpătoare în timp, momente definitorii
care să fi influenţat poezia mea de
atunci sau de mai târziu. Dar a fost
unul pe care l-aş putea cataloga aşa.
Cum afirmam mai înainte, cu tatăl
meu am avut o relaţie mai specială.
Mult timp eram convins că nici nu
m-a vrut. Am fost al 11-lea. Mama
născuse zece copii, era în vârstă.
Dar, cu timpul, mi-am dat seama că
tata mă iubea, dar nu voia să ştiu eu
asta. Îmi venise Ordinul de încorporare în armată. Era o după-amiază
de iunie. A doua zi trebuia să mă
prezint la Centrul militar din PiatraNeamţ. Vorbisem cu un prieten din
oraş (el era originar din Oglinzi, comuna Răuceşti, satul meu de origine) să dorm la el în Piatra pentru
a fi la o oră foarte matinală (cum era
trecut în Ordin) la încorporare.
Mi-am făcut valiza, am luat cei câţiva
lei pe care mi-i lăsase tata pentru
drum, mi-am luat la revedere şi am
plecat în staţia de autobuz. Nu a
durat nici măcar un sfert de oră şi-l
văd pe tata venind spre mine. Am
crezut că am uitat să iau ceva. Nu, nu
era vorba de asta. Tata s-a apropiat
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(urmare din pag. 13)
007). Fondator al
Editurii „Alfa” a C.
C.
D.
Neamţ
(1996), al Revistei
„Apostolul”
(1999). Debut cu
versuri în „Ateneu”
(1991), editorial cu
„Aproape
amintiri”
(1997), urmat de „Ducatul inocenţei” (2003). Colaborări la: „Ceahlăul”, „Antiteze”, „Apostolul”,
„Asachi”.
■ 14/1860 – n. Zulnia Isăcescu, la Botoşani
(d. 13. 05. 1918, Piatra-Neamţ), institutoare, considerată cadru didactic de excepţie şi remarcată
de I. L. Caragiale, A. D. Xenopol, Gheorghe Panu
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şi Spiru Haret, în trecerea lor prin Piatra-Neamţ.
Membră în comitetul de conducere a Revistei
„Propăşirea”, colaboratoare la publicaţii din Moldova şi din Bucureşti, a scris piesa de teatru
,,Satul şi învăţătorul”, premiată de Ministerul

Rememorări nemţene
Cultelor şi Instrucţiunii Publice (1904).
■ 15/1898 – n. Gheorghe Ante, la Văleni,
Roman (d. 6. 06. 1978), militar de carieră, poet,
publicist, absolvent al Liceului Militar. În 19161917, este trimis pe front la Oituz, Târgu-Ocna,
ca sublocotenent, devine apoi comandantul de
companie şi de batalion şi va fi decorat de Regele
Ferdinand cu Ordinul Militar „Mihai Viteazul”
clasa a III-a (1919). După război, a contribuit în
mod decisiv la reînfiinţarea Universităţii româ-
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neşti şi a Operei Române din Cluj. În timpul celui
de Al Doilea Război Mondial, a fost comandant
al Garnizoanei Piatra-Neamţ (1939-1947), când
se va implica şi în treburile obştii, după cum citim
în Revista „Apostolul” (1943). A reorganizat
„Corul Veteranilor”. Colaborări: „Calendarul ostaşului”, „Magazin Istoric”, „Flacăra”. Autor al
volumului „Doiniri voievodale”.
■ 19/1847 – n. Calistrat Hogaş, la Tecuci (d.
28. 08. 1917, Roman),
profesor, scriitor. A studiat la Academia Mihăileană din Iaşi. În 1869,
este numit profesor de
„partea literară” şi, la
scurt timp, director la
gimnaziul ce tocmai s-a
înfiinţat la Piatra-Neamţ.
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„Mă pufneşte râsul când simt pe câte cineva de lângă mine
că se gândeşte la o posibilă eternitate”
e mine, s-a încurcat în câteva
vorbe – era vizibil emoţionat
– apoi m-a îmbrăţişat. S-a întors şi a plecat spre casă. Cred
că acela a fost cu adevărat,
pentru mine, cel mai fast moment al vieţii. Au mai fost
momente frumoase în viaţa mea –
anumite recunoaşteri, premii, titluri
etc. – dar ele nu s-au ridicat, în sufletul meu, la înălţimea celui evocat
mai sus. Toate cele de mai sus prezentate au influenţat nu numai biografia mea, ci şi poezia.
– Ce este pentru dvs. suprem în
materie de poezia pe care o scrieţi?
– Cuvintele ne ajută să tăinuim
ceea ce nu e de spus dar şi să spunem cu voce tare ceea ce ne doare.
Poezia mea constă, atât cât este, în
frânturi de biografie. O biografie
care pare, la prima vedere, completă
până în cel mai mic amănunt. Dar
nu e. Se ştie, poezia trebuie scrisă
pentru a putea fi receptată şi de o
altă conştiinţă decât cea a poetului.
Cât de mult ne putem apropia sau
chiar realiza acest vis depinde nu
numai de talent, ci şi de un anumit
profesionalism. Măiestrie, cum s-ar
numi într-un limbaj direct şi neacademic. Sunt un om care îşi vede de
păcatele lui. Nu mi-a plăcut niciodată să mă fac remarcat, mai ales cu
obstinaţie. Am fost convins întotdeauna că trăim mai mult din vise,
că totul nu e decât zădărnicie, iar
marile noastre planuri sau victorii
nu sunt, în infinitatea timpului în
care trăim, decât nişte mici licurici
de o clipă. Cât despre ceea ce îmi
doresc a fi suprem în poezia mea:
sinceritatea şi prietenia sunt, cred,
supreme. Nu am altă alternativă de
viaţă în care ele să nu aibă prioritate.
Poate exagerez, dar aşa sunt născut.
Dincolo de ele sunt doar schele, edificii, construcţii realizate cu migală,

d

inspiraţie şi oarecare meşteşug.
– Cu ce se alege un poet într-o
viaţă?
– Cu câteva titluri (de cărţi) rămase în memoria celor care l-au
citit, cu recunoaşterea celor care au
capacitatea (şi profesia) de a marca
valoarea lui în timp (de cele mai
multe ori antum, câteodată postum).
Dacă un singur vers (o poezie părându-mi-se cam prea mult) a rămas
în memoria unui cititor, poţi declara
că te-ai ales cu ceva în viaţă. Iată, un
prieten drag din Târgu Jiu, poetul
Spiridon Popescu, va rămâne sigur
în memoria colectivă a cititorilor
prin poezia sa „Doamne, dacă-mi
eşti prieten”, cea cu calul, pe care o
recită atât de frumos Florin Piersic
sau Horaţiu Mălăele, şi pe care
acum o ştie toată lumea pe de rost
deşi el are, în cele câteva zeci de
cărţi, multe alte poezii frumoase.
Ba, multă vreme poezia asta, deve-

unui poet, unui prozator?
– Este importantă dar, în general, marii scriitori, chiar ignoraţi de
cei care ar trebui să-i recunoască şi
să le ridice statui, nu devin mai puţin
valoroşi în timp. Timpul e cel care
repară unele nedreptăţi din viaţa marilor scriitori. Din păcate, uneori nu
funcţionează nici această regulă generală. Ca peste tot, sunt şi excepţii,
dar asta din cauza unor critici literari
obtuzi sau lipsiţi de gust. Se cunosc
astfel de cazuri nedrepte întâmplate
chiar şi la marii critici precum George Călinescu.
– Care sunt maeştrii dumneavoastră în ale scrisului?
– Lista e lungă dar voi da doar
câteva nume din poezia străină şi
câţiva autori români cu care, cred,
am afinităţi lirice: Walt Whitman,
Frank O. Hara, Georg Trakl, SaintJohn Perse, Fernando Pessoa, Ezra
Pound, Esenin, Lawrence Ferlin-

Ana Blandiana și Nicolae Sava (octombrie 1990)
nită celebră, era atribuită unui alt
Spiridon Popescu, cică un autor
mort cu mulţi ani în urmă.
– Cât de importantă consideraţi
că este astăzi recunoaşterea creaţiei

ghettidar şi Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Petre Stoica, Marin Sorescu,
Vasile Vlad, Ion Caraion, Mircea
Ivănescu, Cristian Simionescu. Pe
aceştia îi pot reciti în fiecare zi fără

a avea sentimentul că mă pot repeta
în interpretarea lor.
– Atunci când aveţi de gând să
scrieţi un poem, cum încep lucrurile?
– Simplu. Dacă ai sentimentul
că vrei să spui ceva important, te
apuci de scris. Atunci când îţi iese
poemul din prima variantă, pui pixul
jos şi mai bei un pahar de apă. Dacă
nu iese din prima, laşi textul cât a
rămas undeva, în memorie sau chiar
pe hârtie, în conservare. Mai revii la
el, mai adaugi, mai tai, cauţi (uneori
cu disperare) să legi cele câteva stări
din timpuri diferite. Aici intervine
meşteşugul, dacă îl ai. Dacă nu, totul
e pierdut. Bei un pahar de ţuică sau
câteva de vin pentru a uita eşecul. Şi
nu spui nimănui nimic.
– Cum ştii că o viziune va avea
viitor?
– Aici intervin experienţa şi puţina ta viziune pe care o ai sau nu.
Oricare poet, cât de cât profesionist,
simte pe loc faptul că ceea ce a
transmis el prin textul abia cald are
viitor.
– Poeţii mai sunt boemi?
– Din păcate, la vremurile de
azi, puţini sunt poeţii care îşi mai
pot permite să fie boemi, din ce în
ce mai puţini. Înainte de 1989, existau drepturile de autor, mai mici sau
mai mari (în funcţie de aşa-zisa categorie a autorului), dar chiar şi începătorii primeau bani destul de
consistenţi pentru o pagină de poezie sau pentru o carte (excludem
drepturile de autor pentru cei care
scriau la comandă despre Partid,
Conducător, Socialismul triumfător
etc, drepturi care erau uriaşe în
comparaţie cu cele „normale”).
Acum autorii pun bani din salariu
sau caută sponsori pentru a-şi edita
o carte. Am amintiri plăcute cu boemii vremurilor trecute. Dar acesta
este alt subiect…
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mai profesat la: Tecuci, Iaşi; Pensionul
„Humpel”, Alexandria, Roman (profesor
de istorie, limba şi literatura română şi director al Gimnaziului „Roman-Vodă”, (1.
09. 1891-15. 10. 1899). Se retrage la Piatra-Neamţ (1915). Debut publicistic în:
„Corespondenţia provincială”; va publica
„Amintiri dintr-o călătorie”, în şapte numere din
„Asachi” (a făcut parte din comitetul de redacţie,
de la nr. 2). Alte colaborări: „Colectorulu literaru”; „Junimea Moldovei”, „Lupta”, „Munca”,
„Năzuinţa”, „Viaţa românească”.
■ 19/1848 – n. Dimitrie Cantemir, la Roznov, Neamţ (d. 4. 03. 1896, Piatra-Neamţ),
medic, absolvent al Facultăţii de Medicină a Universităţii din Torino. Revine în ţară (1869) cu titlul de doctor în medicină şi chirurgie şi, la 21 de
ani este numit medic şef al Spitalului din PiatraNeamţ. Alături de alţi intelectuali, a fondat So-
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cietatea Literară-Ştiinţifică „Asachi” (1880), şi
revista omonimă (1881). A pus bazele (1878) şi
a modernizat Băile Bălţăteşti (1881-1884).
Membru corespondent şi titular al „Société d’Hidrologie Medicale”, Paris. Colaborări: „Cores-
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pondenţia provincială”, „Revista ştiinţifică” ş. a.
Volume: „Studii asupra febrei palustre”, „Consilii hygienice pentru creşterea copiilor”, „Băile
minerale de la Bălţăteşti”, (colab.), „Sărurile minerale de la Bălţăteşti”.
■ 19/1914 – n. Gheorghe Iacomi, la PiatraNeamţ (d. 18. 10. 1991), medic, doctor, publicist.
A absolvit Facultatea de Medicină din Cluj / Bucureşti, cu „magna cum laude”. A fost întemeietor
al şcolii de chirurgie de la Piatra-Neamţ; peste
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30.000 de operaţii. A introdus aparatul foto în
sala de operaţii, lăsând o
bogată colecţie de diapozitive şi fotografii cu aspecte din timpul unor
operaţii. Numeroase articole şi studii de specialitate. La împlinirea vârstei
de 75 de ani, a fost distins
cu „bisturiul de aur”. I s-a
acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Piatra-Neamţ, o stradă din oraş îi poartă
numele; la fel, o sală de operaţie, Clubul Eco Turistic, şi Reuniunile Chirurgicale din Moldova,
care se desfăşoară în municipiu. Renumit turist,
autor al lucrărilor: „Ghidul Ceahlăului”, „Harta turistică a Ceahlăului”, „Ceahlăul în spiritualitatea
(continuare în pag. 16)
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Primăvara artelor, la Galeria de
Artă „Lascăr Vorel”
aleria de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamţ a găzduit, până la
sfârşitul lunii martie, o nouă reuniune picturală, sub titulatura „Primăvara artelor”. Ştefan Potop, Lucian Gogu Craiu, Mircea Titus
Romanescu, Dumitru Bezem, Radu Cristian Macavei, Petru Diaconu, Narcisa Stejeran, Carmen Cărbunariu, Mihai Agape, Oana
Gavriliu, Ştefan Roşu, Ştefan Ioan Diaconu, Camelia Tănasă Rusu,
Gheorghe Cuciureanu şi George Romila au fost autorii celor 36 de lucrări
care şi-au găsit locurile pe simeze.
Avem foarte multe flori, n-a fost o temă impusă dar, iată că, independent, unii artişti au ales acest simbol al renaşterii, al purităţii, al feminităţii. Sigur,
e un moment de
bucurie
vizuală, de bucurie a culorii, a
declarat prof.
Ştefan Potop,
preşedintele
Uniunii Artiştilor Plastici, Filiala Neamţ.
Începând
cu 20 martie
2021, expoziţiile temporare de la Galeria de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamţ
pot fi vizitate şi sâmbăta. Noul program este: 10:00-18:00 (luni-vineri)
şi10:00-17:00 (sâmbăta).

G

Salonul de primăvară, la Muzeul
de Artă din Roman
Recent, la Muzeul de Artă din Roman, a avut loc vernisajul expoziţiei colective „Salonul de primăvară”. Expoziţia se află la a noua ediţie
şi este dedicată Zilei Municipiului Roman, cu ocazia împlinirii a 629 de
ani de la prima atestare documentară. Participă 48 de artişti plastici din
Bacău, Vaslui, Prahova, Braşov şi Neamţ.
De 9 ani încoace, aşa cum v-am obişnuit, Muzeul de Artă din Roman
oferă romaşcanilor şi nu numai, în cinstea acestui eveniment, un Salon
de primăvară. Dintr-un total de 220 de lucrări de pictură, grafică şi
sculptură am selectat 170. Le-am ales pe cele mai reprezentative pentru
fiecare artist în parte şi pentru tematica salonului în sine. Domină floralul,
peisajul, dar avem şi portrete şi fotografii. Este o expoziţie care prezintă

universul sentimentelor şi trăirilor unor oameni frumoşi pe care-i felicit,
a declarat Mihaela Ciobanu, custodele Muzeului de Artă din Roman.

Creaţiile artistice ale lui Radu
Cristian Macavei, pe simezele
Bibliotecii Judeţene
Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ a găzduit expoziţia
personală de pictură a artistului Radu Cristian Macavei, în Sala Cupola şi
spaţiul expoziţional de la
parterul corpului A, până
la mijlocul lunii aprilie.
Plasticianul a absolvit
în 1989 Facultatea de Artă
a Universităţii „George
Enescu” din Iaşi, Secţia
Pictură. În anii studenţii l-a
avut ca maestru pe reputatul pictor şi pedagog Dan
Hatmanu.
A expus în ţară (Piatra-Neamţ, Botoşani, Galaţi, Iaşi) şi în străinătate
(Belgia şi oraşele greceşti
Salonic, Patras ori Atena)
atât în colaborare cu alţi
colegi de breaslă, cât şi în
expoziţii personale.
În 1998 a fost distins
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(urmare din pag. 15)
omânească”, „Din trecutul vieţii monahale
şi reştineşti în zona Ceahlăului” ş. a.
■ 19/1976 – d. Sidonia Hogaş, la Piatra-Neamţ (n. 31.01.1882, v. fişa lunii ian.).
■ 21/1882, d. Vasile Conta, la Bucureşti şi înhumat la Iaşi, (n. 15. 11. 1845,
Ghindăoani, v. fişa lunii noiembrie).
■ 22/1943, Utta-Siegrid Kőnig, la Posen,
Germania, poetă. A absolvit Liceul „Ştefan cel
Mare”, Suceava, Şcoala
Tehnică de Arhitectură,
(1964) şi s-a stabilit la
Piatra-Neamţ. A debutat
cu un grupaj de sonete în
Revista „Asachi” din Pia-
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tra-Neamţ (1993). Volume de poezii (ed. bibliofile): „…şi Haiku”, „Veşnica efemeridă”, „Abia
zbor… fără urmă”, „Mai grăbit ca mine… un fluture alb”, poeme într-un vers, „Întruna ramul în
război cu clipa”, poeme într-un vers şi secvenţe
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trivers în stil haiga, „Alb – Albastru. Sub raza cea
dintâi…”, „Roşu – Galben. Sub cea de-a doua
rază… Itinerar spaniol şi nu numai…”– secvenţe
şi foto-secvenţe în stil tanka, „…doar calendare
fără file, rondeluri”.
■ 22/1850 – n. Veronica Micle, la Năsăud
cu numele Ana (d. 3. 08. 1889, Mănăstirea Văratic, Neamţ), poetă. A venit cu mama sa şi cu fratele Radu (d. 1850), la Târgu-Neamţ, unde va
locui până în 1852, când se vor muta la Iaşi. La
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absolvirea Şcolii Centrale
de Fete (1863), din comisia de examen făcea parte
profesorul
universitar
(mai târziu, rector al Universităţii din Iaşi) Ştefan
Micle, în vârstă de 43 de
ani, cu care se va căsători
şi vor avea două fete. În
1872, îl cunoaşte pe Mihai
Eminescu la Viena. În timpul Războiului pentru Independenţă, a fost soră de
caritate. Debut cu două schiţe (în „Noul curier
român”, 1972). În 1887 se mută la Bucureşti, unde
încearcă să-l sprijine moral pe Eminescu. Şi tot în
1887 apare volumul „Poezii”. Publică la: „Columna
lui Traian” „Convorbiri Literare”, „Curierul Olteniei” „Familia”, „Liberalul”, „Literatorul”, „Revista
nouă”, „Revista literară”, „Universul literar” ş. a.
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u Diploma de excelenţă la „Toamna veneţiană” (Venezia) şi cu Premiul al II-lea
anul următor, la „Masks in Venice” în
acelaşi oraş italian.
Despre personalitatea artistică a lui
Radu Cristian Macavei, criticul de artă
Valentin Ciucă a afirmat: un temperament frenetic şi o gesticulaţie abundentă asigură lucrărilor sale trasee mereu imprevizibile, spontane
şi eclatante dependente doar de starea bună
sau rea din momentul creaţiei. Traseele tuşelor
grafice dominate de o fantezie debordantă, se
ordonează totuşi în jurul unui semn prestabilit
uneori sau aleatoriu. Impresia de compoziţie
barocă, împinsă până la limita hazardului, asigură desenului voluptăţi demne de un temperament solar şi inventiv. Trebuie subliniat apetitul
său creativ, Radu Macavei fiind permanent în
dispoziţie de lucru. Cromatica este vie, uneori
solară până la incandescenţă, dar şi, alteori,
glacială şi eterică.

c

Mihai NechitaBurculeţ, un pictor
cu o remarcabilă
unitate cromatică

pietrenilor 46 de compoziţii, a mărturisit artistul.
E un fel de expoziţie de rezonanţe, rezonanţe cu toată istoria lor, sau cu multe fragmente, părţi, etape din istoria artelor, de la
Vermeer şi până la suprarealişti. Totul, cumva,
se repetă în cascadă până aici. Pictorul, la 70
de ani, nu mai pictează ca să mai construiască
mult înainte. Cred că la 70 de ani poţi să spui
tot ce ai acumulat, tot ce ştii şi tot ce poţi să
dai. Este o expoziţie – dar în care poţi să-ţi
aminteşti de tinereţe dar şi de maturitate, a spus
criticul de artă Iulian Bucur.
În ciuda diversităţii de compoziţie, pictorul
are o remarcabilă unitate cromatică, cu un galben citron până la galben crom stins cu umbre
arse, în siene, în ocruri şi rar în orange sau
vermillon. Un pictor inventiv, provocând
mereu, jucându-se cu umbrele, tocmai pentru
că ştie prea bine valoarea luminii, susţine dr.
Lucian Strochi, critic de artă.
Pictorul Mihai Nechita-Burculeţ s-a născut
la 5 februarie 1949 în satul Sârca, judetul Iaşi.
Absolvent atât al Facultăţii de Arte Plastice din
Iaşi, cât şi al Facultăţii de Muzeologie din Bucureşti, pictorul îşi desfăşoară din 1977 activitatea în oraşul Târgu Ocna.
Violeta MOŞU

Plasticianul ieşean
Mihai Nechita-Burculeţ
a revenit, după şase ani,
pe simezele Galeriei de
Artă „Lascăr Vorel”, cu
o expoziţie retrospectivă. Potrivit propriei
păreri, lucrările sale
prezintă o combinaţie
armonioasă de suprarealism, umor şi sentimente adânci. Este o
expoziţie retrospectivă,
unele lucrări sunt din
anii ’80, altele sunt reluate, sunt lucrări pe
care le-am făcut în
timp. În total, prezint

Competiţia pentru
nominalizări la
Premiile Gopo 2021
7 de filme româneşti, lansate în cinematografe, festivaluri naţionale şi internaţionale sau pe platforme de video, intră în
cursa pentru nominalizările la cea de-a 15a ediţie a Galei Premiilor Gopo, cel mai
important eveniment care aduce anual în
faţa publicului şi a industriei realizările cinematografiei româneşti.
16 lungmetraje se regăsesc pe lista propusă
pentru nominalizările categoriei „Cel mai bun
film”, dintre care opt lungmetraje de ficţiune,
printre care se numără „Tipografic majuscul” (r.
Radu Jude), „5 minute” (r. Dan Chişu), „Dragoste 2. America” (r. Florin Şerban), „Ivana cea
groaznică” (r. Ivana Mladenovic) sau „Miami
Bici” (r. Jesus del Cerro), şi opt lungmetraje documentare, din care menţionăm titluri precum
„Colectiv” (r. Alexander Nanau), „Acasă” (r.
Radu Ciorniciuc), „Totul nu va fi bine” (r. Adrian
Pârvu şi Helena Maksyom).
„Lemn” (r. Monica Lăzurean-Gorgan, Michaela Kirst şi Ebba Sinzinger), „1989. Jurnalul
unei revoluţii” (r. Carmen Lidia Vidu), „30 de
ani şi 15 minute” (r. Ştefan Mandachi) sunt doar
o parte dintre cele 12 producţii înscrise la categoria documentar.
La categoria de scurtmetraj au fost înscrise
67 de titluri, dintre care „01.05.2020” (Claudiu
Mitcu, Ioachim Stroe, Andrei Butică), „Basmofilia” (r. Tudor Jurgiu) ş. a.
Juriul de preselecţie, care va stabili nominalizările pentru toate categoriile, a fost desemnat
de către board-ul consultativ al Gopo şi este alcătuit din 11 profesionişti din domeniul cinematografic: criticii de film Iulia Blaga, Irina Trocan,
Victor Morozov, Călin Boto şi Gabriela Filippi,
regizorii Marius Olteanu, Mona Nicoară şi Nora
Agapi, actriţa Emilia Dobrin, editorul Eugen Kelemen şi Ioana Dragomirescu, coordonatoarea
Cinema Elvire Popesco. Nominalizările la toate
categoriile Premiilor Gopo vor fi stabilite în luna
mai. Apoi, peste 650 de profesionişti activi din
toate domeniile industriei de film româneşti vor
fi invitaţi să voteze pentru desemnarea câştigătorilor trofeelor Gopo 2021, prin intermediul unui
mecanism de vot asigurat de prestigioasa firmă
de audit şi consultanţă PwC România. (Red.)
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23. 04. 1994 – d. Ciobanu Mihai, la Iaşi
(n. 1924, Duda, Vaslui), profesor, muzeograf, doctor în biologie. A absolvit liceul din
Huşi şi Facultatea de Biologie la Universitatea Bucureşti. Profesor în Piatra-Neamţ,
apoi angajat de Constantin Matasă la Muzeul de Istorie, pentru a organiza Secţia de
ştiinţe naturale. Paralel cu organizarea muzeului de astăzi, desfăşoară activitate de cercetare
ştiinţifică în zonele fosilifere de pe Cozla şi Pietricica, în urma cărora va constitui colecţiile de faună
oligocenă ce conţin aproape 2000 de exponate. A
susţinut examenul de doctorat (1976) cu teza
„Fauna fosilă din Oligocenul de la Piatra-Neamţ”,
publicată în Editura Academiei (1977).
■ 27/1949 – n. Irina Irimescu, la PiatraNeamţ (d. 9.06.1970, Bucureşti), poetă, pictoriţă.
A absolvit Liceul „Petru Rareş”, apoi s-a înscris
la Institutul de Artă Plastică „Nicolae Grigorescu”

n
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din Bucureşti, secţia pictură monumentală, afirmându-se ca un talent deosebit. A început să scrie
versuri la 14 ani. Ţinea un jurnal. Singura carte
de poeme, publicată postum, pe cheltuiala familiei, la Editura „Litera”, intitulată „Versuri”, ilus-

Rememorări nemţene
traţiile autoarei, (1971), trădează un talent
neajuns la maturitate.
■ 29/1941 – n. Luigi Bodo, la Cavaglia, Italia, a urmat cursurile Institutului Textil din Biella,
Italia. După absolvire a lucrat în specialitate, în
Italia şi Austria. În anul 1975, a venit în România
ca şef de secţie filatură la întreprinderea mixtă româno-italiană, RIFIL, din Săvineşti. Peste un an
s-a stabilit la Piatra-Neamţ împreună cu întreaga
familie. A contribuit efectiv la organizarea şi dez-
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voltarea filaturii după
model italian şi, în 1981,
a fost confirmat de Adunarea Generală ca director, calitate în care s-a
preocupat de bunul mers
al întreprinderii, dar s-a
implicat şi în viaţa socială
şi culturală a Municipiului
Piatra-Neamţ şi a Judeţului Neamţ. Membru fondator al Camerei de Comerţ Italo-Române din
Bucureşti (1994), a fost şi preşedinte al acesteia,
în prezent fiind membru în Consiliul Director. A
primit titlul de „Cavaliere dell’Ordine al Merito
dela Repubblica Italiana”, (1993), a fost numit
vice-consul onorific la Piatra-Neamţ (1998). În
anul 1997 i s-a acordat titlul de Cetăţean de
Onoare al Municipiului Piatra-Neamţ.

Pag. 17

Arte şi meserii
unt dator de la început cu o explicaţie,
care poate fi privită şi ca o rugăminte de
iertare. Altfel nu s-ar înţelege de ce apar
aceste rânduri, scrise la câteva luni după
lansarea unei cărţi excepţionale, volumul
de versuri „Şi dacă te-aş întreba, umbră?”
al doamnei profesor doctor AdrianaZâna Ioniţă.
Chiar înainte de a intra sub tipar, la mijlocul lunii mai, anul trecut, am primit din ţară florilegiul poetic, aflat la cunoscuta editură
„Şcoala Ardeleană” din Cluj, şi am avut privilegiul de a scrie o postfaţă. Îndată după asta, din
motive foarte serioase, am fost absent până mai
ieri din viaţa culturală a nemţenilor.
Născută într-o zodie prielnică muzelor şi
într-un ţinut rodnic în literatură, aproape de Humuleştii lui Ion Creangă, Zâna Pruncu – aşa i-am
cunoscut numele de atunci – elevă a liceului pedagogic din Piatra-Neamţ, era, în 1976, încununată cu lauri ai Olimpiadei Naţionale Şcolare
de Literatură. Făcând parte din juriul naţional
al concursului, am avut bucuria de a citi lucrarea premiată. Entuziasmat, am uitat de protocol
şi am strigat ca un adolescent needucat: Zâna,
ai talent cu carul!
Vremea, vremurile ... Doamna AdrianaZâna Ioniţă, aşa voind sorţii, a fost o strălucită
profesoară de literatură, cu doctorat în limba română, la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”,
din Piatra-Neamţ, de unde s-a pensionat în anul
2020, când i-a apărut cartea de poezie despre
care scriem aici.
Florilegiul liric era aşteptat de toţi cei care
obişnuiesc să citească revistele literare româneşti, unde apăreau de mai multă vreme, stârnind un legitim interes, versurile sale. Dar ca
un moldovan chibzuit în toate, profesorul doctor în litere nu a amestecat culorile, preferând
să apară cu un prim volum de poezie exact când
îşi lua rămas bun de la catedră. Am temeinice
motive să bănuiesc a fi fost activ şi un îndemn
venit din partea poetului Adrian Alui Gheorghe,
cunoscutul literat pietrean venind tot din
preajma Humuleştilor.
La un volum liric, o întâmpinare aproape
lirică. Departe de mine dorinţa de a intra în clasificări statistice sau calendaristice sau în despicarea firului de oţel, în câte părţi s-ar dori.
Asta e treaba arhiviştilor din critica literaturii
(nu literară, aceea fiind darul a foarte puţini dintre cei din breaslă).
Poezie feminină. Intelectual feminină. Poezie a trăirii, evocării, nostalgiei, iubirii, a spaimelor îmblânzite, a tandreţei, a depărtării şi
uitării, atingând, delicat, funebrul, brodată cu
lacrimi şi colorată cu durere, a sugerărilor în
locul strigătului de fericire sau de sfâşiere, a
unui clar-obscur rembrandtian uneori, abia sugerat, poezie ferită de vaietul direct al femeii
rănite sau de strigarea în public a extazului.
Îmi voi lua îndrăzneala de a transcrie câteva rânduri care aparţin poetului Adrian Alui
Gheorghe, un estetician din aceeaşi generaţie
cu Adriana-Zâna- Ioniţă, aceea a frumoşilor rebeli optzecişti:
Poezia adunată de Adriana-Zâna Ioniţă în
primul său volum este o sumă de pure incantaţii
afective care antrenează în câmpul lor de forţe
atât reveria, cât şi meditaţia. E, în toate textele,
un dublu care este o reflecţie a sinelui în
oglinda cuvintelor, fiinţa este purtătoare de
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mistică şi de absenţă, concomitent, aşa cum
între două bătăi ale inimii se înghesuie întreg
universul. Tăcerea şi cuvântul se află în echilibru în aceste epifanii ale sensului, textul este o
adevărată încorsetare pentru fiinţa născută să
fie şi să rămână liberă. Atinsă de gracilitate,
vulnerabilă într-o lume plină de capcane, ai impresia că poezia Adrianei-Zâna Ioniţă nu se citeşte, ci se respiră.
În poezia românească, de la generaţia Ninei

ADRIANA‐ZÂNA
IONIŢĂ
Şi dacă
te-aş întreba,
umbră?
Cassian încoace, s-a născut şi se poartă frumos
o lirică feminină directă, puternică şi plină de
erotism, suav ori violent. Ceea ce oferă
Adriana-Zâna Ioniţă curiozităţii noastre se desparte, parcă declarativ, de companie, în acest
act poetic al său, deliberat, ajutându-se cu măiestrie de elegie şi de sugestie.
La o primă citire, sonul elegiac pare excesiv
şi monoton.
Pentru cititorul avizat, lucrurile
se
schimbă.
Poezia de
început, cea
care dă şi titlul florilegiului
liric,
conţine
in
nuce esenţa
filosofică şi
sentimental
feminină a
volumului:
femeia
–
eterna sacrificată pe altarul
iubirii, eterna
Solvejg aşteptând mereu un Peer Gynt vagabond, eterna părăsită, prin superficialitatea sau
prin moartea celui iubit, vestală văzută prin fum
de ruguri pe care ard fără contenire dorinţe neîmplinite, preoteasă a zânei Vineri, care deplânge
dispariţia (sugerată) prin moarte a celor dragi.
Obsedantă, umbra se cere înlăturată pentru
a înţelege, dincolo de a simţi doar elanul erotic,
apelul prezent sau elegia pentru iubirea pătimaşă de odinioară:
Iubeşte-mă aşa cum sunt
departe
în loc de sâni şi coapse
sunt doar fum
sunt aburul-nvelindu-te
sub pleoape
şi petrecându-te-n adâncu-mi mut.
sau
Şi dacă te-aş întreba,
umbră,
cum mă iubeşti?
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Mi-ai aminti de trup
(de freamăt, sudoare
scrâşnet şi geamăt)
ca de relicvele Evei?
Cum cartea este aproape în întregime o
poemă elegiacă închinată iubirii pierdute prin
depărtare, uitare, superficialitate, moarte, versuri semnificative se întâlnesc la tot pasul:
iubirea,
se întinde acum direct
pe piele ca un tatuaj
vremelnic, trece
la prima ploaie
poate de aceea
m-ating înfiorat
picurii ploii,
săruturi nearse,
visări rămase,
nori de aşteptări.
Tot mai rămân datoare
cu mâhnire
aş fi plătit dobândă
să-mi fi spus:
rămâi iubire, în târgul
de iubire!
erai un negustor
ce vinde apus.
Adierea unei filosofii stoice, dar şi starea
de respingere a unor realităţi banale, obositoare
cugetului, o înscriu pe Adriana-Zâna Ioniţă în
categoria cugetătorilor dispuşi să dialogheze
critic cu istoria şi cu prezentul.
De când au aflat
oamenii că mor
cu fiecare zi
ridică în grabă cimitire
în care iubirea, visul
sunt îngropate de vii
de teamă ca Marea
Tăcere
să nu le-o ia înainte.
Abandonând uneori tonul elegiac, chemarea către o viaţă trăită din plin, opusă morţii şi
abandonului, nu lipseşte din panoplia de cugetări şi trăiri etalate sub o abia percepută cortină
de fum:
Trăieşte clipa!
Zeul ei
ce îşi deschide
ţie
regatul de linişte.
Numai dacă taci
respiri şi uiţi,
poţi fi bine primit
unicul oaspete
în regatul clipei tale!
Iubitorului de frumos, dornic să mă întrebe
cum rămâne cu adevărul din exclamaţia de la
începutul acestor rânduri – „ai talent cu carul!”–,
îi răspund acum cu acest volum admirabil, care
anunţă indiscutabil o voce nouă, nu a unui debutant oarecare, ci a creatorului profund, pe o
gamă deosebită, înclinat spre meditaţie şi elegie, în stare oricând să acopere până şi urâtul
din noi cu un diafan strai de lirică autentică, aidoma culorilor alungate în degradeuri, peste
noaptea misterioaselor feerii ale Nordului sublim.
Mihai-Emilian MANCAŞ
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Recurs la patrimoniu (3)
Geografie. Se va reîntoarce în Asia şi va străbate America de Nord
Alaska până la New Orleans, unde a fost angajat ca inginer construc• 1886, anul primei apariţii dedin
tor. Peste câteva luni se va duce în Mexic, unde a activat ca ziarist. Va
şi de acolo cu destinaţia Brazilia, apoi va trece în Argentina. Este
într‐un concert a lui George pleca
angajat la o Compania ce căuta noi resurse de aur. A găsit câteva filoane,
început exploatarea lor, însă a trebuit să facă faţă atacurilor unor bande
Enescu, deşi avea doar cinci ani adejudecată,
hoţi. Pentru restabilirea ordinii, s-a autointitulat monarh cu drept de
a înfiinţat o poliţie locală, a bătut o monedă, chiar a emis un

niţierea în mânuirea viorii i-a făcut-o un lăutar, pe urmă a început
studiul sub îndrumarea profesorului Eduard Caudella. Apoi va studia la Conservatorul din
Viena. La doar 12 ani va
entuziasma publicul vienez! Între anii 1895-1899
îşi va continua studiile la
Conservatorul din Paris. În 6 februarie 1898 va debuta la Concertele Colonne din Paris cu
suita simfonică Poema Româna.
Din primii ani ai secolului XX
datează cele două Rapsodii Române (1901- 1902), unde este
evidentă influenţa folclorului românesc. Componistic, Enescu
oscilează între stilul romantic
monumental (al lui Richard
Wagner) şi influenţele muzicii
franceze. În anii Primului Război
Mondial s-a desfăşurat prima
ediţie a concursului de compoziţie „George Enescu”, în cuprinGEORGE ENESCU
sul căruia geniul muzical oferea
câştigătorilor sume importante (19 august 1881, Liveni – 4 mai 1955,
Paris)
din veniturile proprii, deopotrivă
cu şansa interpretării pieselor în
concerte. Câştigând admiraţia Reginei Elisabeta, va fi invitat adesea la
Castelul Peleş.
A activat şi ca pedagog, între elevii săi figurând Yehudi Menuhin.
Între 1921-1931 a compus opera Oedip (creaţie dramatică şi muzicală
pe care a dedicat-o Mariei Tescanu Rosetti), în care sunt vizibile tendinţele neo-baroce şi exprimarea modernă, cu totul personală. În 1932 va fi
ales membru titular al Academiei Române. Instaurarea dictaturii comuniste antiromâneşti îl va determina pe el, cel care donase 100.000 lei Guvernului pentru apărarea ţării, să părăsească definitiv ţara.

I

• 1886, Iulius Popper a devenit
şef a lucrărilor de prospectare
a aurului în
Ţara de Foc

IULIUS POPPER
(15 decembrie 1857, Bucureşti –
5 iunie 1893, Buenos Aires)
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Avid de cunoaştere, la doar
17 ani tânărul Popper va pleca să
studieze în Franţa la Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele. În
paralel, acest tânăr care stăpânea
10 limbi, inclusiv cele clasice, a
urmărit la Sorbona cursuri de fizică, meteorologie, geografie şi
etnologie. După absolvire, a
ajuns în Egipt, angajat la Compania Canalului Suez. Cu banii
obţinuţi şi-a finanţat o lungă călătorie în Extremul Orient, rezultatele fiind transmise, la revenirea
în Bucureşti, lui George Lahovary, Secretarul Societăţii Regale

timbru. În 1891, Popper îşi brevetează, cu nr. 830, „maşina de separare
a aurului” care, după el, este capabilă să spele 75 de tone de nisip pe zi,
extrăgând 99,6% din aurul pe care-l conţine nisipul extras. Timp de şase
ani va fi singurul stăpân al Ţării de Foc, informându-l pe Lahovary cum
se descurcă, ce nume a dat unor râuri, munţi şi văi, desigur, româneşti,
ce fac românii care l-au însoţit. În primăvara anului 1893 a fost chemat
în judecată de Statul Argentina sub motiv că îi subminase autoritatea în
Ţara de Foc şi că ucisese indieni onas. Înainte de pronunţarea sentinţei,
în ziua de 5 iunie 1893 cultivatul explorator a suferit un atac de cord.

• 1888, apare în limba germană,
în traducerea reginei Elisabeta
a României, volumul de poezii
al Elenei Văcărescu Rapsodul
Dâmboviţei
Autoarea, Elena Văcărescu, provenea dintr-o veche şi cunoscută familie boierească. Variantei în limba franceză a volumului, Academia
Franceză i-a conferit în anul 1900 premiul Jules Fabre. În 1886 publicase
la Paris primul volum de versuri, Chants d’Aurore, care a primit cronici
favorabile şi un premiu special din partea elitistei Academii. Cultura şi
inteligenţa i-au fost apreciate
de Regină, care i-a facilitat
apropierea de principele moştenitor Ferdinand. Idila dintre
prinţul moştenitor Ferdinand
şi Elena Văcărescu se desfăşoară în iarna şi primăvara
anului 1891. Constituţia
din1866 prevedea ca pe tron
să se afle o familie străină. Se
termina aşa, şirul nesfârşit de
intrigi din sânul boierimii autohtone. Ea interzicea astfel o
căsătorie între Ferdinand şi o
femeie dintr-o familie românească. Regina a pledat cât a
putut pentru cei doi. Regele
Carol I s-a văzut obligat să ordone soţiei şi tinerei domnişoare de onoare plecarea în
exil. Elena Văcărescu se va
stabili definitiv la Paris, unde
ELENA VĂCĂRESCU
va fi în preajma unor mari
(21 septembrie 1864, Bucureşti –
scriitori şi artişti. Foarte activă
17 februarie 1947, Paris)
pe tărâm literar, a fost activă şi
politic, fiind cooptată în Delegaţia română la Conferinţa de Pace de la Paris, Elena Văcărescu a militat
pentru realizarea Marii Uniri de la 1918. Începând din anul 1919 este
numită de către regele României ca secretar general al Asociaţiei Române pe lângă Societatea Naţiunilor, funcţie pe care o deţine douăzeci
de ani. În anul 1925, Elena Văcărescu devine membru de onoare al Academiei Române, ea fiind prima femeie din România care a beneficiat de
acest titlu. După Al doilea Război va fi numită Consilier cultural al Legaţiei Române din Paris.
Red.
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Arte şi meserii
ceste trei cuvinte sunt titlurile celor trei
compartimente ale unei noi cărţi publicate împreună cu altele două în 2020, de
prolificul scriitor Constantin Ardeleanu
născut la Tazlău, şi stabilit definitiv la
Bucureşti după absolvirea Facultăţii de
Ştiinţe Economice din Iaşi.
Atributul folosit de noi nu este deloc peiorativ având în vedere că autorul a publicat între
1996 şi 2020 un număr impresionant de cărţi,
aproape 40 de volume (poezie, proză, teatru,
eseu), dovedind aşa cum am mai spus şi cu alte
ocazii o înzestrare livrescă deosebită şi nu în ultimul rând un talent de necontestat.
Cartea de acum – Poiana cireşului sălbatic
– este un consistent volum de proză scurtă în
care cele mai
multe dintre
personaje sunt
desprinse din
realitatea satului natal, Tazlău, dar şi din
alte medii pe
care autorul
le-a frecventat
de-a lungul vieţii.
La o privire, ca să nu
zicem lectură
fugară, cititorul care a cunoscut şi trilogia „Hâtrii Tazlăului” ar putea să
spună că de fapt această primă parte a volumului de acum este o continuare a cărţii amintite
deja.

A

Dar lucrurile nu stau deloc astfel. E drept
că şi acum, ca în aproape toate cărţile lui C. Ardeleanu, umorul este predominant în toată
gama lui de la simpla ironie uneori aproape neobservată la sarcasmul pe care cum spuneam şi
cu altă ocazie se apropie de cel întâlnit în pamfletele argheziene.

Răgălii, izvoare,
viituri
Cine ştie toate semnificaţiile cuvântului
„răgălii” va descoperi în această parte a cărţii
câteva exemplare umane localizate de autor în
satul natal, realizate magistral.
Cea de-a doua parte „Izvoare” conţine câteva proze în care autorul îşi propune şi chiar
reuşeşte să ne convingă care au fost, pe lângă
frecventarea de-a lungul vieţii sale, a marilor
instituţii de cultură şi artă (cinematograful, filarmonica, opera, teatrul, expoziţiile de artă,
toate din ţară sau străinătate), şi marile personalităţi cu care s-a intersectat de-a lungul timpului. Pentru aceasta, una din proze prezintă o
seară la Casa Armatei din Bucureşti, unde printre alţii au participat marii actori Radu Beligan,
Ion Lucian, Tamara Buciuceanu etc., scriitorul
Fănuş Neagu şi alţii [...]. Câteva proze prezintă
Revista „La Tazlău” şi şezătorile literare, unde
autorul nostru, a participat de-a lungul celor
zece ani de existenţă a manifestării organizate
în fiecare an în casa scriitorului I.I. Mironescu
de către profesorul Gheorghe Blaga. Ne abţinem să-l caracterizăm pe acesta deoarece a
făcut-o în chip magistral C. Ardeleanu [...] vi-

vantul Blaga, exigent şi jovial, erudit şi convingător, concesiv cu nimicurile, dar consecvent
cu principiile, graseind fără emfază în limba lui
Apollinaire şi mirându-se, retoric, de ticăloşia
lumii.
Tot la capitolul personalităţi îl are în vedere
pe prof. universitar Ilie Dan, cel care s-a ocupat
de realizarea unei ediţii critice a operei lui I.I.
Mironescu şi care a fost prezent la multe dintre
şezătorile de la Tazlău.
Dar cel mai important izvor pentru scriitorul nostru rămân locuitorii Tazlăului, cu bune şi
cu rele, însă gospodari şi nu în ultimul rând
plini de umor; Tăzlăuanii n-au cine ştie ce bunăstare, dar de bună dispoziţie nu duc vreodată
lipsă…
În ultima parte intitulată „Viituri”, se reţine
portretul în alb-negru al marelui actor Gheorghe Dinică.
De altfel, din întreaga carte se realizează în
mod magistral şi un portret al Eleonorei Ardeleanu – mama scriitorului Constantin Ardeleanu.
Deşi cartea este structurată de către autor
aşa cum am relatat deja, ne permitem să observăm că de fapt răgălii se întâlnesc în toate cele
trei părţi. Dar întregul este realizat fabulos aşa
cum sunt toate cărţile lui Constantin Ardeleanu.
Mai menţionăm, cum am făcut-o şi altădată, că scriitorul de la Tazlău, mutat în Bucureşti, dar care nu a plecat niciodată definitiv din
satul natal şi care revine periodic ACASĂ, îşi
scrie cartea într-o limbă română aproape fără
greşeală, realizând încă o parte a operei sale capitale ce se constituie într-o adevărată monografie sentimentală a Tazlăului.
Constantin TOMŞA

„Zori de primăvară” la Roman
una lui Mărţişor a debutat în oraşul Roman cu expoziţia colectivă
de pictură şi tapiserie „Zori de primăvară” desfăşurată la „romanArt gallery”, spaţiu în care şi-au etalat operele 19 artiste.
Vernisajul a avut loc pe data de 1 martie, ocazie cu care, gazda
evenimentului, doamna Rodica Păduraru a mărturisit: „Este
prima manifestare artistică de început de primăvară din oraş şi în
această lună închinată femeii şi iubirii am considerat necesar să
punem în valoare capacitatea creativă şi sensibilitatea feminină. De aceea
am adunat un grup de 19 artiste din mai multe centre, de la Iaşi (Atena
Simionescu, venită cu mai multe graficiene din cadrul Universităţii), din
Bacău (Carmen Poenaru), din Piatra-Neamţ (Mariana Papară) şi bineînţeles, din Roman.”
„În această expoziţie lucrările sunt revelatorii şi oferta este foarte
serioasă. Nu poate fi vorba despre o repetitivitate a lucrurilor deoarece
găseşti aici, de la imagini descriptive, foarte uşor perceptibile ca mesaj,
până la imagini criptate pe o anumită tehnică plastică, precum şi grafică
multă, foarte consistentă şi foarte bine rezolvată; ceea ce este inedit însă
este tapiseria prezentă aici. Acest dialog de genuri artistice nu face altceva decât să dea consistenţă unei asemenea manifestări şi să creeze un
întreg” – a declarat pictorul romaşcan Iosif Haidu.
La sfârşitul manifestării am avut un schimb de păreri cu doamna
Monica Carp, una din artistele expozante. De ce tocmai dumneaei? Pentru că în data cu pricina se întâmpla să-şi sărbătorească ziua de naştere,
iar o dată cu felicitările i-am adresat şi două întrebări:
– Doamna Monica Carp, v-aş ruga să ne spuneţi câteva cuvinte despre participarea dvs. la această expoziţie.
– Particip cu mult drag la această expoziţie colectivă. Mă onorează
să spun că am avut şi una personală în acest spaţiu superb, plin de luminozitate, care dă valoare lucrărilor de artă. De data acesta expun împreună cu nume sonore ale picturii feminine lucrări de tapiserie şi de
pictură. Doresc să evidenţiez faptul că prin tapiseria mea am venit cu
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fragmente de ţesături populare, pe care le-am pus în valoare prin tuşele
mele de culoare, prin cromatica mea personală. Apreciez foarte mult
munca creatoarelor din trecut, ele nu mai sunt acum, dar eu le perpetuez
valoarea, apreciez faptul că ele au creat fiind autodidacte şi au identificat
singure corectul şi frumosul în artă. În plus au căutat să scoată la lumină
creaţiile satului românesc, care ne individualizează ca popor. Nu întâmplător lucrările mele poartă denumirea de „Trepte”, pentru că sunt trepte
ale creaţiilor mele şi ale femeilor de
altădată, care ştiau să împletească
munca pe câmp cu cea casnică, şi
cum aveau un pic de răgaz treceau la
stative, ţeseau, coseau, iar iile realizate le scoteau la iveală doar în zile
de sărbătoare.
– Credeţi că tapiseria are viitor
în artă?
– Are viitor în artă dar eu am
punctat pe ţesătura specific românească, deoarece este foarte apreciată chiar la nivel european.
Specific artei noastre populare este
un ansamblu de linii şi de simboluri
geometrice care au rămas în nemurire. La noi, fiecare motiv geometric
are un sens bine configurat şi bine
implementat care ne-a consacrat ca
popor. De aceea, mai ales în contextul actual al globalizării, trebuie să insistăm şi să punem accent pe arta
noastră populară, pe unicitatea ei.
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A consemnat Gianina BURUIANĂ
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Arte şi meserii

Generaţia mea
eneraţia mea a străbătut anii de liceu şi de studii universitare, între
1944 şi 1956, în cea mai întunecată etapă a dictaturii teroriste exercitată de comuniştii români, ajutaţi substanţial, de fapt conduşi de
„experţii” sovietici, de profesie – călăi.
Teroarea din societate, în întregul ei, nu putea ocoli învăţământul, acolo unde trebuia să fie laminaţi viitorii oameni cu carte,
între ei şi profesorii din învăţământul de toate gradele. Direcţionările, constrângerile şi prohibiţiile tindeau uneori spre domeniul absurdului, iar cei care nu executau fără greş ordinele erau executaţi fără de
milă, fie îndepărtaţi din funcţii, inclusiv din profesorat, fie trimişi în lagăre, pentru „reeducarea prin muncă fizică”.
Câţiva dintre cei mai străluciţi dascăli ai mei de la „Petru Rareş” din
Piatra-Neamţ, în frunte cu filologul Victor Savin, latinistul poet Har Mihăilescu şi istoricul Aurel Rotundu, toţi ridicându-se la nivel academic,
au trecut astfel prin lagărele comuniste.
Cu strângere de inimă, îmi amintesc cum profesorul de fizică Teodoreanu, gheboşându-se ca sub o povară imensă, ne spunea în fiecare
lecţie că toţi oamenii de geniu ai lumii erau fie ruşi, fie sovietici, şi toate
invenţiile epocale aparţineau ca brevet ruşilor. Dacă mai apăreau excepţii, aceste invenţii sau descoperiri fuseseră furate de la ruşi/sovietici.
Cu o şansă de invidiat, am avut în Universitatea bucureşteană profesori de uriaşă valoare: George Călinescu, Tudor Vianu, Alexandru Rosetti, Iorgu Iordan, Alexandru Graur. Şi alţii, de aceeaşi talie, la istorie.
Sub knut, ca nu cumva să fie destituiţi (Unii chiar au fost.) şi mai ales
pentru a nu ne îndoctrina de la înălţimea lor cu ideile vremii, ocoleau
subiectele proscrise şi nu aruncau anatema pe oamenii de valoare ai culturii sau ai istoriei.
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Înţelegeţi ce goluri imense ne pândeau, în toate domeniile culturii
literare, lingvistice sau istorice. Cu aceste goluri imense am ieşit din Universitate, profesori, soarta silindu-ne să devenim autodidacţi.
O mare parte a culturii mondiale, mai ales în domeniul artei, al esteticii şi istoriei culturii, ne-a fost interzisă.
Nu uit cum un strălucit student, viitor membru strălucit al Academiei, esteticianul şi anglistul Dan Grigorescu, era cât pe ce să fie
dat afară din Facultatea de Filologie fiindcă
citise prietenei sale, cu care apoi s-a certat şi
ea l-a pârât, versuri din poemele lui Lucian
Blaga.
Când porţile libertăţii s-au deschis larg,
în anii 90 ai secolului trecut, generaţia mea
tocmai se pensiona. Accesul la cultura mondială, interzis sau cel puţin obstrucţionat o
lungă vreme, a fost eliberat. Pentru noi, era
însă prea târziu.
Pensionari, bătrâni, uzaţi de cei patruzeci de ani de muncă în şcoală,
cum nu ne mai cerea nimeni să ne împrospătăm cunoştinţele, am trecut
pe planul al doilea în chip firesc şi nimeni nu mai pretinde acum celor
puţini, care încă existăm, când ne apropiem periculos de nouăzeci de ani,
să fim la curent cu mişcarea culturală mondială da capo al fine. Date
esenţiale din ceea ce înseamnă noutate în artă şi în ştiinţele anexe ne apar
mereu ca drumuri ce trebuie abia acum străbătute.
Doar în folos propriu.
Mihai-Emilian MANCAŞ

Starea de bine emoţională şi mediul digital
apacitatea de a identifica, înţelege, accepta şi exprima sănătos emoţiile reprezintă elemente importante pentru
sănătatea mentală a copilului şi pentru
starea lui de bine emoţională şi socială.
Dezvoltarea abilităţilor emoţionale îi vor
ajuta pe copii să gestioneze cu succes formarea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi şi să
navigheze mai conştient în mediul online.
Este important de menţionat că fiecare
copil moşteneşte de la părinţii săi un bagaj genetic unic ce-i determină temperamentul şi
reactivitatea emoţională. Fie că este mai degrabă inhibat ori dezinhibat, sau fie că are o
reactivitate emoţională scăzută sau ridicată,
aceste trăsături se vor manifesta prin comportamente specifice care nu pot fi modificate sau
schimbate. Aceste aspecte sunt importante pentru a înţelege, de pildă, de ce un copil cu o reacţie puternică va avea nevoie de un efort mai
mare pentru a-şi regla emoţia sau de ce copiii
cu temperament inhibat vor reacţiona mai degrabă negativ la un comportament ferm şi autoritar din partea părinţilor sau a cadrelor
didactice.
Pe lângă dezvoltarea abilităţilor emoţionale
ale copiilor şi susţinerea acestora atunci când
trec prin perioade noi, dificile sau stresante, este
important să avem în vedere o serie de aspecte
pe care specialiştii le consideră relevante atunci
când vine vorba de mediul digital şi de starea
de bine emoţională a copiilor.

lor. Specialiştii recomandă ca între 0 şi 2 ani,
copiii să nu fie expuşi la ecrane iar între 3 şi 5
ani să fie expuşi gradual, de la 10-15 minute
până la maximum o oră pe zi, cu pauze între sesiuni. În ceea ce îi priveşte pe copiii de vârstă
şcolară, între 6 şi 11 ani, este esenţial să fie stabilite, împreună cu copilul reguli consecvente
cu privire la timpul petrecut online, fără a depăşi însă 3 ore pe zi în faţa ecranelor, în timp
ce între 12 şi 18 ani se poate oferi un grad mai
mare de libertate, cu condiţia ca alte activităţi
precum somnul, orele de masă, activitatea şcolară sau timpul petrecut cu familia ori prietenii
să nu fie afectate.

Timpul petrecut online
Menţinerea unui echilibru între timpul petrecut în faţa ecranelor şi celelalte activităţi este
un aspect esenţial pentru starea de bine a copii-

Diferenţe de gen şi vârstă
Studiile ne arată că impactul folosirii intense a internetului şi reţelelor sociale poate
avea efecte diferite în funcţie de gen şi vârstă.
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Relaţiile de prietenie
Lipsa unei reţele de suport emoţional sau
situaţiile în care copiii nu se simt apreciaţi pot
crea un grad mare de vulnerabilitate. Mai mult,
atunci când vorbim despre copii introvertiţi, cu
o capacitate mai scăzută de a lega prietenii, refugierea în reţele sociale sau jocuri online poate
creşte riscul copiilor de a fi vulnerabili la tulburări de anxietate socială. De aceea, este foarte
important să încurajăm legarea relaţiilor de
prietenie şi întărirea reţelei de suport a copilului. Un copil ce este eficient în interacţiunea cu
prietenii sau colegii, ce se poate integra mult
mai bine în diverse contexte sociale şi în mediile cu care interacţionează, va avea un risc
mai scăzut de a suferi consecinţe negative în
mediul online.
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În timp ce fetele au niveluri mai mari de utilizare problematică a reţelelor sociale decât băieţii, copiii de vârste mici sunt mult mai expuşi
riscurilor decât adolescenţii. Este foarte important, prin urmare, să monitorizăm şi să filtrăm
foarte bine conţinutul accesat de copiii de vârste mici, precum şi să acordăm o atenţie sporită
fetelor şi conţinuturilor pe care acestea le accesează.
Algoritmii reţelelor sociale
Algoritmii reţelelor sociale prioritizează
conţinutul ce stârneşte cea mai mare emoţie şi,
prin urmare, şi cele mai multe reacţii, comentarii sau cel mai lung tip de vizionare. Înţelegerea acestui principiu ne va ajuta să îi ghidăm pe
copii şi să îi facem conştienţi de necesitatea de
a filtra şi aborda critic conţinutul pe care îl întâlnesc pe Internet.
Abordare holistică
În final trebuie înţeles că starea de bine
emoţională trebuie privită într-un mod holistic.
Deşi este evident că dezvoltarea copiilor şi felul
în care ei interacţionează cu mediul digital se
influenţează reciproc, nu trebuie să cădem în
capcana de a lua aceste două aspecte în modul.
Bunăstarea emoţională este influenţată de numeroşi factori, cum ar fi circumstanţele de familie sau viaţă, sentimentul de apartenenţă şi
acceptare în cadrul unei comunităţi, dar şi de
factori culturali, vârstă sau sex. (Adaptare după
Programul „Ora de net” al Organizaţiei Salvaţi
Copiii – România)
Gianina BURUIANĂ
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Scrisori din Basarabia

Valoarea educativă a creaţiei lui Grigore Vieru
rigore Vieru este una dintre individualităţile creatoare, cele mai originale şi complexe în contextul literaturii pentru copii
din cea de-a doua jumătate a sec. XX şi
începutul sec. XXI. Debutează editorial
încă în 1957 cu o plachetă de versuri pentru copii, Alarma, apreciată de critica literară. A continuat să scrie pentru cei mici,
urmându-şi cu fermitate crezul că o carte, un
cântec frumos pentru copii „poate salva în viitor o Patrie”. Cărţile Muzicuţe (1958), Bună
ziua, fulgilor (1961), Mulţumim pentru pace
(1963), Soarele cel mic (povestiri, 1963), Poezii
de seama voastră (1967), Duminica cuvintelor
(1969), Trei iezi (1970), Codrule, codruţule
(1970, în colaborare cu Spiridon Vangheli şi
pictorul Igor Vieru), Soare, soare (1972, culegere de cântece), Să creşti mare (1980), Spune-i
soarelui o poezie (1989), Frumoasă-i limba
noastră (1990), Cartea ghioceilor (1996),
Soare, soare, domn frumos (2008) ş. a. l-au
consacrat în literatura basarabeană, şi nu numai,
drept unul dintre autorii notorii care scriau pentru copii. Binecunoscutul Abecedar, editat în
1970 în colaborare cu Spiridon Vangheli, şi cartea pentru preşcolari Albinuţa (1979) au fost
reeditate în mai multe rânduri, devenind cu adevărat cele mai populare cărţi printre cititorii de
toate vârstele. Grigore Vieru a păstrat în el sufletul de copil, a slăvit mama, copilăria şi, în
poezia sa, a avut o intensă activitate dedicată
copiilor.
Poeziile lui Grigore Vieru au o valoare educativă incontestabilă. Prin lectura operelor sale
el te învaţă să iubeşti plaiul, să preţuieşti părinţii, să admiri minunata natură a patriei, altoind
în conştiinţa cititorilor valori general-umane.
Versurile lui Vieru pentru copii se identifică cu
bucuriile şi „nefericirile” copilăriei înseşi, este,
cu certitudine, mai mult decât o carte, ea capătă
proporţiile unei mari şcoli, ale unui templu în
care copiii sunt iniţiaţi în tainele cunoaşterii
vieţii şi ale receptării frumosului artistic. A dezvolta dragostea pentru literatură încă de la vârsta preşcolară şi şcolară mică nu înseamnă a
renunţa la exigenţele esteticului, sub pretextul
că ne adresăm celor mici, ci, dimpotrivă, reuşita
este asigurată dacă învăţătorul va şti, va putea
să sensibilizeze pe micii ascultători sau cititori,
prin intermediul forţei expresive a limbajului
artistic, care va contribui la dezvoltarea personalităţii multilaterale a copilului.
„Numele lui Grigore Vieru este cartea de
vizită a tuturor basarabenilor, maestrul fiind
omul care, cu toată fragilitatea sa, a luptat neîncetat să aducă Basarabia aproape de matricea
firească. Acesta este adevărul istoric, acesta este
adevărul ştiinţific, acesta este adevărul promovat de poet prin opera sa. De aceea Grigore
Vieru a devenit şi poetul de încredere deplină a
generaţiei tinere în formare, fiind studiat atât la
treapta gimnazială de învăţământ, cât şi la
treapta liceală. Lirica lui Grigore Vieru a cucerit
generaţii de cititori prin dramatismul ei profund, prin laconismul aforistic, sinceritate, dar
şi prin modernitate, prin dialogismul de o sugestivitate absolută, prin curajul civic exemplar.
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Astfel, autorii de manuale şi ai Curriculumului
Naţional pentru disciplina Limba şi literatura
română au inclus creaţia poetului printre textele
cu titlu de recomandare pentru cadrele didactice. La treapta gimnazială sunt recomandate
următoarele texte ale poetului Grigore Vieru:
Cuvântul mama, Cântec de leagăn pentru
mama, Cămăşile, Formular, Legământ, În
limba ta, Eminescu, Reaprindeţi candela etc.
La treapta liceală sunt propuse creaţiile: Pădure, verde pădure; Litanii pentru orgă; Mamă,
tu eşti; A căzut cerul din ochii tăi; Chipul tău,
mamă; Mică baladă; Joc de familie; Am rupt
acest trandafir – în cl. a X-a şi Ars poetica;
Harpa; Poeţii; Despre fericire; Mai sunt – în
cl. a XII-a.

În manualul de Limba şi literatura română
pentru clasa a VI-a, regăsim poezia Legământ,
scrisă de poet în anul 1964. Legământ este însuşi „testamentul” poetului: Ştiu: cândva, la
miez de noapte, / Ori la răsărit de Soare, /
Stinge-mi-s-or ochii mie / Tot deasupra cărţii
Sale. Este o referire directă la opera lui Mihai
Eminescu. Următoarele versuri sugerează imensitatea şi complexitatea creaţiei eminesciene, pe care n-o poţi pătrunde în întregime
nici într-o viaţă de om, urmaşilor revenindu-le
misiunea să o facă: Voi ajunge-atunce, poate, /
La mijlocul ei aproape...
„Cartea” lui Eminescu le este lăsată urmaşilor, ca simbol al continuităţii şi al înveşnicirii:
S-o lăsaţi aşa deschisă, / Ca băiatul meu ori
fata / Să citească mai departe / Ce n-a dovedit
nici tata. Este unul dintre cele mai profunde
elogii ale „infinitului eminescian” [16, 121], în
care „armonia codrului bătut de gânduri” a renăscut în toată splendoarea ei: Iar de n-au s-auză
dânşii / Al străvechii slove bucium, / Aşezaţimi-o ca pernă / Cu toţi codrii ei în zbucium.
Poezia prezentându-se astfel ca un testament literar asemenea poeziei eminesciene Mai am un
singur dor..., în care marele poet naţional cere:
Să-mi fie somnul lin şi codrul aproape.
Grigore Vieru s-a simţit poet în măsura celebrului său Legământ faţă de cartea canonică
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a lui Eminescu, un testament spiritual de forţa
celui arghezian. Un legământ deopotrivă faţă de
limba română căreia i-a dedicat câteva dintre
cele mai frumoase poeme de după „testamentele” semnate de Ienăchiţă Văcărescu, Mihai
Eminescu, Alexe Mateevici sau Tudor Arghezi.
Geniul limbii române l-a posedat într-atât pe
Grigore Vieru, încât el a ajuns la intuiţia heideggeriană că limba este Casa Fiinţei, că te poţi
numi poet în măsura în care eşti păzitor al limbii ca şi al Casei Părinteşti. Ce vers uluitor în
simplitatea lui este acesta: Casa părintească nu
se vinde.
Poezia Legământ este prioritar valoroasă
în contextul actualităţii care se construieşte pe
nişte false valori, cum ar fi banii, plăcerea,
egoismul, şi care demonstrează o înfiorătoare
tendinţă de a dezrădăcina cultura frumosului în
toate straturile acestei dimensiuni. Elevii vor
reuşi, îndrumaţi de cadrul didactic, să-şi adreseze unele întrebări foarte importante, întrebări
sugerate de acest poem: Ce este testamentul?
De ce cartea este obiectul principal care este
lăsat ca o moştenire? Ce valori promovează
textul? De ce înţelepciunea este o valoare primordială? Ce atitudine manifestă autorul faţă
de CARTE şi CREAŢIE?
Astfel, Grigore Vieru prin creaţia sa ne
oferă un suport imens întru formarea unor valori veridice şi opinii corecte faţă de aceste valori într-o societate complexă prin diversitate.
Poezia Legământ şi multe alte creaţii ale poetului sunt instrumente preţioase în mâinile cadrelor didactice care cu dibăcie şi recunoştinţă
le folosesc pentru a educa tânăra generaţie.
În acelaşi context, remarcăm poezia Făptura mamei, creaţia fiind recomandată de autorii manualului de Limba şi literatura română
pentru clasa a VIII-a.
Acest poem şi-a asumat responsabilitatea
de a ridica personalitatea mamei la rang de divinitate – prin dăruirea de sine, dragoste infinită, grija ce o poartă pentru copiii ei. Elevii se
regăsesc în situaţia de a discuta în baza acestei
poezii tema pe care o cunosc din clasele anterioare, chiar din creaţiile aceluiaşi autor, însă în
acest text şi la acest moment din viaţa lor, ei o
redescoperă. Analizând poemul, aparent simplist, cu foarte puţine figuri de stil, ei deduc idei
extraordinare: Mama – fiinţă permanentă, firească ca aerul, este, de fapt, o personalitate
complexă asemuită unei divinităţi care se
pleacă deasupra copilului cu blândeţe, răbdare
şi curaj pentru a-l călăuzi în lumea mare, fiind
pentru acesta şi scut, şi prag, şi punte, şi umbră
pe timp de arşiţă. Mama rămâne mulţumită cu
prezenţa copilului, cu existenţa lui, starea acestuia de bine fiind starea ei de bine (În priviri c-un
fel de teamă / Fericită totuşi eşti), în acelaşi
timp ea se află de veghe şi se alină cu dragostea
pe care o trăieşte pentru copii.
Viitorul ţării depinde foarte mult de educaţia tinerii generaţii care va ajunge în momentul
când va trebui, la rândul său, să educe generaţiile viitoare. Grigore Vieru prin acest poem îşi
aduce aportul pentru educaţia tinerii generaţii
care trebuie să cunoască toată responsabilitatea
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Valoarea educativă a creaţiei lui Grigore Vieru
e a fi părinte, să demonstreze respect pentru părinţi şi să participe la educaţia unei
generaţii sănătoase.
Elevii clasei a IX-a se delectează cu
lectura poemului În limba ta de Grigore
Vieru, inclus în primul capitol al manualului. Această creaţie le sugerează elevilor importanţa colosală a limbii în viaţa fiecărui
om. Poetul este conştient de faptul că limba este
acea masă omogenă care stabileşte conexiunea
dintre membrii societăţii ce constituie ţara şi
promovează cultura, confirmă identitatea noastră culturală. Apogeul este cuprins în ultimele
versuri, în care autorul explică un fenomen psihologic:
Iar când nu poţi / Nici plânge şi nici râde,
/ Când nu poţi mângâia / Şi nici cânta,/ Cu-al
tău pământ,/ Cu cerul tău în faţă,/ Tu taci atuncea / Tot în limba ta.– astfel, este clar faptul că
limba nu este doar un instrument de comunicare, ea se află la baza personalităţii fiecărui
om. Utilizând acest text, cadrului didactic îi revine misiunea de a educa elevilor respectul faţă
de limbă, de a educa cultura unei comunicări
corecte.
La treapta liceală, autorii de manuale la disciplina limba şi literatura română pentru clasa
a XII-a, i-au dedicat poetului Grigore Vieru o
unitate, intitulând-o: Grigore Vieru sau numele
tău, poezie. Această unitate include creaţiile:
Plaiul meu, Izvorul, Bună dimineaţa!, Soaresoare, frăţioare!, Dorul şi Limba, Zmeul, Pasărea (elevii actualizând poeziile pe care le
cunosc din copilărie), În aceeaşi limbă, Pentru
Ea, Făptura mamei, Tu eşti un geniu, A căzut
cerul din ochii tăi, Leac divin, Valul, Frunza,
Blestem de dragoste, Braţele mele, Sfântul, Pădure, verde pădure, Metafora, Harpa – poezii
care transmit valorile fundamentale precum
Limba română, Mama, Dragostea, Creaţia.
Utilizarea frecventă a creaţiilor poetului
Grigore Vieru în manualele de limba şi literatura română la toate treptele de învăţământ confirmă valoarea educativă a acesteia. Aportul
poetului în educaţia tinerii generaţii este enorm,
însă Grigore Vieru, maestru al cuvântului, iubitor de plai, de limbă şi de neam, se defineşte
modest „Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi”.
Când ne referim la simplitatea scrisului lui Grigore Vieru, trebuie să ţinem cont, neapărat, şi
de o altă afirmaţie care îi aparţine: „Eu nu a fi
simplu râvnesc, ci a fi înţeles”.
Poetul şi-a consacrat întreaga sa viaţă copiilor, îndrăgostiţilor, maturilor, lăsându-ne o
operă monumentală, de o muzicalitate şi-o frumuseţe rară. Autor liric, cu o sensibilitate mare,
dedică poezii sufletului omenesc. Poet al
mamei, al dorului şi al dragostei, al baştinei, al
izvorului, al naturii – poet al lucrurilor sacre,
aşa e definit Grigore Vieru. Versurile poetului,
încântătoare în claritatea şi simplitatea lor, trezesc de fiecare dată sentimentul de frumos şi de
armonie în toţi cei care le-au întâlnit măcar o
dată. Vieru parcă ar fi un poet din alte vremuri
şi din altă lume, departe de cotidianul nostru
trepidant, de secolul nostru tehnologizat. Lirica
lui este străină noilor tendinţe în poezie, experimentelor postmoderniste. Rădăcinile ei sunt
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adânci – ele provin din bogatul folclor românesc, din tristele cântece populare – doinele, din
neîntrecuta baladă Mioriţa, din poezia ultimului
mare romantic european, Mihai Eminescu. Primele teme, motive şi personaje – pământul, meleagurile natale, codrul, femeia, mama, copacul,
trandafirul, frunza verde, piatra, norul, lacrima
– rămân pentru totdeauna în poezia acestui
poet.
Grigore Vieru nici nu omagiază, de altfel,
direct şi declamativ „patria”. El evocă satul
natal, casa de pe margine de Prut, bucuriile
simple ale vieţii la ţară, pe care sărăcia nu face
decât s-o înnobileze, ca o formă de asceză. Până
şi necazurile de altădată îi sunt dragi. Nu există
grandilocvenţă şi nici demagogie în aceste evocări. Tot ceea ce povesteşte sau declară poetul
ni se impune ca sincer şi adevărat. Ideea de patrie se constituie difuz din amintiri şi trăiri nefalsificate, neutilizate în scop propagandistic.
Aflăm, ca dintr-o scriere în proză, că poetul locuieşte într-un oraş, la bloc, că a luat-o la el şi
pe mama lui, convingând-o să abandoneze casa
din sat, că are un copil mititel, care i se suie bunicii în cap etc. Toate acestea ar putea să ne
plictisească, aşa cum se întâmplă atunci când
mergem la cineva în vizită şi trebuie să răsfoim,
din politeţe, un album cu fotografii de familie.
Iată însă că nu ne plictisim deloc, că, dimpotrivă, regăsim propriile noastre stări sufleteşti
în mărturisirile poetului şi că ne simţim înduioşaţi până la lacrimi. Explicaţia constă în faptul
că „albumul cu fotografii de familie” este alcătuit de un artist foarte înzestrat, care a ştiut ce
imagini să aleagă şi cum să le aşeze în pagină.
Textele sale nu sunt nici proză, nici poezie, ci
proză care se transformă în poezie, sub ochii
noştri: „Tu mă iartă, o, mă iartă,/ Casa mea de
humă, tu,/ Despre toate-am scris pe lume,/
Numai despre tine nu./ Să-ţi trag radio şi lumină/ Ţi-am făgăduit cândva/ Şi că fi-vom împreună/ Pieptul meu cât va sufla./Dar prin alte
case, iată,/ Eu lumina o presor,/ Alte case mă
ascultă/ Când vorbesc la difuzor./ Ţi-am luat-o
şi pe mama/ Şi-aţi rămas acuma, ia,/ Vai, nici
tu în rând cu lumea/ Şi nici orăşeancă ea./ Lască vin eu cu bătrâna/ Şi nepotu-ţi o să-l iau/
Care pe neprins de veste/ Speria-va-ţi bezna:
«Hau!»/ Şi vei râde cu băiatul/ Ca doi prunci
prea mititei/ Şi vei plânge cu bătrâna/ De dor
ca două femei./ Şi vei tace lung cu mine/ Cu văz
tulbur şi durut,/ Casă văduvă şi tristă/ De pe
margine de Prut.” (Casa mea).
Secretul transformării prozei în poezie rămâne un secret al lui Grigore Vieru. Ceea ce
putem spune cu siguranţă este că nu avem de a
face cu o artă naivă, cu o expresivitate involuntară, ci cu tehnici ale simplităţii de un mare rafinament, constând în activarea duioşiei prin
umor, în cultivarea – atent dozată – a melodramei, în personificări discrete (morale, nu fizice), care nu cad în ridicol, ca la alţi autori de
astăzi.
Foarte frecvente sunt poemele care te captivează de la prima idee. Acestea sunt atât de
surprinzătoare, încât au rezonanţă în conştiinţa
cititorului şi nu pot fi uitate uşor: „A căzut cerul
din ochii tăi / Şi s-a fărâmiţat. / A căzut de pe
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faţa ta soarele / Şi-a îngheţat. / Încremenit e
vântul cel răcoros / Fără harnicele tale mâini.
/ Căutându-te pe tine, / S-au tăinuit izvoarele-n
ţărâni. / Ca un pom doborât / Însuşi graiul /
Parcă se aude căzând. / Doamne, atât de singur, / Atât de singur / N-am fost nicicând!”
(poemul A căzut cerul din ochii tăi...)
Grigore Vieru e tentat să creeze un univers
primar, având la bază sufletul popular, prin intermediul căruia va releva conştiinţa de sine,
precum şi un anumit sentiment al solidarităţii
umane, axat pe valorile simple ale vieţii. Optimismul său dătător de libertate interioară face
posibilă armonia originară spre care tinde autorul, nutrind nostalgia limbajului primordial.
De acolo, din sfera profundă a trăirii simple,
aproape arhaice, din exilul interior, poetul, aflat
în căutarea rădăcinilor strămoşeşti, se pronunţă
contra limbajului de lemn. Acesta este înlocuit
de limbajul simţurilor, al simplităţii concepute
ca un fir al Ariadnei, în măsură să înlesnească
redescoperirea drumului pierdut către strămoşi,
către rădăcini. Simplitatea versului lui Grigore
Vieru e condiţionată şi de vizionarismul său
care pune pe seama poeziei o dinamică anumită, colectivă, capabilă să stimuleze atât redescoperirea rădăcinilor, cât şi a resorturilor
trăirilor autentice, aşa precum se întâmplă şi în
următoarele versuri: „Ca un copil aştept dimineaţa,/ Până la lacrimi mi-e dragă viaţa!”. Este
un mesaj incredibil de optimist, lansat din întunericul nopţii despicate cu fulgerul marii iubiri
de viaţă. De acum încolo se vor împărtăşi din
el atât prietenii, cât şi neprietenii poetului.
În creaţiile poetului Grigore Vieru, eroul
liric se adresează mereu către sine, către altcineva sau către mai mulţi. Prin intermediul dialogului, poetul îşi dezvăluie nu numai lumea
interioară, cu propriile gânduri şi idei, ci şi propriul adevăr în continuă devenire, precizare şi
aprofundare. Dialogurile pe care le înscenează
autorul generează un lirism dramatico-spectacular de maximă concentraţie afectiv-ideatică
şi de un copleşitor efect sugestiv, psihologic,
estetic. Versurile lui sunt un altar pe care poetul
se dăruieşte întru armonie, sunt un sanctuar al
sacrificiului. Din acest spirit al dăruirii de sine,
Grigore Vieru devine un simbol al credinţei în
metafora existenţială a unui popor român ce nu
poate fi dezbinat. Poemele sale continuă un program literar ce se doreşte un imn al uniunii de
suflet şi simţire. Literatura română a vibrat şi
continuă să vibreze la versurile acestui poet
mult prea român, ale cărui operă şi personalitate
necesită mereu o îndreptăţită recunoaştere şi
apreciere. Ori de câte ori revenim la creaţia lui
Vieru îi sesizăm inegalabila valoare, simţind o
maximă încărcătură emoţională. Deşi e plecat
în veşnicie, ne-a lăsat drept moştenire operele
sale pline de sinceritate, simplitate şi profunzime care continuă să participe activ la educaţia
elevilor, deci, la construirea unei societăţi cu
valori fundamentale adevărate.
Ludmila STEPANOV,
Liceul teoretic „Mihai Eminescu”, Cimişlia
Polina TABURCEANU,
Universitatea de Stat din Tiraspol

Pag. 23

Nihil sine Deo

Reuniune plastică religioasă
pentru copiii din parohie

Biserica „Sf. Nicolae”
Bistriţa:
esenul, pictura rămân, prin excelenţă, o
mare pasiune a celor mici. Pe atât de numeroşi sunt copiii care, chiar fără a cunoaşte toate secretele acestei nobile arte,
se bucură sincer de ceea ce fac. Grăitoare,
în acest sens, a fost activitatea educativreligioasă desfăşurată sâmbătă, 10 aprilie,
la Biserica Sfântul Nicolae Bistriţa (preot paroh
Gabriel Pintilie), din comuna Alexandru cel
Bun. Sub coordonarea profesoarei Cristina Petrariu, preşedinta Asociaţiei Culturale
„Arte.Ro” din Piatra-Neamţ, copiii din comunitate au participat la o reuniune plastică intitulată „Bucuria Învierii”. Parteneri la acest
proiect educaţional au mai fost Palatul Copiilor
din Piatra-Neamţ şi Biblioteca Judeţeană „G.T.
Kirileanu” Neamţ, prin Punctul de lectură şi împrumut Speranţa.
„Copiii au reuşit, chiar fără să aibă pregătire de specialitate, nişte chipuri foarte frumoase ale Mântuitorului, ale Maicii Domnului,
ale unor sfinţi şi arhangheli, într-un timp foarte
scurt. Icoana are rolul de a modela sufletul, iar
lor li se potriveşte ca o mănuşă. Pentru vremurile actuale, în care învăţatul on-line le poate
schimba modul concret de a privi lumea şi de
a se raporta în mod real la ceilalţi, icoana are
tocmai rolul de a-i aduce în realitate şi de a le
deschide privirea spre partea spirituală din
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inima lor”, a declarat părintele Gabriel Pintilie.
Dragostea de frumos şi puritatea din sufletul copiilor au vibrat în lucrări pline de sensibilitate, de reînviere spirituală.
„De peste 10 ani, spre bucuria copiilor, organizăm ateliere de creaţie, workshopuri tematice şi sesiuni de documentare
şi comunicare. Dincolo de orele
de muncă, prin grija părintelui
şi a comunităţii de credincioşi,
copiii au luat prânzul împreună,
au participat la jocuri recreative, adică au făcut totul împreună. Toţi participanţii au
fost răsplătiţi cu diplome şi cu
reproducerea poeziei „Luceafărul” din volumul „Poesii” de
Mihail Eminescu, apărut la
Editura Librăriei Socecu &
Comp. în 1889, volum aflat în
Fondul „G.T. Kirileanu” al Bibliotecii Judeţene. Gândurile
noastre bune şi mulţumirile se
îndreaptă către mica parohie
din Bistriţa unde părintele Gabriel Pintilie orchestrează cu
deosebită măiestrie, evenimente cu caracter spiritual şi cultural-educativ pentru micii săi eno-

riaşi. De asemenea, aducem mulţumiri doamnei
profesoare Mihaela Mereuţă, managerul Bibliotecii Judeţene şi domnului profesor Ioan Milea,
directorul Palatului Copiilor, pentru implicare
şi susţinere”, a spus prof. Cristina Petrariu, preşedinta Asociaţiei Culturale „Arte.Ro”.
Activitatea s-a desfăşurat cu respectarea

strictă a recomandărilor de sănătate publică în
vigoare. (Violeta MOŞU)

Creştinismul între dogme, schisme şi reforme (III)
rezentam în materialul precedent consecinţele pe care le-a avut
Marea Schismă din 16 iulie 1054 asupra creştinătăţii, subliniind
modul în care, ulterior, au evoluat cele două Biserici: Răsăriteană
şi Apuseană.
Ca şi cum Cruciadele, Inchiziţia, Schisma papală nu ar fi fost
suficiente pentru a marca în interior Biserica Apuseană, în secolul
al XVI-lea a avut loc reforma protestantă. Ulterior termenul de „reformă” a devenit sinonim cu cel de „ruptură” pentru Biserica Apuseană.
Reforma apare într-un context de o deosebită amploare şi complexitate. Chiar dacă a izbucnit din acţiunea câtorva persoane, premisele ei
nu sunt constituite doar din simple dezbateri pe teme religioase, cauzele
ei depăşind domeniul credinţei.
Deşi data de 31
octombrie 1517,
când Martin Luther
(1483–1546) a afişat „Cele 95 de
Teze” (Disputatio
pro declaratione
virtutis indulgentiarum) pe uşa Bisericii Castelului
din
Wittenberg,
este considerată
ziua de naştere a
Reformei, putem
considera această
dată drept punctul
terminus al unui
drum început cu
mult timp în urmă.
Idei reformatoare apăruseră şi în Anglia sub John Wycliffe (1330-1384),
care tradusese Biblia în limba engleză.
Cele 95 de teze ale lui Luther, care reprezentau un rezumat al reformei doctrinei şi practicii religioase catolice şi se pronunţau în mod direct
Biserica din Wittenberg
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împotriva practicării indulgenţelor şi a altor exagerări doctrinare, cultice
şi practice, vor deveni fundamentul Reformei Protestante, fiind scrise pe
un ton umil şi academic, mai degrabă ridicând întrebări în rândul populaţiei catolice decât aducând acuze reprezentanţilor bisericii.
În general, cadrul în care protestantismul se propagă este următorul:
la nivel politic, procesul de centralizare opunea Sfântului Imperiu
Roman, propriul sistem de finanţe, mijloace de control asupra clericilor
şi propria politică externă, în care Biserica deţinea vaste teritorii prin intermediul episcopatelor. Pe plan social, mortalitatea era ridicată, foametea şi epidemiile alterneau cu perioade de „progres” economic la
intervale dese, societatea fiind împărţită între orăşeni şi ţărani, iar în mediul rural, vrăjitoria şi practicile oculte luaseră locul limbajului liturgic
greu accesibil. Biserica îşi asumase, în acest cadru, îndrumarea tuturor
credincioşilor (inclusiv pe monarh), al căror cap, Papa (succesorul Sfântului Apostol Petru, Vicarul lui Hristos), este singurul conducător şi mijlocitorul spre mântuire, după cum afirma Toma de Aquino (1225-1274).
Din punct de vedere economic, în Apusul Europei, asupra ţărănimii
din secolul al XVI-lea plana greaua povară a taxelor de tot felul, zeciuiala
datorată Bisericii fiind doar una dintre acestea. Pe de altă parte, principii
doreau să deţină proprietăţile bisericeşti, bucurându-se de orice oportunitate de a înlătura influenţa Romei, sperând, pe această cale, la o viaţă
mai bună şi opunându-se „italienilor”, pe care „germanii” îi percepeau
ca fiind corupţi, dedaţi luxului şi perversiunilor de tot felul. În acest context general, Reforma a reprezentat nu numai o mişcare religioasă, ci şi
un pretext politic, social şi economic.
Din Germania, Reforma continuă, alţi reprezentanţi ai ei fiind Ulrich
Zwingli (1484–1531) şi Jean Calvin (1509–1564), care vor declanşa mişcări reformatoare în Elveţia. Nu voi intra în detalii privind ideile teologice pe care cei trei mari reformatori le-au propagat, însă merită reţinut
faptul că aceste persoane aveau solide studii de specialitate (teologie) şi
s-au manifestat împotriva unor abuzuri lumeşti de ordin administrativ şi
cultic, chiar dacă în cele din urmă şi-au exprimat modificări privind învăţătura de credinţă catolică, pornind de la teologia lutherană. Reformatorii au dezvoltat o teologie care să fie în acord total cu Noul Testament,
fiind convinşi că această teologie nu va deveni niciodată aplicabilă cât
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Arte şi meserii

Vacanţa „mare” din Paşti în Paşti
bia ce servisem ceaiul
de seară şi mă pregăteam să-mi iau medicamentele
că
sună
telefonul. Cine era? ...
Nelu, nepoţelul meu din
Mierleştii de Sus, elev în
clasa a VI-a care îmi zice:
„Bunicule, vin la matale că
avem o lună de vacanţă! „M-a
bucurat vestea că nepotul vine
la mine, însă nu prea am înţeles chestia cu luna de vacanţă
taman acu’ când, abia ce mai
făcuseră şi ei ceva şcoală în
regim on-line. Am crezut că
este poantă de 1 aprilie (discuţia telefonică fiind pe 31 martie!), însă „gluma” s-a
concretizat când nepotul a
ajuns cu ditamai bagajul la noi
la uşă. Şi nu-i şagă: şcolerii
vor avea vacanţă de primăvară
din 2 aprilie până... pe 4 mai,
de la Paştele cultului catolic şi
până la cel al cultului ortodox.
Linişte şi pace. Şi, cu voia
Domnului, s-a modificat întreaga structură a anului şcolar
în curs, finalul cursurilor ducându-se mult spre sfârşitul
verii. Că numai Dumnezeu
ştie când cade închiderea anului şcolar curent.
De parcă nu ar fi fost suficiente nedumerire mea metafizică şi boroboaţele lu’ acela
micu care s-a plictisit de vacanţă, zilele trecute mai vine şi
o vecină supărată foc că i s-a
dat peste cap programarea
concediului pentru luna iulie
din Bulgaria. Stai liniştită, îi
zic, poate veţi avea acolo ceva
semnal la net şi băiatul tău va

CALENDAR
– mai 2021

A

2. ROSETTI, Constantin A. (2 mai
1816 – 8 aprilie 1885) – 205 de ani de
la naşterea poetului, ziaristului liberal;
03. BULGAKOV, Mihail (3 mai
1891 – 10 martie 1940) – 130 de ani
de la naşterea scriitorului rus;
04. BRĂTIANU, Ion C. (2 iunie 1821
– 4 mai 1891) – 130 de ani de la moartea
omului politic liberal;
05. SIENKIEWICZ, Henryk (5 mai
1846 – 15 noiembrie 1916) – 175 de ani de
la naşterea prozatorului polonez;
06. BLAGA, Lucian (9 mai 1895 – 6
mai 1961) – 60 de ani de la moartea poetului
şi filosofului;
06. FREUD, Sigmund (6 mai 1856 –
23 septembrie 1939) – 165 de ani de la naşterea psihiatrului austriac;
07. TAGORE, Rabindranath (7 mai
1861 – 7 august 1941) – 160 de ani de la
naşterea scriitorului indian;
09. CONSTANTINESCU, Pompiliu
(17 mai 1901 – 9 mai 1946) – 75 de ani de
la moartea criticului literar;
12. CIOPRAGA, Constantin (12 mai
1916 – 2 februarie 2009) – 105 de ani de la
naşterea criticului literar;
17. ISAC, Emil (17 mai 1886 – 25 martie 1954) – 135 de ani de la naşterea poetului;
20. COLUMB, Cristofor (august/octombrie 1451 – 20 mai 1506) – 515 ani de la
moartea exploratorului italian;
21. CULIANU, Ioan Petru (5 ianuarie
1950 – 21 mai 1991) – 30 de ani de la moartea scriitorului;
27. VLADIMIRESCU, Tudor (1780 –
27 mai 1821) – 200 de ani de la moartea revoluţionarului.
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putea participa la ore, doar tot
on-line vor fi acestea, nu?
Şi mă tot întrebam: nu s-o
fi gândit nimeni la toate aspectele ce trebuie luate în calcul
când se ia o astfel de decizie?
Să nu mai vorbim despre ce se
întâmplă în învăţământul tehnologic unde, în contextul actual, cu tot cu stagiile de
practică, anul şcolar se încheie
tocmai la finalul lunii august.
Oare, mai începe un nou an
şcolar în septembrie?
Până una – alta ministerul
de resort are chestiuni mult
mai importante de rezolvat:
schimbarea denumirii instituţiei şi, implicit a siglei, ştampilelor
unităţilor
din
subordine, „numărătoarea”
celor din sistem care s-au vaccinat sau nu, „lungirea” anului
şcolar 2021-2022 că parcă ar
fi mai puţine zile de şcoală în
România decât în alte state
membre ale Uniunii Europene,
ideea organizării, prin iulie, a
concursului pentru directorii
de şcoli (să nu se bulverseze
noul an şcolar 2021-2022, că
anul acesta este oricum bine

pus la punct!) ... doar actul
educaţional mai poate aştepta
ceva timp... nu-i grabă. Se face
sau nu carte, mai puţin contează, însă măcar să avem directori cu concurs.
În concluzie... să modificăm, dar să nu se schimbe
nimic, decât bulibăşelile specifice şi ca nu cumva sistemul
de învăţământ universitar să
rămână mai prejos (cel preuniversitar este rezolvat!), circulă
nişte propuneri printre mai
marii noştri de la vârf cum că
s-ar intenţiona finanţarea studiilor în străinătate pentru absolvenţii de liceu cu bani de la
guvern, însă, tot ei între ei discută „dacă le dăm bani pentru
a studia în afară, ce facem cu
universităţile noastre care
rămân fără studenţi?” Şi, să
avem pardon.... sunt ceva astfel de instituţii (mai ales private...).
P. S. Se mai aude un zvon
că Ministrul Învăţământului
rumegă un an şcolar pe bază
de trimestre. Încurcă-i drace!

Red.

Bunelul lu’ Nelu

Creştinismul între dogme, schisme şi reforme (III)
iserica Romano-Catolică va fi
autoritatea supremă. În scrierile
lor vorbesc despre relaţia omului cu Dumnezeu, despre credinţă, mântuire, libertate etc.
Ideile reformatoare, atât cele
teologice, cât şi cele cu implicaţie socială, au avut un puternic impact în dezvoltarea ulterioară a
teologiei, culturii şi istoriei Apusului
creştin.
Reforma Protestantă este considerată un eveniment istoric mondial,
care a influenţat educaţia de stat, mai
ales în Europa şi în lumea occidentală, şi a promovat mişcările de emancipare socială şi dezvoltarea
drepturilor omului într-o manieră durabilă prin mobilizarea educaţională. Cu toate acestea, ideile de libertate
religioasă ale reformatorilor nu au constituit precursorul statului consti-
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tuţional democratic. Cu Reforma şi Contrareforma (iniţiată în anul 1545
de către papa Paul al III-lea împotriva răspândirii Reformei preotestante)
nu numai că a fost posibilă pluralizarea religios-ideologică, dar a fost iniţiat şi un lung proces de secularizare, cel puţin în Europa de Vest. Reforma
a fost o revoluţie a spiritului şi rămâne ca moştenire şi sarcină reformatoare în lumea globalizată a prezentului: confruntarea cu pluralitatea şi
diversitatea culturală, lupta pentru libertate etc.
Astfel, urmare tuturor acestor mişcări reformatoare au apărut şi s-au
dezvoltat majoritatea cultelor protestante (spre exemplu, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea se consideră moştenitoare a Reformei protestante) şi neoprotestante existente şi astăzi în creştinism.
Astfel, creştinismul zilelor noastre este mult mai segmentat decât
cel din vremea lui Luther, iar credinţa multora pare să se bazeze mai mult
pe tradiţie, pe autoritatea ecleziastică şi pe propriile experienţe decât pe
revelaţia divină. La peste cinci secole de la Reforma protestantă, avem
ocazia să medităm asupra efectelor ei şi asupra a ceea ce trebuie să facem
pentru a rămâne fideli mesajului şi misiunii care ne-au fost încredinţate
de Dumnezeu prin Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. (va urma)
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Laurenţiu Dimişcă – acest „enfant terrible” al artei plastice
xistă oare cineva din oraşul Piatra-Neamţ, care mi-au format naraţiunea şi povestea din lucare să nu fi trecut măcar o dată în plim- crări, în rest eu mă uitam la imagini.
bare pe lângă zidurile stadionului şi să nu
Studiile universitare au însemnat foarte
se minuneze de picturile zglobii lângă multă muncă, foarte multă bibliotecă, şi în cea
care, din loc în loc apare, la fel de veselă, franceză şi în cea a artelor, unde aveai la disposemnătura artistului Dimişcă? Vă propun ziţie foarte multe albume şi reviste de specialisă-l cunoştem mai bine pe acest „enfant tate.
terrible” al meleagurilor noastre, foarte mândru
Dar, dincolo de studii, părerea mea este că
de arta şi realizările lui şi cu sufletul plin de artist te naşti sau nu. Stilul se poate construi...
speranţa că, ceea ce a creat şi va mai crea îi vor unii intră în facultate cu stilul gata construit, ca
propulsa numele în istoria
artei.
– Ca parcurs educaţional artistic ai început
cu Liceul de Artă „Victor
Brauner” din PiatraNeamţ, ai continuat cu
Facultatea de Arte Plastice şi Decorative din
Cluj, apoi Master în pictură la aceeaşi Universitate şi Doctorat în arte
plastice şi decorative pe
tema „Artă brută”. Ce
crezi că datorezi educaţiei
estetice şi cât din succesul
tău a venit graţie talentului şi inspiraţiei?
– Educaţia mea estetică a fost mai mult autodidactă, pentru că deşi noi
am fost o generaţie cu mai
mulţi profesori, ne întâlLaurenţiu Dimișcă și Luis Marcel
neam pe la chefuri şi mai
povesteam ce şi cum se face arta. Bineînţeles a mine, alţii nu au stil niciodată, ci doar reproduc.
fost o glumă, dar, serios vorbind, profesorii ve- Iar inspiraţia – şi acum cred că voi fi puţin cam
neau la cursuri şi nu se amestecau dacă aveai îndrăzneţ – vine şi de la Dumnezeu şi de la diaun stil propriu, pentru că şcoala de la Cluj este vol.
– Să ne întoarcem puţin în anul 2011, la
de factură expresionist abstractă, în care dacă
cineva şi-a construit stilul, nimeni nu încearcă Prima Ediţie a Salonului Internaţional „Outsisă-l strice. Alte şcoli cum ar fi cele de la Iaşi der Art”organizată de Laurenţiu Dimişcă la
sau Bucureşti se caracterizează prin faptul că Palatul Parlamentului, ediţie ce a adus laolaltă
ori îşi pune profesorul amprenta asupra studen- peste 150 de artişti internaţionali. Cum ai reuşit
tului ori sunt mai tradiţionaliste. La Cluj se con- să realizezi un eveniment de o asemenea amferă o libertate coordonată, profesorii îţi arată ploare?
– Nimic nu este întâmplător. În anul 2003
calea, dar nu ţin să te amprenteze... Cu mici excepţii! Nu pot să contest calitatea profesorilor am expus în Franţa, în Roanne şi astfel am aflat
mei, de la unii am învăţat compoziţie multă... că în regiune se află un mare colecţionar şi vânde la fiecare învăţai câte ceva, dar trebuia să întrebi şi atunci ei povesteau... erau foarte nonşalanţi.
Îmi amintesc de exemplu de profesorul
Florin Maxa, cel mai dur profesor: trebuia să te
duci în bibliotecă şi să iei dicţionarul cu tine ca
să înţelegi tema. Dumnealui mă aprecia foarte
mult şi când îi aduceam o lucrare nouă o savura
fumând un „Carpaţi” cu filtru şi le cerea generaţiilor ulterioare mie să îmi depăşească picturile. Eu ajunsesem la acel nivel cu mare
greutate, studiind anatomia artistică animalieră
şi umană şi era imposibil pentru un începător
să mă depăşească, în schimb am fost foarte
mult copiat.
Construcţia mea artistică se datorează şi
mediului de provenienţă, influenţei mânăstiri- zător de artă, care este în acelaşi timp directorul
lor, icoanei pe sticlă, frescelor, tehnicilor mu- unui muzeu de artă brută. Este vorba despre
rale, benzilor desenate. Bibliotecile sunt legate Luis Marcel, figură emblematică legată de proîn amintirile mele de „Poveştile nemuritoare” movarea artei brute, de la care am învăţat foarte
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multe. Am vizitat muzeul lui, ne-am împrietenit, mi-a cumpărat foarte multe lucrări – jumătate din colecţia expusă la Roanne, considerând
că reprezint ceva inedit din punct de vedere stilistic.
Apoi m-am înscris la doctorat cu tema despre arta brută – arta marginalizaţilor sau a alienaţilor – pe care am vrut s-o fac cunoscută în
România pe această cale. M-am documentat cu
materiale din Anglia şi din Franţa.
Astfel, din pas în pas, mi-a venit ideea de a
organiza o mare expoziţie de acest gen în România şi am vorbit cu Luis Marcel, care în anul
2011 mi-a oferit lucrări de mare valoare pentru
a le expune la Bucureşti. Aceasta este o poveste
de notat în istoria artei, totul a fost posibil în
virtutea prieteniei dintre noi doi. Expoziţia a
atras peste 10.000 de vizitatori în trei săptămâni, deci a fost un succes total. Am luat şi un
premiu oferit de o televiziune pentru promovarea „outsider art”. Acesta este un termen inventat de englezi care cuprinde arta brută, arta
marginală şi toate formele de „folk art contemporary”, adică toate formele de artă din afara
celei contemporane. Ceea ce pictez eu se numeşte „artă singulară”, arta pură, necizelată şi
fără norme.
– Laurenţiu Dimişcă – pictor şi curator de
artă?!
– Până la urmă, cu toate greutăţile inerente
am ajuns să organizez şi cea de-a IV-a ediţie a
Salonului Internaţional „Outsider Art”, la care
se adaugă patru galerii de artă în Bucureşti,
prima, care a durat doi ani, la Teatrul Ţăndărică.
Apoi, următoarele trei în case interbelice, cu
scopul de a promova segmentul de „outsider
art”. Şi am reuşit în mare măsură... şi aş fi reuşit
mai multe dacă nu ar fi existat curentul actual
de promovare a subculturii şi plăcerea românilor de a desfiinţa ceea ce nu înţeleg.
În afară de binecunoscutele mele proiecte
de artă ambientală din Piatra-Neamţ – pictarea
stadionului, „Căderea Îngerilor” din Ştrandul
Tineretului, „Sărutul – Dimişcă versus Brâncuşi” etc, în Bucureşti am realizat cea mai mare
lucrare de ambient industrial din Europa de Est,
pe o suprafaţă de 5000 metri pătraţi. Este vorba
despre „Paznicii Apelor” (proprietari Veolia-

Apa Nova) care acoperă două turnuri de 45 m
înălţime şi 5 digestuare, fiecare având tematică
legată de cultul apei. Lucrarea se vede de pe
Autostrada Soarelui.
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Laurenţiu Dimişcă – acest „enfant terrible” al artei plastice
A

m fost şi curator de artă, ceea ce pentru
unele ţări înseamnă doar a pune tablourile
pe pereţi dar pentru altele înseamnă critic
de artă şi istoric, precum şi dealer. Când
am fost în America am căutat galerii de
artă pentru a expune dar eu trebuia să
caut curatori de artă care propuneau ga-

lerii.
În afară de eforturile mele concretizate în
tablouri şi extrem de multă artă de ambient în
România am expus şi în străinătate, şi anume:
Soho şi Broadway în New York, Paris, Lyon,
Dijon, Vichy, Bruxelles, Rotterdam, Torino,
Milano, Verona, Shanghai etc.
– Ce gândeşti şi ce simţi atunci când eşti
asemănat cu Picasso?
– Comparaţia aceasta este puţin prostească
şi denotă o anumită lipsă de cultură. Cine cunoaşte cubismul ştie cum se manifestă, iar eu
nu am nici o legătură cu acest curent, nici măcar
cu gândirea lor. Probabil că este mai la îndemână unora să mă asemene cu Picasso. Dar eu
cred că dacă pui 2.000 de lucrări într-un spaţiu,
vei recunoaşte stilul Dimişcă, stilurile Picasso,
Dali, Degas, Matisse etc. Într-o anumită etapă
de construcţie a stilului meu am fost foarte
puţin cubist, este vorba de perioada când aveam
20 de ani. Dar prin maniera cubistă au trecut
mai mulţi artişti. Eu am experimentat toate stilurile şi foarte mult nonfigurativul. Cine mă cunoaşte ştie că am început cu figurativul, apoi
nonfigurativul, după care un anumit primitivism urmat de clădirea stilului meu personal,
care nu are nici o legătură cu Picasso. Doar atât
ne aseamănă, o anumită prolificitate, faptul că
şi eu lucrez mult şi repede. Poate – prinderea
esenţei şi punerea pe pânză instant. Şi repetarea
obsesivă a unei anumite teme.
– Cum te poziţionezi faţă de Victor Brauner?
– Victor Brauner este un artist singular, cu

o viziune proprie, cu o semantică şi o hermeneutică proprii. M-a fascinat tot timpul prin inovaţiile în tehnica artistică, prin simbolurile şi

imagistica pe care le-a folosit. Din punctul meu
de vedere este cel mai bun pictor contemporan
din lume. I-am descoperit lucrările în New
York, în Franţa, pe unde am mai călătorit şi
expus. Este un artist foarte complex şi un vizionar, este deosebit de profund în mesaj. Asemănarea mea cu Victor Brauner? Tematici
profunde şi diverse, tratate cu multă ironie.
– Care sunt temele la care ţii cel mai mult?
– Eu cred foarte mult în iubire, în actul de
a iubi, în dragoste, în erotism, în fericire – pentru că acestea aduc pozitivitate. Apoi tema cuplului, multe teme religioase, filozofice, chiar
şi S.F., parodii după filme, politicul, peisajul,
florile şi chiar autoportretul, fără a fi acuzat că
sunt narcisist sau egocentrist.
– Nu ţi-ai asumat un risc prea mare să trăieşti din arta plastică?
– Nu am ştiut cât este de greu. După ce am
terminat masterul am simţit un gol de parcă aş
fi fost abandonat de lumea întreagă. De aceea
nu prea încurajez pe nimeni pe acest drum, în
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România. În alte ţări studenţii sunt preluaţi din
facultate, piaţa este formată. Eu m-am trezit la
25 de ani complet în aer, noroc că trăiam din
pictura de icoane. Apoi am început să expun în Franţa, unde
m-am consacrat, apoi în Italia
şi a urmat ascensiunea mea în
Europa, Asia şi SUA, unde
sunt mult mai apreciat ca în
România.
– Care este prima expresie
care-ţi vine în minte când spui
Laurenţiu Dimişcă?
– „Un nebun frumos” sau „un
om care-şi trăieşte libertatea
din plin”.
– Vei rămâne în istoria
artei?
– Sunt în istoria artei şi
construiesc istoria artei. Cronologia artei brute
mondiale din Europa de Est eu am construit-o
şi voi continua, spre exemplu prin realizarea
Centrului Internaţional de Artă de la Gura Văii,
unde am cumpărat o şcoală cu suprafaţa de 800
metri pătraţi, pe care am restaurat-o şi pictat-o,
şi unde intenţionez să realizez diferite proiecte
sociale şi workshop-uri, în special pentru copii.
În plus, l-am adus în ţară pe Luis Marcel, expertul francez în artă brută, care a susţinut un
simpozion pe această temă. Artă pe care, după
cum am mai spus, am promovat-o şi prin intermediul lucrării mele de doctorat.
– Ce te diferenţiază şi individualizează ca
artist?
– În primul rând mă diferenţiez stilistic,
sunt foarte colorat, foarte exploziv. În al doilea
rând mă diferenţiază felul de a fi... sunt un tip
natural, pozitiv, iubesc viaţa şi îmi place s-o trăiesc la cote maxime.
A consemnat Gianina BURUIANĂ
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27 Martie – Ziua Mondială a Teatrului
Mesajul Naţional
pentru 27 martie 2021

Teatrul văzut
din cuşca de sufleur
e-a lungul istoriei universale
a Teatrului s-au mai petrecut
evenimente care l-au trimis
în adormire: epidemii, pandemii,
războaie,
guverne
de un bigotism aparte,
dictatori.
Dacă stau
să mă gândesc,
de cele mai
multe ori aceste
sincope nu l-au
îngenunchiat, ci
l-au întărit, i-au dat motive în plus
de a supravieţui ca, apoi, să reapară mai viu şi mai puternic.
Prizonier al conjuncturii, Teatrul evadează de sub escortă şi-şi găseşte libertatea în respectul faţă de
cuvânt şi dragostea faţă de public.
Unde trebuie căutat teatrul
când este interzis? Ce se întâmplă
cu el când e părăsit? Cine-l conservă în aşteptarea unor vremuri
mai bune? Nu cumva beneficiarii
şcolii de interpretare, purtători de
haine vii ai personajelor etalon?
Nu actorii? Nu speranţa lor de a fi
urmăriţi? Vânaţi sau adulaţi? Rezervaţi sau protestatari?

D

Intraţi pe scena goală şi deschideţi cuşca de sufleur. Textul e
acolo. Şoapta e în aşteptare. Discursul incendiar. Mai lipseşte un
amnar şi voinţa de a pune capăt nepăsării.
Teatrul oferă lecţii de dicţiune,
de atitudine, de respect faţă de rostire, de civilizaţie.
În fapt, ceea ce încerc să spun
aici este un apel la calm, la studiu,
la răbdare.
Aveţi încredere în noi, oamenii
de teatru care, alături de un public
credincios, asigurăm permanenţa
unei insule a libertăţii, a unui altar
laic al cunoaşterii de sine.
La Mulţi Ani, cu sănătate!
Ion CARAMITRU,
Preşedinte UNITER /
Centrul Român ITI
NOTĂ: La 27 martie, în fiecare an, este marcată Ziua Mondială a Teatrului. Această dată a
fost instituită în 1961, de Institutul
Internaţional de Teatru (ITI), iar din
1962 a devenit un eveniment anual,
organizat de centrele ITI şi comunitatea internaţională de teatru. Institutul Internaţional de Teatru
reprezintă cea mai importantă organizaţie non-guvernamentală din domeniul artistic şi a fost înfiinţată în
1948, la iniţiativa UNESCO.
Pentru marcarea Zilei Mondiale a Teatrului sunt organizate diverse manifestări artistice şi, în
fiecare an, o personalitate recunoscută la nivel internaţional este invi-

tată să comunice reflecţiile sale
asupra celei mai vechi forme artistice – teatrul –, într-un mesaj, tradus
în peste 50 de limbi. Primul mesaj
de Ziua Mondială a Teatrului a fost
scris în 1962, de Jean Cocteau.

Mesajul Internaţional
pentru 27 martie 2021

Imboldul creator al
artiştilor nu va fi
niciodată înăbuşit
Au fost timpuri atât de dificile
pentru reprezentaţiile cu public şi
mulţi artişti, tehnicieni, artizani
le-au înfruntat din interiorul acestei
profesii, marcate deja de sentimentul de nesiguranţă.
Poate că
tocmai această
perenă stare
de insecuritate
i-a făcut mai
apţi să supravieţuiască acestei
pandemii cu inteligenţă
şi
curaj.
În aceste circumstanţe noi,
mulţumită în mare măsură internetului, imaginaţia lor s-a tradus deja
în moduri de comunicare inventive,
amuzante şi emoţionante.
De când au apărut pe lume, fiinţele umane şi-au spus unele altora

poveşti. Frumoasa cultură a teatrului va rămâne vie atâta timp cât
vom exista.
Imboldul creator al scriitorilor,
designerilor, dansatorilor, cântăreţilor, actorilor, muzicienilor, regizorilor nu va fi niciodată înăbuşit şi va
reînflori curând, cu o nouă energie
şi cu un nou mod de înţelegere a
lumii în care trăim cu toţii.
Abia aştept!
Helen MIRREN
Actriţă de teatru, film şi televiziune
NOTĂ: Helen Mirren este una
dintre cele mai cunoscute şi respectate actriţe britanice cu o carieră internaţională, pe scenă, pe ecrane sau
la televiziune, câştigătoare a numeroase premii pentru interpretările ei
puternice şi versatile, printre care
Premiul Academiei Americane de
Film 2007 pentru rolul din The
Queen. Helen Mirren şi-a început
cariera cu rolul Cleopatra, la National Youth Theatre, a jucat la Royal
Shakespeare Company şi apoi s-a
alăturat companiei teatrale a renumitului regizor Peter Brook, Centre
de Recherche Théâtrale. A câştigat
un premiu Olivier şi un premiu pentru cea mai bună actriţă atribuit de
What’s On Stage.
În plus faţă de cariera ei în teatru, Helen Mirren este foarte cunoscută pentru realizările ei excepţionale
în cinematografie şi televiziune. În
2003, Helen Mirren a primit ordinul
Dame al Imperiului Britanic.
Red.

„Portret”, expoziţie a studenţilor de la Design Textil din Iaşi
iblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ,
în colaborare cu Asociaţia Culturală
„Arte.Ro” şi Universitatea Naţională de Arte
„George Enescu” Iaşi, organizează expoziţia
de artă textilă „Portret”, care poate fi vizitată
în perioada 15-30 aprilie, în Sala Cupola.
Lucrările sunt realizate de studenţii specializării Arte Textile – Design Textil ai Facultăţii
de Arte Vizuale şi Design din Iaşi, coordonaţi de
conf. univ. dr. Ecaterina Mărghidan, lector univ. dr.
Mădălina Vieriu şi asistent univ. dr. Raluca Hodoroabă. Proiectul este iniţiat de prof. Cristina Petrariu, preşedinta Asociaţiei Culturale Arte.Ro.
Expoziţia „Portret” este inclusă în seria anuală
de manifestări Univers Textil, iniţiată în 1996,
care-şi propune să prezinte publicului ultimele experimente de laborator ale
studenţilor de la specializarea Arte Textile – Design Textil din cadrul Facultăţii de Arte Vizuale şi Design din Iaşi.
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„Ediţia din 2021 aduce în centrul atenţiei portretul, ca imagine publică
şi viziune privată. De la actori şi muzicieni celebri, la portretele de familie
sau autoportret, lucrările de pe simeze au ca notă comună influenţa Pop
Art a anilor ’60. Fiind o expoziţie cu experimente de atelier, majoritatea
lucrărilor sunt realizate contra cronometru, în câteva ore. Arta textilă, cunoscută în trecut datorită timpului îndelungat alocat finalizării unui proiect, beneficiază astăzi de susţinerea tehnică şi logistică ce facilitează
transpunerea. Fiecare student a avut libertatea de a-şi alege propriul subiect. Prin intermediul celor mai diverse tehnici textile (imprimare, broderie, colaj, quilt etc.) s-a încercat o redare cât mai fidelă a chipului.
Inevitabil, personalitatea autorilor şi-a lăsat amprenta în fiecare lucrare,
acestea dezvăluind publicului elemente particulare despre ei înşişi: ce muzică ascultă, ce filme urmăresc, pe cine admiră... În arta contemporană,
când se optează pentru realizarea unui portret, de cele mai multe ori imaginea finală comunică mai multe despre autor decât despre subiect, şi acest
lucru face mai fascinantă analizarea ei”, a precizat conf. univ. dr. Ecaterina
Mărghidan. (Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ)
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