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Din nou despre
bucuria colindelor

trăvechile noastre datini şi tradiţii
creştineşti consacrate Sărbătorii Naş-
terii Lui Iisus sau întâmpinării Anului
Nou aparţin culturii orale şi sunt pre-
zentate elogios în studiile despre lite-
ratura noastră veche. Dimitrie
Cantemir este unul dintre primii noştri

cărturari iluştri care, în lucrarea sa Hronicul
vechimii româno-moldo-vlahilor, vorbeşte
despre frumuseţea şi rostul înalt al colindelor
strămoşeşti, iar în alte scrieri vechi găsim
aceleaşi bune aprecieri, cu privire la interpre-
tarea ceremonioasă a colindelor cu acompa-
niament muzical, când colindătorii mergeau
însoţiţi de lăutari, pe la casele gospodarilor,
pentru a le vesti Ajunul Crăciunului sau al
Anului Nou.

În spiritul datinilor strămoşeşti, şi la noi,
în judeţul Neamţ şi în municipiul Piatra-
Neamţ, există tradiţia organizării în preajma

CONTRIBUŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR DIN JUDEŢUL NEAMŢ LA REALIZAREA MARII UNIRI
ândva şi autorul acestui articol a fost
copil. Şi copil fiind, se juca împreună cu
alţii de seama lui în jurul unui monument
din oraşul Buhuşi. După ce doamna învă-
ţătoare Parascanu l-a învăţat literele alfa-
betului, el a citit pe soclul monumen tului
numele învăţătorului Constantin Fedeleş.

Mai târziu, învăţătorul Pădure i-a explicat la o
lecţie de Istorie cum a murit eroul al cărui nume
era dăltuit pe soclul monumentului. Se pare că
nimic nu este întâmplător, mai ales că autorul ar-
ticolului s-a născut şi a copilărit pe strada „Plu-
tonier Şanta”, un alt erou buhuşean din Primul

Război Mondial. Ar fi şi aceasta o explicaţie a
pasiunii pentru Istorie şi Învăţământ datorită că-
rora s-a închegat o cercetare despre „Contribuţia
învăţătorilor din judeţul Neamţ la realizarea
Marii Uniri”. 

Făurirea statului naţional unitar român şi
apoi întregirea acestuia prin înfăptuirea Marii
Uniri de la 1918 au constituit un ideal pentru care
românii şi-au închinat visele şi munca, au luptat
şi chiar şi-au dat viaţa atunci când a fost nevoie
de acest sacrificiu suprem. Cauza naţională a fost
o cauză generală, toate clasele şi categoriile so-
ciale din întreaga ţară aducându-şi contribuţia la

realizarea ei. Printre locuitorii judeţului Neamţ
care au luptat pentru înfăptuirea Marii Uniri s-au
aflat şi cadrele didactice din învăţământul primar.
Această luptă s-a dus şi pe front, dar şi acasă, fă-
cându-se eforturi foarte mari pentru ca elevii să
continue să înveţe carte. Participarea învăţători-
lor din judeţul Neamţ la Războiul Reîntregirii
Neamului reprezintă nu doar o contribuţie impor-
tantă la înfăptuirea Marii Uniri ci, înainte de
toate, cea mai frumoasă şi emoţionantă lecţie de
istorie predată elevilor şi urmaşilor lor.

C

S

Prof. dr. Mihai ȘURUBARU
(continuare în pag. 3)

Coralia-Letiția BUNGHEZ
(continuare în pag. 2)

Cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă,
transmitem, 
în numele Sindicatului Învăţământ
şi al Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Neamţ, 
tuturor cititorilor noştri, 
tuturor truditorilor pe ogorul Şcolii, 
urările noastre de pace, linişte şi prosperitate.
Ne dorim, şi vă dorim, multă sănătate, 
îndeplinirea gândurilor bune 
şi a tuturor aşteptărilor.
Crăciun fericit
şi un An Nou binecuvântat!
La Mulţi Ani!

Redacţia APOSTOLUL

Timpul care pleacă,
timpul care vine...

nul 2015 va trece în curând în amintire.
A fost un an cu de toate: negocieri înde-
lungate pentru ceva creşteri salariale,
concurs cu rezultate slabe pentru ocupa-
rea funcţiilor din inspectoratele şcolare
judeţene şi casele corpului didactic, în-
cercări timide pentru debirocratizarea în-

văţământului, parlamentări sterile despre un
viitor al învăţământului românesc, neconcreti-
zate decât prin câteva acţiuni firave şi insufi-
ciente pentru a începe o dezvoltare realistă şi
durabilă a sistemului educaţional.

Au continuat demersurile în justiţie pentru
recunoaşterea unor drepturi ale celor care lu-
crează în învăţământ şi începem să ne obişnuim
cu ideea că în România multe drepturi legale
trebuie obţinute prin hotărâri judecătoreşti.

Dar, ca şi în alţi ani, cea mai vizibilă a fost
harţa politică şi promovarea, cu orice preţ, a
unor privilegii pentru clasa politică, contestată
vehement în stradă. S-a schimbat guvernul, dar
năravurile politice au rămas aceleaşi şi degrin-
golada continuă.

Vom avea în curând un nou început. Un alt
an va veni. Va fi mai bun? Este greu de spus.
Mai ales că noul an semne bune nu are. Şi este
suficient să te uiţi în bugetul pentru anul 2016,
pentru a-ţi da seama că învăţământul a rămas
„prioritate naţională”.

Dar, trebuie să rămânem optimişti şi să spe-
răm că soarele va ajunge şi în sistemul de învă-
ţământ, deşi nu avem prea multe posibilităţi să
grăbim acest lucru.

Deci, să sperăm pentru a rezista până va
veni timpul nostru, a celor care lucrăm în învă-
ţământ şi odată cu el şi o meritată binecuvântare
pentru întreaga naţiune română.

În ajun de schimbarea timpului să ne dorim
să fim sănătoşi, să îi avem pe cei dragi lângă
noi şi să ne bucurăm în linişte de orânduiala săr-
bătorilor de iarnă.

La mulţi ani!

Biroul operativ al Sindicatului
din Învăţământ Neamţ

Preşedinte,  prof. Gabriel PLOSCĂ
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Zilele „Ion Creangă”

onsiliul Judeţean Neamţ şi Complexul Muzeal Judeţean Neamţ au or-
ganizat, în perioada 11-12 decembrie, cea de-a 46-a ediţie a Zilelor
„Ion Creangă”, manifestare ocazionată de împlinirea a 126 de ani de
la trecerea în veşnicie a marelui povestitor humuleştean.

Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc vineri, 11 decem-
brie, la Muzeul Memorial „Ion Creangă” din Humuleşti, fiind urmată
de un program artistic susţinut de şcolile din Târgu Neamţ şi împreju-
rimi.

Tot vineri, Muzeul de Istorie şi
Etnografie Târgu Neamţ a organizat
vernisajul expoziţiei temporare „Un
istoric al Muzeului Memorial «Ion
Creangă» din Humuleşti” şi simpo-
zionul „Creangă în contemporaneita-
tea lui şi a noastră”, eveniment ce s-a
bucurat de participarea scriitorilor
Constantin Parascan, Ion Muscalu,

Cristian Livescu şi a bibliotecarei Lidia Richter.
Ziua s-a încheiat cu prezentarea volumelor: George Călinescu – „Ion

Creangă. Viaţa şi opera”, carte apărută anul acesta la Editura Crigarux din
Piatra Neamţ (ediţie critică de Cristian Livescu); Constantin Parascan –
„Nume de persoane de pe valea Tazlăului Sărat (Bacău) – din cele mai vechi
timpuri şi până azi”, Editura Pamfilius, Iaşi, 2015 şi „Doctorul şi iconomul
casnic”, ediţie îngrijită de I. Muscalu şi C. Parascan, Editura Danaster, Iaşi,
2015.

Sâmbătă, 12 decembrie, a avut loc, la Biserica „Sf. Nicolae” din Humu-
leşti, slujba de pomenire a scriitorului Ion Creangă şi a familiei sale.

Concertul cvartetului „VOCES”

Iubitorii de muzică de cameră au putut admira, pe data de 26 noiembrie,
renumitul cvartet de coarde „VOCES”, care a deschis cea de-a XXV-a ediţie
a Concursului de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu”. Cvartetul
„VOCES” a luat fiinţă în anul 1973, instrumentiştii perfecţionându-se în ţară
şi în străinătate (Italia, Ungaria, Israel, Germania etc.), sub îndrumarea unor
mari artişti reprezentativi pentru viaţa muzicală camerală internaţională.

decembrie 2015
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Pietreanul
Moş Craciun 
iatra-Neamţ, cetatea noastră, a exis-
tat dintodeauna, străjuită de Cozla,
Cernegura, Pietricica şi Bâtca Doam-
nei. Aşa susţin arheologii, numisma-
ţii, lingviştii, istoricii de marcă. Actul
de naştere a târgului Piatra poartă
data 31 iulie 1431. Nu sunt admise

expresiile: „prima atestare documentară”,
„a doua atestare”… Astea sunt folosite de
ageamii. Revenind la documentul domnesc
din 1431 precizăm că era un act de danie,
prin care Mănăstirea Bistriţa primea de la
Alexandru cel Bun „o casă din Piatra lui
Crăciun”.

Cine a fost enigmaticul şi darnicul
Crăciun? Dacă e să răspundem la „mişto”,
am zice: Moş Crăciun pe care îl aşteaptă
toţi kinderii cuminţi. Înaintaşul nostru, al
prietenilor, bunicul Scufiţei Roşii, tatăl
Albei ca Zăpada, evident, moşul cu scufiţa
roşie, inconfundabilă şi cu plete albe. Dacă
suntem serioşi apelăm la informaţiile isto-
rice „grele”. Preotul şi cărturarul C. Mătase
în articolul „Vânătorii Pietrei”, apărut în
Anuarul Liceului „Petru Rareş” 1933-
1934, pag. 151, ne introduce cu mare bu-
navoinţă în epocă. Scria la  vremea lui:
„Domnitorul Moldovei, Alexandru cel
Bun, era încojurat de mulţi boieri mari cu
numele Crăciun. Unul a fost pârcălabul
Crăciun, un altul se numea Crăciun Bu-
ceaţchi, urmau apoi Crăciun Purcelescu şi
Crăciun Belcescu…”. Un lucru e clar, Cră-
ciun din Piatra, soaţa sa Crăciuneasa şi cră-
ciuneii lor au pus baza aşezării noastre
străbune. Parol!

Fabulez? Nicidecum. Dacă vă plicti-
siţi, consultaţi cartea noastră de telefon și
număraţi persoanele cu numele  Crăciun.
Veţi rămâne ca la dentist, aşa de mulţi sunt.
Și  se pregătesc să mai vină. Ca să nu
șomeze celălalt Moș Crăciun. Sărbători fe-
ricite! 

Dumitru RUSU

P

Din nou despre bucuria colindelor
ărbătorilor, a unei Parade a celor mai re-
prezentative datini din judeţ, dar, de câţiva
ani, publicul pietrean este răsfăţat şi cu
spectacole de o aleasă ţinută artistică, ilus-
trând aceleaşi manifestări tradiţionale,
prezentate de două prestigioase instituţii
cultural-educative locale, care colaborând
în mod fericit, pun în lumină cu compe-

tenţă de specialişti, înalta valoare a datinilor
noastre. Aceste instituţii cultural-educative, care
ne încântă în prag de sărbători cu spectacole de
aleasă ţinută artistică, consacrate tradiţiilor po-
pulare, sunt Academia de Muzică Gheorghe
Dima din Cluj-Napoca, prin Extensia sa de la
Piatra-Neamţ şi Centrul pentru Cultură şi Arte
Carmen Saeculare al judeţului Neamţ.

După modelul Academiei de Muzică de la
Cluj, care are prestigiosul Ansamblu de Muzică
Tradiţională Icoane, doamna conf. univ. dr.
Delia Stoian-Irimia a constituit în cadrul Facul-
tăţii de Muzică de la Piatra-Neamţ, Ansamblul
de Muzică Tradiţională Icoane Moldave, cu par-
ticiparea unor studenţi de la toate specialităţile
muzicale ale instituţiei. La rândul său, Centrul
Cultural dispune de Ansamblul Folcloric Flori-
cică de la Munte, constituit încă din 1971 şi al-
cătuit din formaţii de dansuri, orchestră şi solişti,
care este laureat al mai multor concursuri inter-
naţionale şi este condus în prezent de către
doamna Dedilia Popovici.

În acest an, în spectacolul cu titlul Des-
chide-ne, gazdă, poarta!
prezentat miercuri 9 de-
cembrie, în Sala Calistrat
Hogaş a Consiliului Jude-
ţean Neamţ, ambele insti-
tuţii şi-au încântat
spectatorii, relevând din
nou frumuseţea datinilor
strămoşeşti. Simpla apari-
ţie în scenă a formaţiei stu-
denţilor, toţi tineri şi
frumoşi, toţi îmbrăcaţi în
costume populare şi pur-
tând în mâini candele, lu-
mânări şi clopoţei a
entuziasmat publicul. Re-
pertoriul lor a cuprins, de
data aceasta, producţii fol-

clorice din toate zonele ţării: Bună seara la fe-
reastră, Cel bogat boier, Noi umblăm să colin-
dăm, Dumnezeu cu Petru Sfânt şi multe alte
colinde care au încălzit inimile numeroşilor spec-
tatori vârstnici şi tineri. Aceştia au apreciat vocile
deosebite ale studenţilor, calitatea interpretării,
ţinuta aleasă şi frumuseţea întregului ansamblu
studenţesc, vădindu-se încă o dată, valoarea şi
eficienţa îndrumării de specialitate din încă noua
şcoală muzicală de nivel superior, de la Neamţ.

Spectacolul a continuat unitar cu programul
Centrului Cultural, ale cărui formaţii ce alcătuiesc
Ansamblul Floricică de la Munte au prezentat obi-
ceiuri şi tradiţii sărbătoreşti de iarnă. Publicul a ur-
mărit cu încântare dansurile tradiţionale, jocurile
cu măşti specifice zonei noastre, dansul căiuţilor,
dansul caprelor, mascaţii, dansul moşnegilor şi
suita de dansuri de pe Valea Bistriţei.

Nu putem să nu menţionăm faptul că, la fi-
nalul spectacolului, tradiţionala Sorcovă a fost in-
terpretată de grupul de preşcolari de la Grădiniţa
din Stejaru, îndrumaţi şi coordonaţi de către
doamna prof. Elena Ilioaia, iar publicul, cucerit
de farmecul micilor interpreţi dar şi de frumuse-
ţea întregului spectacol, s-a ridicat în picioare şi
a aplaudat entuziast şi îndelung. 

Mulţumind ambelor instituţii şi conducerilor
acestora, care cu generozitate îşi cinstesc an de
an publicul, se cuvine să reamintim în încheiere
valoarea unor astfel de manifestări pentru educa-
ţia moral-cetăţenească şi patriotică a tinerelor ge-
neraţii.

(urmare din pag. 1)
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ntre anii 1981- 1983, „VOCES”-ul a frecventat cursurile de măiestrie
susţinute de celebrul cvartet AMADEUS, la Academia din Köln. Pre-
miile obţinute la concursurile de la Colmar (Franţa, 1974), Bordeaux
(Franţa, 1976) şi „Karl Klinger” (Hannover, Germania, 1979) au con-
firmat valoarea interna-
ţională a ansamblului.
Integralele Mozart, Beet-
hoven, Schubert, Brahms,

ca şi repertoriul divers şi variat,
discografia bogată şi consistenta
listă de lucrări româneşti unde,
la loc de frunte, se situează
prima integrală a creaţiei came-
rale enesciene, fac din
„VOCES” un moment de refe-
rinţă în viaţa muzicală românească şi internaţională. 

Muzicienii sunt oaspeţii celor mai mari festivaluri muzicale din lume,
sunt membri de onoare ai Academiei de muzică din Würzburg (Germania),
ai Academiei de Muzică din Cluj şi ai Orchestrei de cameră din Kerkrade
(Olanda).

Cvartetul înseamnă astăzi: Bujor Prelipcean – vioara I, Vlad Hrubaru –
vioara a II-a, Constantin Stanciu – violă, Dan Prelipcean – violoncel şi este
parte componentă a Societăţii Române de Radiodifuziune.

Salonul Naţional de Artă Naivă

Cele mai importante nume ale artei naive din România s-au reunit, în
perioada 16 – 20 noiembrie, la Piatra-Neamţ, în cadrul celei de-a II-a ediţii a
Salonului Naţional de Artă Naivă, manifestare organizată de Consiliul Jude-
ţean Neamţ şi Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”. Coorgani-
zatori ai evenimentului au fost Revista „Galeria Naivă” din Iaşi şi Camera
de Comerţ şi Industrie Neamţ. 

Vernisajul expoziţiei Salonului Naţional de Artă Naivă a avut loc luni,
16 noiembrie, la Pavilionul Expoziţional Municipal din Bulevardul Republi-
cii. Prezentarea artiştilor, precum şi aprecieri ale lucrărilor expuse au fost fă-
cute de criticului de artă Emil Nicolae.

Î

Irina NASTASIU
(Continuare în pag. 4)
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upă cum ne-o demonstrează
documentele, 15 învăţători şi
institutori din judeţul Neamţ
au fost concentraţi timp de
două luni pentru a fi ridicaţi
la gradul de sublocotenent în
rezervă şi au participat la al
doilea război balcanic

(Arh.St.Neamț, fond Revizoratul
Școlar Neamț, dosar nr. 754, f.
269-270). Câţiva dintre aceştia, dar
şi alţii, în total 26 de învăţători, au
cerut să fie înscrişi la concentrarea
din lunile iulie şi august 1914 în
vederea susţinerii examenului de
ofiţeri în rezervă (Ibidem, f. 347).
Un an mai târziu, la Regimentul 55
Infanterie erau concentraţi 19 învă-
ţători din comunele judeţului
Neamţ. Opt dintre aceştia au fost
supliniţi de preoţii din sat (Ibidem,
dosar nr. 795, f. 328). Tot în anul
1915 au fost concentraţi, la Şcoala
de Ofiţeri în Rezervă de la Vaslui,
22 de învăţători (Ibidem, f. 345).
Conform unui alt document, la 29
octombrie 1915 erau concentraţi
30 de învăţători şi institutori, între
care şi revizorii şcolari Alexandru
Gheorghiu şi Alexandru Ionescu
(Ibidem, f. 445). Unii învăţători au
făcut în toamna anului 1915 între
31 şi 91 de zile de concentrare (Ibi-
dem, f. 533). Pregătirile de război
ale Armatei Române au inclus şi
revizuirea învăţătorilor reformaţi,
scutiţi şi dispensaţi, 9 dintre ei
fiind găsiţi buni pentru front (Ibi-
dem, dosar nr. 827, f. 69). Şcolile
săteşti au funcţionat datorită mun-
cii preoţilor, soţiilor învăţătorilor
concentraţi şi mobilizaţi, învăţăto-
rilor pensionari, învăţătorilor refu-
giaţi, dar şi a unor absolvenţi de
şcoală profesională ori a unor elevi
de liceu, seminar sau şcoală nor-
mală (Ibidem, dosar nr. 839, f.
221-222). La 1 octombrie 1917
erau 14 învăţători şi învăţătoare re-

fugiaţi din zona ocupată sau din
zona de război care predau la şcoli
din Piatra-Neamţ şi Tg. Neamţ.
Aşa au fost înlocuiţi, de exemplu,
revizorii şcolari menţionaţi mai sus
şi Eugen Mitru, directorul Şcolii
Primare de Băieţi Nr. 3 „Costache
Negri” din Piatra-Neamţ (Ibidem,
f. 223). 

Învăţătoarele au luptat pe fron-
tul de acasă, cu greutăţile cauzate
de război, dar tot pentru Armată şi
Ţară. Alături de mulţi bărbaţi care
nu mai puteau lupta cu arma în
mână, 7 învăţătoare au lucrat, după
terminarea programului de la
şcoală, la spitalele militare din Pia-
tra-Neamţ. Ele s-au ocupat de
schimbarea pansamentelor, distri-
buirea medicamentelor şi a cores-
pondenţei, îngrijirea bolnavilor,
menţinerea curăţeniei, au efectuat
lucrări de cancelarie şi de contabi-
litate ş.a. (Ibidem, dosar nr. 827, f.
3) Dintr-un tabel întocmit de către
revizorul şcolar rezultă că alte 5 în-
văţătoare, alături de 11 învăţători,
s-au ocupat cu înregistrarea răniţi-
lor de la spitalele militare din jude-
ţul Neamţ. Între aceştia s-a aflat şi
învăţătorul T.V. Ungureanu, care a
lucrat la Spitalul Nr. 428 de la
Şcoala de Băieţi Nr. 3 „Costache
Negri” din cartierul Mărăţei (Ibi-
dem, dosar nr. 826, f. 306). La spi-
talele miliare din Piatra-Neamţ,
Tg. Neamţ, de la mănăstirile
Neamţ şi Văratic, sau de la Ză-
neşti, au lucrat şi 9 învăţători şi în-
văţătoare refugiate (Ibidem, dosar
nr. 839, f. 211). 

În anul 1918, după ce Rusia
Sovietică a încheiat pace cu Ger-
mania, situaţia României devenise
atât de dramatică încât s-a vehicu-
lat şi ideea absurdă a retragerii în
Ucraina. În această variantă 35 de
institutori şi învăţători din contin-
gentele cele mai vechi rămâneau
pe loc, în teritoriul ocupat (Ibidem,

dosar nr. 827, f. 90). Pacea sepa-
rată dintre România şi Germania a

făcut să nu mai fie nevoie de sacri-
ficiul ocupaţiei şi al retragerii.
Cum însă războiul nu se terminase,
situaţia şcolilor din judeţul Neamţ
a avut de suferit în continuare din
cauza lipsei de învăţători. În august
1918 existau 21 de şcoli cu posturi
vacante. La 12 dintre acestea se
arată că erau vacante prin „moarte
în război”. 

Bilanţul participării instituto-
rilor şi învăţătorilor din judeţul
Neamţ la Războiul Sfânt al Reîn-
tregirea Neamului Românesc, aşa
cum se regăseşte în documentele
Revizoratului Şcolar Neamţ, ne
arată că 89 dintre ei au fost mobi-
lizaţi pe front. Dintre aceştia, 32,
care au avut gradul de sublocote-
nent la începutul campaniei, au
fost distinşi prin înaintare în grad
şi acordări de decoraţii. Căpitanii
Leon Mrejeriu, Ion Iliescu, Ion Bi-
cleanu, Clement Podoleanu şi C.
Teodorescu, locotenentul C. Ava-
siloaie şi sublocotenenţii Alexan-
dru Pintilie şi T. Ursu au fost
decoraţi cu „Coroana României” în

grad de cavaler. Leon Mrejeriu a
primit şi decoraţia rusească
„Sfânta Ana”, iar căpitanii N. Con-
stantiniu şi Gh. Alexandrescu şi lo-
cotenentul Gh. Iamandi au fost
decoraţi cu medalia rusească „Sf.
Stanislav”. Ceilalţi 21 de învăţători
au fost înaintaţi în grad de locote-
nent sau căpitan (Ibidem, dosar nr.
893, f. 303). 

De la Revizoratul Şcolar pro-
vine şi un tabel conţinând numele
a 27 de institutori şi învăţători din
judeţul Neamţ care au fost răniţi
pe câmpul de luptă. Documentul
ne arată şi localităţile importante
unde ei au luptat: Transilvania,
Tulgheş, Topliţa, Valea Prahovei,
Poiana Coştilei, Clăbucet, Buş-
teni, Oituz, Nămoloasa, Mărăşeşti,
Cireşoaia, Valea Şuşiţei ş.a. Pentru
înfăptuirea visului Unirii şi-au dat
viaţa pe câmpul de luptă 13 învă-
ţători din judeţul Neamţ. Drept re-
cunoştinţă şi veşnică pomenire le
dăm, în continuare, numele cu
menţionarea şcolii unde au lucrat:
Antistescu Nicolae (Preuţeşti),
Adămoaia Constantin (Sarata-
Doamna), Moisei Alexandru
(Nemţişor), Lefter Nicolae (Ghi-
goeşti), Ciupercă Constantin
(Mastacăn), Pantelimon Hurjui
(Bicaz), Varvara Mihai (Răuceşti),
Ghiţescu Hristea (M-rea Bistriţa),
Braşoveanu Vasile (Dăneşti), Fe-
deleş Constantin (Buhuşi), Dia-
conu Mihai (Taşca), Verşescu
Vasile (Cracăul Negru) şi Podo-
leanu Mihai (Făurei).

În timp şi mai ales prin contri-
buţia populaţiei, eroilor din Războ-
iul Reîntregirii Neamului
Românesc li s-au ridicat monu-
mente. Numele lor, dăltuit în piatră
sau turnat în bronz le aminteşte
celor de azi vremurile trecute şi
glorioase când tot românul era pa-
triot.

D

CONTRIBUŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR DIN JUDEŢUL NEAMŢ LA REALIZAREA MARII UNIRI
(urmare din pag. 1)
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ub denumirea de „artă naivă” se descrie fenomenul apariţiei, la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi continuând în secolul al XX-lea, a unor creaţii
aparţinând unor persoane care nu au frecventat şcoli de artă, ci au ajuns
să-şi constituie, pe cont propriu, atât viziunea, cât şi mijloacele de ex-
primare plastică. Aceşti artişti mai sunt încadraţi în diverse categorii
ca „pictori populari”, „primitivi moderni” sau „artă instinctuală”.

Evocare Nicolae Labiş

Poetul Nicolae Labiş a fost sărbătorit pe data de 4 decembrie, la Biblioteca
Judeţeană „G. T. Kirileanu”, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la naşterea sa.
La Sala „Cupola” a Bibliotecii Judeţene a avut loc o manifestare cultural-artis-
tică, deschisă cu expoziţia de pictură „Nobleţe şi culoare”, semnată de artistul
plastic Mircea Răzvan Ciacâru, cel care a primit titlul de „pictorul anului 2015”
al Filialei Neamţ a UAP din România. 

Manifestarea s-a bucurat de participarea extraordinară a profesoarei Mar-
gareta Labiş, sora poetului, care a venit în faţa publicului cu mărturii emoţionate
şi confesiuni ce garantează că Nicolae Labiş este tot mai aproape de cei care-i

iubesc poezia şi spiritul.
„Poezia picturală a lui Nicolae

Labiş şi pictura cu accente poetice a lui
Mircea Ciacâru se reunesc într-o ipos-
tază sincretică, o provocare pentru pu-
blicul din Neamţ. Prezenţa Margaretei
Labiş, martor al vieţii şi al postumităţii
lui Nicolae Labiş, garantează o evocare
memorabilă a celui care a rămas sim-
bolul poetului atins de geniu şi veşnic
tânăr din literatura română”, a spus
Adrian Alui Gheorghe, iniţiator şi co-
ordonator al evenimentului. 

Evocarea poetului Nicolae Labiş a
fost ilustrată cu un recital de versuri
susţinut de actorii Ecaterina Hâţu şi
Răzvan Bănuţ de la Teatrul Tineretului
din Piatra-Neamţ, dar şi cu o incursiune
în epoca poetului „Primelor iubiri”,
avându-l ca ghid pe Emil Nicolae.

S

(urmare din pag. 3)
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Noiembrie 2015, LUNĂ PLINĂ LA CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMŢ
iecare început de an şcolar ne aşează în faţa
unor noi perspective, a unor noi strategii de
lucru gândite şi structurate pe baza rezultate-
lor evaluării activităţilor anteriore. După o
vreme, lucrurile se aşează şi începem să re-
cunoaştem, în desfăşurarea activităţilor pro-
gramate, strădania depusă în proiectarea lor.
Şi acesta a fost şi semnul recunoscut, în toate

activităţile desfăşurate pe parcursul lunii noiembrie,
de către colectivul Casei Corpului Didactic Neamţ.

Luna trecută a debutat cu cercul pedagogic, al
consilierilor educativi din unităţilor şcolare din
judeţ, organizat de I.S.J. Neamţ în colaborare cu
C.C.D. Neamţ, în sala „Calistrat Hogaş” a Consi-
liului Judeţean Neamţ. Tema propusă, „Manage-
mentul educaţiei nonformale”, a fost dezvoltată ca
o activitate de formare care a inclus sesiuni de lucru
ce au vizat elemente referitoare la: proiectarea, pla-
nificarea şi implementarea activităţilor nonformale;
documentele ce reglementează implementarea ac-
tivităţilor specifice educaţiei nonformale; exemple
de bună practică.

Consider lansarea Catalogului programelor de
formare, din 11 noiembrie 2015, cea mai importantă
activitate de promovare a programelor propuse de
instituţia noastră pentru acest an şcolar. Evenimen-
tul a fost o reuşită nu doar pentru că invitaţii noştri
au fost prezenţi în număr mare, ci şi pentru că la
aproape o lună de la activitate realizez că impactul
a fost puternic – dovadă numărul mare de grupe
constituite în acest timp. Ne-am asigurat că am in-

clus în catalog programe care reflectă întocmai so-
licitările personalului didactic din judeţ ca urmare
a realizării, pe de o parte, a unei analize a nevoilor
de formare bine documentată şi structurată, iar pe
de altă parte, proiectând programe noi, atractive şi
folositoare colegilor noştri – atât pentru instrumen-
tarea activităţilor curriculare cât şi a celor extracurri -
culare. 

Acest demers anevoios, început în luna aprilie
şi finalizat la începutul lunii septembrie, a presupus
elaborarea, în echipă, a unor instrumente de lucru
care apoi au fost utilizate în scopul sondării impac-
tului lor asupra activităţilor didactice anterioare de-
mersului. Scopul final a fost acela de a asigura
colegilor noştri de la catedră suportul informaţional,
logistic şi operaţional, necesar desfăşurării unor ac-
tivităţi documentate, adaptate condiţiilor de lucru şi
nivelului colectivelor de elevi cu care lucrează. 

Tot în luna noiembrie Casa Corpului Didactic
Neamţ, împreună cu Organizaţia Pensionarilor Pia-
tra-Neamţ, a organizat activitatea metodico – cul-
turală „Ştafeta lecturii”. Parteneri au fost: Colegiul
Naţional „Calistrat Hogaş”, Colegiul Naţional
„Petru Rareş”, Şcoala Gimnazială „Nicu Albu” Pia-
tra-Neamţ, Şcoala Gimnazială „I. I. Mironescu”
Tazlău, Şcoala Gimnazială Bodeşti. Obiectivele
principale ale activităţii metodico-culturale au fost:
dezvoltarea gustului pentru lectură în rândul elevi-
lor, prin apropierea acestora de carte, de biblioteca
şcolară, dezvoltarea gustului estetic, stimularea
creativităţii şi a lucrului în echipă. În centrul atenţiei

a stat cartea beletristică. Prezentările de carte făcute
de elevi, diversitatea temelor abordate de aceştia,
îndemnul personalizat către lectură adresat elevilor
aflaţi în sală, s-au constituit în repere importante ale
activităţii. Urmărind cu atenţie seriozitatea şi impli-
carea celor prezenţi, mi-am dat seama că atâta timp
cât profesorii şi bibliotecarii stăpânesc şi aplică cu
măiestrie metode de lucru care stimulează gustul
pentru lectură, pasul făcut către elevii mai puţin
atraşi de carte prin intermediul celor pasionaţi şi a
profesorilor pensionari poate fi un succes. Au fost
implicaţi în derularea activităţilor elevi din învăţă-
mântul primar, gimnazial şi liceal susţinuţi în acti-
vitatea lor de bibliotecarii şcolilor implicate. Rolul
cadrelor didactice pensionate, în cadrul proiectului,
va fi acela de a face o prezentare de carte pentru ele-
vii care întâmpină dificultăţi de lectură. 

Am adus în faţa dumneavoastră doar aspectele
finale ale lucrului în echipă realizat la Casa Corpu-
lui Didactic Neamţ. Lucrul individual, activităţile
aflate acum în fază de proiect sau de organizare vi
le vom prezenta în lunile următoare. Până atunci,
pentru că luna decembrie este o lună plină de re-
compense spirituale, materiale, emoţionale vă do-
resc să fiţi recompensaţi deopotrivă maeştri şi
ucenici în ale cărţii şi educaţiei cu darurile dorite şi
să vă bucuraţi aşa cum noi românii ştim să ne bu-
curăm de tihna Sfintelor Sărbători.

Profesor – metodist Mioara ROŞU

F

Proiect Erasmus lansat la Liceul Teologic din Agapia
iceul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva” Mănăstirea Agapia,
Casa Corpului Didactic Neamţ, Asociaţia Children Forever au parti-
cipat în perioada 26 – 28 octombrie 2015, la prima reuniune transna-
ţională din cadrul proiectului Innovation de pratiques didactiques
pour une education humaniste moderne, parteneriat strategic finanţat
prin programul ERASMUS +.

Activitatea a reunit parteneri din Spania (I.S. „J. Verne” Madrid),
Italia (I.S. „A.Zoli” Atri) şi Polonia şi s-a desfăşurat la Liceul Teologic

Ortodox „Cuvioasa Parascheva” Mănăstirea Agapia, organizatorul primei
reuniuni transnaţionale. Au fost prezenţi coordonatorii proiectului Carmen
Corlăţeanu, Dorin Davideanu, Ionela Meda Ştirbu, reprezentanţi ai benefi-
ciarului şi partenerilor din România. 

Proiectul, coordonat de către Liceul Teologic Ortodox „Cuvioasa Pa-
rascheva” Mănăstirea Agapia, implică realizarea unui schimb de bune prac-
tici educaţionale între mai multe tipuri de actori educaţionali: trei licee din
spaţiul european (Spania, Italia, România), două centre de formare pentru
adulţi din spaţiul european (Polonia şi România) şi un ONG (România), cu
scopul modernizării şi armonizării la nivel european a ofertelor lor educa-
ţionale.

Proiectul, cu o durată de doi ani, este centrat pe trei tipuri mari de acti-
vităţi:
l Primul tip de activitate are ca obiectiv ameliorarea/formarea compe-

tenţelor profesionale (realizare de auxiliare didactice digitale, interactive,
interdisciplinare şi transnaţionale precum şi de utilizare a metodelor didac-
tice moderne) ale profesorilor de discipline umaniste din liceele partenere,
acest tip de activitate realizându-se printr-o serie de trei cursuri de formare
în spaţiul european (România, Italia, Spania).
l Al doilea tip de activitate vizează formarea unor competenţe-cheie

pentru elevi (competenţe lingvistice minimale şi competenţe de comuni-
care), acest tip de activitate realizându-se în forma a două schimburi de elevi
din cele trei licee şi în forma unor mini-cursuri de tehnici de comunicare
(curs de jurnalism, public speaking, dezbatere Karl Popper).
lUltimul tip de activitate vizează armonizarea unei strategii educaţio-

nale la nivel zonal care să facă joncţiunea între educaţia formală şi cea non-
formală, în cadrul unui parteneriat ce se va concretiza în organizarea unei
activităţi de educaţie non-formală – Viens au Théâtre Forum – Zilele edu-
caţiei non-formale pentru cultură în judeţul Neamţ. (Red.)

Pagină coordonată de profesor–metodist Niculina NIŢĂ

L
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Târgul de Moş Nicolae

n dorinţa de a împleti tradiţia populară străveche din prag de sărbători
de iarnă cu modernismul lumii contemporane şi nevoia de a oferi ca-
douri, Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” şi Camera
de Comerţ şi Industrie Neamţ au organizat, în perioada 4 – 6 decem-
brie, Târgul de Moş Nicolae, la Pavilionul Expoziţional Municipal.

Târgul s-a bucurat de participarea unor meşteri populari renumiţi
pe plan naţional, iar în penultima zi a manifestării vizitatorii au putut
admira şi cele mai noi creaţii ale claselor de meşteşuguri ale Şcolii Po-

pulare de Arte. Este vorba despre clasele externe, respectiv cele de ţesut-cusut
de la Vânători-Neamţ (coordonată de prof. Elena Petrariu), de împletituri
fibre vegetale – nuiele de la Vânători-Neamţ (coordonată de meşterul popular
Stelian Boboc), de ţesut-cusut de la Pipirig, (coordonată de meşterul popular
Rodica Ciocârtău), de împletituri fibre vegetale – pănuşi de la Horia (coor-
donator Carmen-Lenuţa Mititelu), de prelucrare a lemnului de la Negreşti
(coordonator Ioan Bobric), de confecţionat măşti şi împletituri sfoară de la
Ştefan cel Mare (coordonatori Elena şi Vasile Ciocârlan), de ţesut-cusut de
la Gherăeşti (coordonată de meşterul popular Maria Bereşoaie) şi de clasa de

artă decorativă a Şcolii Populare de Arte Piatra-Neamţ (coordonator Mădălina
Mariuţac).

Concursul FOTO(ETNO)GRAFIA şi‐a desemnat câştigătorii

Câştigătorii celei de-a III-a ediţii a Concursului FOTO(ETNO)GRAFIA
au fost premiaţi, la sfârşitul lunii noiembrie, la Pavilionul Expoziţional Mu-
nicipal, în cadrul unei festivităţi prezidate de Carmen Nastasă, directoarea
Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” şi Constantin Iacoban,
preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ. 

La secţiunea „Fotografii de arhivă” s-au evidenţiat Daniela Manolache
(premiul I), Claudia Bizu (premiul II), Mihaela Gherghelescu (premiul III)
şi Elena Morozan (menţiune). Secţiunea „Satul de altădată” i-a avut ca pre-
mianţi pe Ştefan Lucian Boboc (premiul I), Verginia Ursache (premiul II),
Daniela Ursu (premiul III) şi Lucian Andrei (menţiune). Nu în ultimul rând,
la secţiunea „Tradiţii” au primit premii Gabriela Pruteanu (premiul I), Ovidiu
Slătineanu (premiul II), Ileana Hobincă (premiul III) şi Paula Andrei (men-
ţiune).

Î
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Şcoala mea
ici o şcoala nu e „grozavă”,
frumoasă, interesantă sau re-
voltătoare. Există şi aşa ceva?
Bineînţeles. Treceţi prin car-
tierul Ciritei, din Piatra
Neamţ şi veţi vedea în ce hal
poate să ajungă o şcoală hare-
ţiană care a luminat în decurs
de decenii mii şi mii de copii. 

În perioada interbelică exista
tradiţia ca atunci când se ridica o clă-
dire impozantă: şcoală, biserică,
conac boieresc… să se picteze în in-
teriorul noului locaş şi chipul regelui
din perioada inaugurării. Aşa s-a pro-
cedat şi cu Biserica Precista din mu-
nicipiul nostru. Într-un colţ ferit au
fost pictaţi şi preotul C. Mătase şi re-
gele Mihai. Că la venirea ruşilor s-a
dat cu bidineaua peste ei, asta e altă
poveste de civilizaţie. Au fost văruiţi
că nu erau membri de partid. Că şi pe
atunci se fredona frumoasa melodie
„Cât partidul e în floare,…”.

Procedeul explicat mai sus a
fost aplicat şi în satul Izvorul Alb, de
pe malul drept al Bistriţei. După ce
harnicii săteni au ridicat şcoala, au
pus pe frontispiciul clădirii tabloul
lui Carol al II-lea. Apoi, peste el s-au
aşezat în timp, Mihai I, Dej şi Ceau-
şescu. Aşa că, orice expert în istorie
poate reconstitui cu acribie epoca şi
parfumul epocii apuse.

Cum şcoala despre care vorbim
e cam bătrână, cadrele didactice care
au folosit-o au peticit-o cum au putut.
Peretele mare, cel mai şubred, a fost
ornat cu portretele marilor voievozi
ai Moldovei ce s-au remarcat în isto-
rie prin fapte demne. Şi pentru că a
mai rămas spaţiu, dedesubt a fost ex-
pusă declinarea substantivelor (?!).
Numai că, ghinion!, a apărut brigada
de inspectori în control. Un activist
de partid cu puţine clase, dar cu
„lupta de clasă” bine înfiptă în creier,
s-a dat la director. I-a zis: „Ce legă-
tură e între domnitorii Moldovei şi
declinare?”. Sigur pe sine, cel între-
bat a răspuns: „O legătură foarte
mare, ambele ţin peretele să nu
cadă!”. Urmarea? Partidul unic l-a
destituit pe director şi a dat declina-
rea jos. Nu ajunge?

Dumitru RUSU

N

2015, an de referinţă pentru Sindicatul din Învăţământ
entru istoria Sindicatului din Învăţământ, anul
2015 rămâne un an important; el marchează un
sfert de veac de existenţă combativă şi de rod-
nică implicare în viaţa şcolii a sindicatelor libere,
înfiinţate imediat după Revoluţie. Evenimentul
a fost evocat şi sărbătorit de către FSLI, la Si-
naia, la sfârşitul lunii aprilie, după care au urmat
şi alte Sindicate din Învăţământ din ţară: Vran-

cea, Călăraşi, Bucureşti, Maramureş, Neamţ, Bihor,
Suceava...

La Neamţ, festivitatea a avut loc pe 12 iunie 2015,
cu participarea unor membri şi lideri de sindicat din
judeţ şi din ţară, a unor foşti militanţi sindicali şi a re-
prezentanţilor autorităţilor locale sau a unor oaspeţi de
peste hotare. Consemnam atunci evenimentul, scriind
în revista noastră; Dincolo de aerul uşor protocolar pe
care îl impune orice aniversare, cea a
Sindicatului din Învăţământ a demons-
trat cel puţin două lucruri. Mai întâi că,
pe plan local, existenţa şi aspiraţiile sin-
dicatului se suprapun total celor ale
şcolii, ele identificându-se în dorinţa de
a promova un învăţământ de calitate şi
o viaţă demnă dascălilor. Mai apoi că,
pe plan naţional – şi nu numai –, sindi-
caliştii nemţeni sunt nu doar apreciaţi
pentru munca lor, ci şi iubiţi pentru su-
fletul generos şi prietenia curată cu care
îşi primesc oaspeţii, pentru cotidiana
solicitudine, pentru politeţe şi nonşalanţă, pentru dem-
nitatea cu care şi-au asumat această condiţie de com-
batanţi. Lucruri de laudă. Tot atunci, în salutul său către
nemţeni, Dl. Simion Hancescu, preşedintele FSLI spu-
nea:

În toată această perioadă scursă de la înfiinţarea
sa şi până în prezent, S.L.L.Î.C.S. Neamţ s-a remarcat
ca fiind unul dintre cele mai puternice, respectate şi
apreciate sindicate afiliate la F.S.L.I. şi pentru aceasta
merită toate felicitările. Pentru F.S.L.I., organizaţia dvs.
se defineşte simplu: Solidaritate, Loialitate, Lucru bine
făcut,Implicare,Corectitudine, Spirit de echipă! .

Am rememorat aceste informaţii pentru că, de cu-
rând, împreună cu dl. Gabriel Ploscă, vicepreşedinte al
FSLI, cu ex-ministrul Liviu Marian Pop şi alte peroane
oficiale, dl. Simion Hancescu, a fost prezent la Suceava
cu prilejul aniversării a 25 de ani de sindicalism în în-
văţământul sucevean.

Aflat în mijlocul colegilor săi de la Suceava, liderul
Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ a eviden-
ţiat câteva dintre reuşitele federaţiei din acest an, însă a
amintit şi de problemele care încă nu şi-au găsit rezol-
vare pe parcursul lui 2015.

Astfel s-au făcut referiri la ordinul de ministru,
semnat de Sorin Câmpeanu în data de 16 noiembrie,
care prevede diminuarea numărului comisiilor perma-
nente din unităţile de învăţământ preuniversitar la şapte.

Ştiu că birocraţia, din păcate, sufocă sistemul de
învăţământ şi în perioada imediat următoare, până la
finele anului, veţi vedea că în şcoli vor rămâne maxi-
mum şapte comisii, faţă de 40, câte avem acum, le-a
spus Dl. Simion Hancescu cadrelor didactice, care au
aplaudat prevederile ordinului. Ministrul Educaţiei va
forma o comisie care, în termen de 45 de zile de la con-
stituirea ei, va stabili modul în care va avea loc dimi-
nuarea numărului comisiilor care funcţionează în
şcoli.

Referitor la revendicările materializate ale sindi-
caliştilor, preşedintele FSLI a precizat că multe realizări

s-au obţinut în acest an, realizări ce pot
fi scrise în romane. El a amintit de creş-
terile salariale obţinute în 2015, acestea
fiind realizările cu cel mai mare impact
asupra membrilor de sindicat.

Încheiem acest an cu rezultate
bune. Creşterile salariale obţinute sunt
o certitudine. Ne mai întreabă oamenii
dacă este sigură această mărire, cea de
15%. O luăm. Încheiem acest an cu o
creştere de 26,28% la salariul perso-
nalului didactic şi cu 27,8% pentru
personalul nedidactic, categorie care

merită pe deplin şi sincer vă spun că nu am crezut că
vom realiza acest lucru, a mai spus dl. dl. Simion Han-
cescu.

Liderul FSLI a mai amintit de o altă iniţiativă a Fe-
deraţiei, respectiv conferirea prin lege a statutului de
autoritate publică pentru dascăli, o altă iniţiativă aplau-
dată de profesorii suceveni la această festivitate aniver-
sară.

Am convingerea că acest demers va fi susţinut.
Dacă va deveni lege, vom constata că şcoala va fi un
mediu propice pentru actul educaţional de calitate, a
punctat liderul FSLI.

Un alt demers întreprins de Federaţie, însă nefina-
lizat, se referă la legea salarizării, prin care oamenii şco-
lii ar fi obţinut o creştere salarială de 100%, plecând de
la 2.600 de lei pentru debutanţi şi ajungând la 6.500
pentru maximum de carieră. Dar, după cum ştie toată
lumea lucrurile s-au complicat şi nu avem semnale
bune în acest sens, a spus dl. Hancescu, referitor la acest
aspect. Adevărat. Guvernul „tehnocrat” e încă departe
de statutul de partener de dialog.

Mircea ZAHARIA

P
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eamintim că secţiunea
„Satul de altădată” a
fost consacrată arhitec-
turii tradiţionale (lo-
cuinţe, lăcaşuri de cult,
şcoli etc., inclusiv ele-
mente de detaliu ale
arhitecturii tradiţio-

nale), secţiunea „Tradiţii” a
vizat revigorarea obiceiurilor,
costumelor populare, meşte-
şugurilor, ocupaţiilor, indus-
triei săteşti, mijloacelor de
transport tradiţionale, aspec-
telor reprezentative din exis-
tenţa comunităţilor rurale, în timp ce secţiunea „Fotografii de altădată” a
cuprins materiale-document păstrate în colecţii particulare, oglindind oricare
dintre elementele prezente la secţiunile anterioare.

De la nostalgia culorii, la desprinderea formei 

La jumătatea lunii noiembrie, la Galeriile de artă „Lascăr Vorel”, a avut
loc vernisajul expoziţiei de pictură şi sculptură intitulată „De la nostalgia cu-
lorii, la desprinderea formei”, semnată de artiştii Ofelia Huţul şi Cosmin Ia-
ţeşen. Evenimentul a fost organizat de Filialele Piatra-Neamţ şi Iaşi a Uniunii
Artiştilor Plastici din România şi Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, fiind
prezentat de criticul de artă Lucian Strochi şi de Ştefan Potop, preşedintele
U.A.P.R., Filiala Piatra-Neamţ. 

Ofelia Huţul este licenţiată a Academiei de Arte Plastice, Decorative şi
Design „G. Enescu” din Iaşi. Este membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici
din România, Filiala Iaşi, membru în Cenaclul „I. Ţuculescu” din Bucureşti
şi redactor la revista „Delta XXI”. Artista este şi fondatorul şi managerul
Concursului Internaţional „Eminesciana” şi a Festivalului Internaţional
„A.R.T.E.”. 

Despre Cosmin Iaşeţen, criticul de artă Valentin Ciucă spunea: „Tânărul
artist, discipol al Maestrului Dan Covătaru, specializat la Salmanca unde a ono-
rat o bursă, are o formă de vitalitate stenică ce nu exclude emotivitatea. Ca per-
sonaj, pare departe de  fermitatea specifică sculptorilor, cei care se confruntă

R
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Premiul III - Secțiunea „Fotografii de arhivă”

n zilele de 24 şi 25 noiembrie 2015, în ca-
drul Colegiului Naţional „Moise Nicoară”
din Arad, a avut loc Conferinţa internaţio-
nală Lumina în ştiinţă, tehnologie, natură
şi cultură – o provocare didactică transdis-
ciplinară, desfăşurată în contextul manifes-
tărilor internaţionale prilejuite de Anul
Internaţional al Luminii, după cum a fost

decretat de către UNESCO, anul 2015. 
La acest proiect internaţional au participat

peste 100 de parteneri din 85 de ţări. Cele patru
mari teme stabilite la nivel internaţional sunt: lu-
mina în ştiinţă, lumina în tehnologie, lumina în
natură şi lumina în cultură. Astfel a fost adusă în
prim plan importanţa luminii ca fenomen fizic şi
spiritual, într-o abordare pluri-, inter- şi transdis-
ciplinară, care pune accentul pe implicaţiile lu-
minii atât în viaţa interioară, cât şi în cea
exterioară a omului.

Organizat de către Fundaţia „Moise Nicoară”
Arad, SC eLearning & Software SRL – Reţeaua
EDU Moodle România, Inspectoratul Şcolar Ju-
deţean Arad, Casa Corpului Didactic „Alexandru
Gavra”Arad, Consiliul Judeţean Arad, Centrul
Cultural Judeţean Arad, în parteneriat cu Centre
International de Recherches et Études Transdis-
ciplinaires şi West TV Regional Arad, evenimen-

tul a reunit câteva zeci de cadre didactice din în-
văţământul universitar şi preuniversitar, cercetă-
tori, specialişti în educaţie, elevi şi studenţi
interesaţi de problematica luminii şi a modalită-
ţilor de predare-învăţare a acestei teme transdis-
ciplinare. 

Lucrările conferinţei s-au desfăşurat pe trei
secţiuni, după cum urmează: fizica luminii, me-
tafizica luminii (Lumina dinăuntru) şi didactica
luminii (Lumina dinăuntru şi lumina dinafară
– dialog transdisciplinar). 

Invitaţii de onoare, academicienii Basarab
Nicolescu şi Solomon Marcus, au abordat su-
biecte precum: Lumina în lumină – lumina în şti-
inţă, cultură, societate şi spiritualitate, respectiv
De ce le ascundem tinerilor prietenia dintre cu-
lori, sunete, forme, cuvinte, gusturi, mirosuri şi
planete? prin care au bifat elementele esenţiale
ale luminii şi ale modului în care aceasta este în-
ţeleasă şi percepută în lume. Acestora li s-au ală-
turat teme precum: Lumina credinţei ortodoxe
răspândită în Maramureş prin înfiinţarea Epis-
copiei din iulie 1937; Lumini fără de timp. Ipos-
taze ale luminii în opera lui Vergilius şi a lui
Ştefan Aug. Doinaş; Fizica într-o lumină nouă –
clasic şi cuantic – implicaţii filosofice; Omul –
între lumina Creaţiei şi lumina Învierii, Iisus

Hristos – „Lumina lumii”. Accente în Evanghelia
după Ioan; Lumina contextuală şi lumina intra-
textuală – o abordare transdisciplinară într-un
context educativ nonformal; Mircea Eliade, ini-
ţierea prin cultură şi cea de-a treia lumină; Lu-
mina taborică, o abordare transdisciplinară;
Incursiune în valenţele luminii; Lumina inte-
rioară – rolul energiei Kundalini la construirea
unei personalităţi integrate; Ochiul care priveşte
şi ochiul care vede; Lucian Blaga şi corola de lu-
mini a lumii; Scurtă introducere în metafizica
adevărului. Truthmaker – o teorie necesară şi
maximală etc., care au încântat auditoriul prin
gradul de complexitate, originalitate, noutate în
abordarea intra-, inter-, pluri- şi transdisciplinară.
S-a vorbit despre lumină din punct de vedere
fizic, chimic, fenomen, dar şi ca energie necreată,
atribut al divinităţii şi lumină interioară. 

La final a fost organizat şi un târg de carte
transdisciplinară care a adunat foarte multe per-
soane interesate de problematica despre care am
făcut referire. 

Activitatea a constituit un real prilej de îm-
părtăşire a cunoaşterii între cercetători şi cadre di-
dactice din ţară şi străinătate. 

Dr. Mihai FLOROAIA

O provocare didactică transdisciplinară
Î

41 de ani de educaţie
ineri, 4 decembrie, Şcoala Gimnazială Nr. 5 din Piatra-Neamţ a sărbătorit
41 de ani de activitate. Printre manifestările dedicate Zilelor şcolii s-a
numărat şi Simpozionul Naţional întitulat „Dimensiunea europeană a
educaţiei prin abordări moderne ale formării profesionale”, activitate de-
dicată exclusiv cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, având
două secţiuni:

I. Secţiunea ştiinţifică – Managementul educaţional: concepte teo-
retice şi demersuri practico-aplicative;

II. Secţiunea didactică – Abordări moderne pentru un învăţământ eficient
şi aplicat.

Au participat direct sau indirect 343 de profesori din 33 de judeţe ale ţării,
cu materiale ce urmează să fie publicate într-o carte a simpozionului, care va fi
structurată în două volume, corespunzătoare celor două secţiuni.

Ne-am gândit să dăm şi elevilor posibilitatea să participe, alături de noi, la
sărbătoarea aceasta, printr-un concurs naţional intitulat „Invitaţie la responsa-
bilitate”, acesta având şi el tot două secţiuni:

I. Pentru elevii claselor pregătitoare – a IV-a – creaţii artistice (desene, pic-
turi, colaje) ale elevilor, cu tematică ecologică, privind necesitatea ocrotirii me-
diului înconjurător.

II. Pentru elevii claselor V – VIII – creaţii literare ale elevilor, cu tematică
ecologică, privind necesitatea ocrotirii mediului înconjurător.

La acest concurs au participat 432 de elevi din 33 de judeţe. Conform re-
gulamentului concursului, până la sfârşitul lunii decembrie, lucrările vor fi ju-

rizate de către o comisie constituită în acest scop, urmând ca în luna ianuarie
2016 să fie comunicate premiile şi până la sfârşitul lunii februarie acestea să
fie transmise participanţilor. Nu se vor acorda premii materiale, ci doar diplome,
în semn de recunoaştere a valorii spirituale a creaţiilor participante la concurs. 

Obiectivele urmărite spre a fi realizate în urma acestei activităţi au fost: 
• Dezvoltarea cunoştinţelor teoretice, abilităţilor practice şi competenţelor pro-
fesionale la nivelul unei şcoli europene; 
• Optimizarea procesului de predare-învăţare-evaluare prin promovarea meto-
delor moderne, activ-participative;
• Stimularea cooperării şi a schimbului de bune practici între şcolile participante;
• Dezvoltarea spiritului inovator, competiţional, al calităţii şi al responsabilităţii
atât pentru cadrele didactice cât şi pentru elevi.

Nu ar fi fost posibilă desfăşurarea celor două manifestări educative fără
sprijinul reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar al Judeţului Neamţ, prin per-
soana Inspectorului Şcolar General, Prof. Dr. Viorel Stan, a Inspectorului Şcolar
responsabil cu Activităţile Educative, Prof. Romeo Roman, al Inspectorului
pentru Învăţământul Primar, Prof. Florin Dimon. Echipa de proiect a Şcolii
Gimnaziale Nr. 5 din Piatra-Neamţ a fost constituită din Director, Prof. Mariana
Roşanu, Dir. Adj. Prof. Carmen Munteanu, Prof. Dr. Cristina Letos, Prof. Florin
Nicolau, Prof. Lia Nicolau şi Prof. Gheorghe Micu.

În perioada următoare se va avea în vedere promovarea în 30 de şcoli din
învăţământul preuniversitar, în perioada 2015-2016, a conceptelor teoretice şi
a demersurilor aplicative care să vină în sprijinul sporirii eficienţei manage-
mentului educaţional prin abordări moderne la nivel european.

Prof. Florin NICOLAU, Prof. Lia NICOLAU
Şcoala Gimnazială Nr. 5 Piatra-Neamţ

V
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u duritatea materiei, dar şi cu fragilitatea ideilor. Are structura unui pa-
sional care nu uită nici de timiditate, aceste contrarii fiind, de fapt, ex-
plicabile prin ataşamentul ireversibil pentru artă şi nevoia de graţie a
ideilor”. 

Tradiţia şezătorilor, revigorată la Tupilaţi

Muzeul sătesc Tupilaţi va organiza săptămânal, pe toată perioada
de iarnă, şezători în amintirea vremurilor de altădată. Gospodarii satului vor
păşi pragul muzeului şi vor depăna amintiri, vor spune glume, proverbe şi
ghicitori. Gospodinele se vor aşeza lângă vârtelniţă, vor ţese, vor toarce, vor
împleti, iar la finalul şezătorii, după un pahar de ţuică fiartă şi o plăcintă mol-
dovenească, se vor prinde în joc. 

„Scopul organizării acestor şezători este acela de a atrage cât mai mulţi
săteni spre noul lăcaş de cultură din Tupilaţi. Nu se poate realiza acest lucru
într-un mod mai plăcut decât prin reconstituirea şezătorii de demult, care re-
prezenta cea mai frumoasă dintre tradiţiile de la ţară. Încercăm întoarcerea spre
frumuseţea acestor şezători, încercăm să le păstrăm şi să le ducem mai departe”,
ne-a spus bibliotecarul Ronică Leonte, directorul Centrului Cultural Tupilaţi.

Costumele
populare găsite
prin lăzile de
zestre ale satului
vor accentua far-
mecul şezători-
lor. În fiecare
seară, gazdă va fi
o familie de gos-
podari din co-
mună care va
pregăti bucate
tradiţionale ro-
mâneşti pentru
toţi participanţii.

Şezătorile fac parte dintr-o serie de manifestări dedicate datinilor strămoşeşti,
organizate anul acesta în cadrul muzeului sătesc.

„Toţi cei care doresc să participe la activităţile noastre sunt bineveniţi.
Doar aşa putem duce mai departe tradiţiile locale, făcând totodată şi nopţile
de iarnă mai scurte”, a adăugat Ronică Leonte.

c

decembrie 2015

Simpozion dedicat
Marii Uniri

ineri, 27 noiembrie, la sediul Muzeului
de Istorie şi Arheologie din Piatra-
Neamţ a avut loc Simpozionul „1 De-
cembrie 1918 – Marea Unire”.

Evenimentul a prilejuit o serie de
comunicări care au avut ca scop reme-
morarea zilei de 1 Decembrie, Ziua Na-
ţională a României. La organizarea

acestei manifestări au contribuit Complexul
Muzeal Neamţ, Fundaţia Cultural Ştiinţifică
Constantin Mătase, Garnizoana Piatra-Neamţ,
Cercul Militar Piatra-Neamţ, Asociaţia Cadre-
lor Militare în Rezervă şi Retragere-filiala
Neamţ şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor
„Regina Maria”- filiala Neamţ.

Startul comunicărilor a fost dat de col.(r)
Vasile Murariu, preşedintele Asociaţiei Cultul
Eroilor „Regina Maria” care a şi-a intitulat ex-
punerea Armata şi Marea Unire.

Evenimentul a fost continuat de prof. dr
Mihai Şurubaru care a vorbit despre Contri-
buţia învăţătorilor nemţeni la Marea Unire.

Aceşti învăţători care au luptat în Primul
Război Mondial au oferit poate cea mai fru-
moasă lecţie de istorie copiilor. De asemenea,
suplinitorii (preoţi, soţii), au îndeplinit cu cin-
ste sarcinile învăţătorilor. Contribuţia acestor
învăţători este înălţătoare şi dureroasă în ace-
laşi timp. Au luptat peste tot, au trecut în Tran-
silvania, au luptat în munţi, în jurul
Bucureştiului, iar la Mărăşti, Mărăşeşti şi
Oituz nu mai vorbim. Ministerul Învăţămân-
tului Public şi Cultelor a hotărât după război
ca acestor oameni să li se ridice statui, dar nu
erau bani şi s-a propus ca până la ridicarea
monumentelor în fiecare şcoală să existe un
colţ al eroului, unde o candelă să ardă veşnic
acolo, a menţionat prof. dr. Mihai Şurubaru.

Comunicări au mai susţinut Prof. Gheor-
ghe Radu – Aniversarea unui deceniu de la
Marea Unire în fostul Judeţ Neamţ şi Prof.
Dan Mihăilescu – Generalul Dumitru Co-
roamă – cavaler al ordinului Mihai Vitea-
zul.

Manifestarea a a avut parte şi de un mo-
ment artistic susţinut de elevii clasei a III-a A,
ai Şcolii Gimnaziale Nr. 2 din Piatra-Neamţ,
îndrumaţi de înv. prof. Mary Claudia Luca. 

Irina NASTASIU

Omagiu ministrului Spiru Haret (1851‐1912)
-a născut la Iaşi în anul 1851. Primele
două clase le-a absolvit la şcoala primară
Nr.1 de băieţi din Dorohoi, singura şcoală
primară din oraş în acel timp. 

În clasele I şi a II-a, a avut ca dascăl
pe învăţătorul-director Mihail Alboteanu,
un adevărat „domn Trandafir”.

Clasele a III-a şi a IV-a le-a urmat la Iaşi.
Ca elev a fost un element desăvârşit.

În arhiva din acele timpuri se regăseşte
notat în catalog elevul Haret Spiru notat cu ca-
lificativul EMINENT la mai toate obiectele de
studii, ca şi la purtare. Studiază ştiinţele exacte
şi este primul român doctor în matematici.

Prin teza sa de doctorat „ Asupra invariabi-

lităţii axelor mari a orbitelor planetare” (1878)
a adus o contribuţie de valoare mondială în pro-
bleme de mecanică cerească, demonstrând, con-
trar opiniei generale de atunci, că axele mari ale
orbitelor planetare nu sunt invariabile, ele sufe-
rind anumite perturbaţii în timp.

Ca ministru al instrucţiunii a luat măsuri
pentru extinderea reţelei şcolilor primare săteşti,
a şcolilor de meserii şi a şcolilor secundare.

Alături de asociaţiile profesionale ale învă-
ţătorilor a luptat pentru ideea de răspândire a
culturii în masele ţărăneşti.

A făcut reforma învăţământului secundar şi
superior (1898) şi a învăţământului profesional
(1899).

A introdus în locul liceului clasic unic, li-
ceele pe trei specialităţi: o secţie clasică, o secţie
modernă, o secţie reală.

Prin măsurile luate, ministrul Spiru Haret a
urmărit organizarea unitară a învăţământului de
cultura generală, orientarea lui mai realistă, pon-
derea mai mare acordată ştiinţelor reale (mate-
matică, fizică, chimie, biologie)

Cu câtă dragoste privea Haret cadrele di-
dactice, în mod deosebit învăţătorii...

Orice învăţător ar fi bătut la uşa casei din
strada Verde, era binevenit, ascultat şi îndrumat
şi pleca cu sufletul mai luminat şi împăcat.

În revista ŞCOALA ŞI VIAŢA, a Asociaţiei
Generale a Învăţătorilor din România, din no-
iembrie-decembrie 1932, No. 9-10, pagina 426
este redată următoarea întâmplare:

La un moment, soneria de la intrare anunţă
pe cineva. Erau doi soţi, învăţători din judeţul
Neamţ. Ministru Haret este înştiinţat. Nepu-
tându-i primi imediat, având încă de lucru cu
primul ministru şi nedorind să-i amâne pe altă
dată, se adresă lui Sturza, rugându-l să-i îngă-
duie o clipă a lipsi din birou.

Urcă repede în sala de sus, unde era d-na
Haret şi invitaţii, şi-i şopteşte „vor veni aici doi
învăţători soţi. Acordă-le şi lor aceeaşi aten-
ţiune pe care o ai faţă de ceilalţi invitaţi. Dacă
sfârşesc cu primul ministru, voi fi şi eu cu voi”. 

Cei doi soţi învăţători sunt primiţi şi pre-
zentaţi miniştrilor streini şi soţiilor acestora: cu
puţina franţuzească ce-o ştiau şi prin mijlocirea
d-nei Haret, atmosfera puţin rece de la început
dispare curând, şi ei se simt încântaţi de cinstea
şi de consideraţia ce le-a dat-o ministrul lor, pe
care nu-l pierd din ochi, când el revine la dânşii
şi căruia îi spun din activitatea învăţătorilor din
judeţul lor de munte. 

În această lună a anului 2015 se împlinesc
103 ani de la moarea lui Spiru Haret, cel mai de
seamă om de şcoală pe care l-am avut noi, ro-
mânii. În revista citată, la pagina 363, D.V. Ţoni,
preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor
din România, îşi încheia astfel cuvântul rostit la
douăzeci de ani de la moartea lui Spiru Haret:
„Amintirea lui va fi în aceste clipe, pentru învă-
ţători şi profesori, prilej de îmbărbătare şi de
reînviere a energiei lor sufleteşti, iar pentru cei-
lalţi, pentru vinovaţii care au şi datoria şi putinţa
de a îndrepta răul şi n-o fac, o mustrare!”. Iată
un mesaj care şi-a păstrat actualitatea...

Profesor Gheorghe AMAICEI

S
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Concursul EMANUEL ELENESCU – ediţia a XXV-a

Domnule Mihăiţă Albu, dacă
ne gândim că anul acesta s-a
desfăşurat cea de a XXV-a
ediţie a concursului Emanuel
Elenescu, pe care l-aţi iniţiat
şi păstorit de un sfert de veac,
observăm că mai mult de ju-
mătatea vieţii dvs. de profesor

a fost dedicată acestui eveni-
ment cultural, unic în România.
Cum s-a născut ideea acestui
concurs şi cât de greu aţi pus-o
în practică? Cu cine aţi colabo-
rat?
– Când s-a înfiinţat liceul în

1990, m-am gândit că la Piatra-
Neamţ circuitul de valori este mic,
că elevii nu vor avea motivaţii sufi-
ciente, puternice, pentru studiul in-
strumentelor, concurenţa dintre ei
fiind de asemenea foarte mică. Şi
atunci mi-am zis că iniţierea unui
concurs ar fi cel mai bun stimul şi
argument pentru optimizarea atmos-
ferei de creaţie. Ideea a fost să
facem acest lucru pentru toate fami-
liile de instrumente. Dar mai întâi,
catedra de pian, prin reprezentanta
ei prof. Mihaela Spiridon, a înfiinţat
concursul de pian Carl Czerny, un
nume simbol de unicat şi de invidiat
de toţi profesorii de pian din ţară.
Astfel şi acest concurs, în februarie
2016, se va afla la a XXV-a ediţie.
Imediat, în anul ce a urmat, consul-
tându-mă cu colegii din catedra de
instrumente de suflat şi canto, am
căzut de acord să facem şi noi un
concurs şi să-i găsim un loc cât mai
bun în calendar. Aşa a apărut prima
ediţie, la nivel de liceu, în decembrie
1991. De la început, ideea a stârnit
interes în rândul elevilor şi al profe-
sorilor de la catedră. Jurizarea o fă-
ceam cu toţi profesorii catedrei şi
desfăşurarea concursului era o ade-
vărată sărbătoare a noastră, dar, în

aceleaşi timp era şi un schimb de ex-
perienţă pedagogică foarte construc-

tiv. Câţiva ani am desfăşurat lucru-
rile pe acelaşi model, dar între timp
mă tot gândeam ce noutăţi să mai
aduc. Colegii de la şcoala de muzică

din Roman, auzind despre concursul
nostru, au dorit să participe şi ei, ju-
riul adăugând şi reprezentanţi ai Ro-
manului. 

Apoi m-am gândit că un juriu
cu personalităţi din exteriorul liceu-
lui ar da un plus de valoare concursu -
lui şi un plus de interes al elevilor
pentru studiu. Am mai restrâns juriul
şi l-am avut ca invitat şi preşedinte
pe dl. prof. univ. dr. GRIGORE
POP. Dumnealui a venit cu ideea ex-
tinderii ariei geografice şi astfel con-
cursul a căpătat şi conotaţie zonală:
zona Moldova. Pentru că dl. profe-
sor venea de la Academia de muzică
„Gh. Dima” din Cluj, la un moment
dat a zis că n-ar fi rău să participe
atât elevi din zona Clujului, cât şi
din ţară. Astfel, din 2003 am devenit
un concurs naţional. Dar trebuia să-
i dăm cumva un nume, nu prea suna
bine „concurs pentru instrumente de
suflat percuţie şi canto clasic”. Am
lansat ideea între colegi, timpul tre-
cea şi nu găseam nici un nume rele-
vant, până când într-o zi dna. Botez,
profesoară de prestigiu a clasei de
canto clasic, îmi reaminteşte că di-
rijorul şi muzicianul EMANUEL
ELENESCU s-a născut la Piatra-
Neamţ. Când mi-a spus asta, parcă
m-a luminat Dumnezeu, mai ales că
în anii 1990 şi 1991, toamna, la des-
chiderea stagiunii Filarmonicii din
Bacău, şi primăvara, până la închi-
derea stagiunii, am cântat şi două
concerte sub bagheta maestrului
Emanuel Elenescu. Aşa că, din 2004
concursul de instrumente de suflat,
percuţie şi canto a căpătat şi un
nume – EMANUEL ELENESCU.
În toţi aceşti ani am avut o colabo-
rare foarte bună cu colegii catedrei,
cu profesori de la alte licee din ţară
cu dl. prof Grigore Pop – mult timp
preşedintele juriului –, cu dl. prof
Cristian  Misievici  şi, mai nou, cu
d-na Vasilica Stoiciu Frunză şi cu

maestrul Constantin Stanciu din
cvartetul „Voces”. După fiecare edi-
ţie ne tot întrebam ce ar trebui să
mai perfectăm, să aducem noutăţi,
plus valoare în conţinutul regula-
mentului. Actualmente, concursul
este ca o orchestră simfonică, adică

cuprinde instrumentele de coarde,
instrumentele de suflat-lemne,
alamă şi percuţie, dar şi instrumen-
tele unei orchestre de muzică tradi-
ţională, având şi instrumente de
muzică populară. Momentele de or-
ganizare sunt grele, presupunând în-
scrieri, pliante, mape, locaţii pentru
secţiunile concursului, spaţii de ca-
zare pentru concurenţi şi altele, dar
suntem o echipă deja formată, fie-
care ştie ce are de făcut şi chiar de
avem în jur de 500 concurenţi, reu-
şim să ne organizăm de aşa natură
încât totul să se desfăşoare conform
programului şi orarului stabilite. Iar
dacă ar veni la timp şi banii nece-
sari, nu ar mai fi probleme cu orga-
nizarea şi desfăşurarea concursului.

n După cum e şi firesc,
aflându-ne în faţa unui eveni-
ment viu care trebuie racordat
mereu la realitatea înconjură-
toare, mereu schimbătoare, ştiu
că s-a intervenit, în timp, în re-
gândirea orientării şi structurii
concursului, în modificarea re-
gulamentului său. Vă rugăm să
punctaţi câteva momente care
au marcat evoluţia acestei ma-
nifestări. 
– Unul din momentele impor-

tante în evoluţia concursului a fost
începutul, în decembrie 1991, faza
pe şcoală, apoi în decembrie 1997,
faza pe judeţ; în 2003, ne-am extins
în toată Moldova, primind şi concu-
renţi din Basarabia. În decembrie
2004 concursul capătă şi un nume:
Concurs de interpretare muzicală
vocal-instrumentală EMANUEL
ELENESCU. Din 2008, de la ediţia
a XVIII-a, concursul se completează
cu secţiunea de muzică de cameră,
secţiune sugerată de o foarte bună
profesoară de flaut, de la Liceul
Octav Băncilă din Iaşi, prof. Emilia
Sanda Ciobanu, aceasta fiind de

multe ori în juriu la secţiunea instru-
mente de suflat-lemne. Apoi se
adaugă şi secţiunea de coregrafie-
dans popular. Din 2010, de la ediţia
a XX-a, am regândit premierea şi
concertul de gală printr-un concurs
al finaliştilor, adică al celor mai buni
de la fiecare secţiune, realizând ast-
fel un adevărat spectacol cu cei mai
buni, dintre cei buni. În urma con-
certului finaliştilor, deliberarea ju-
riului decide MARELE PREMIU –
Trofeul Emanuel Elenescu. Înainte
făceam două gale, una pentru mu-
zică clasică şi una pentru instru-
mente populare şi coregrafie. Erau
momente grele, nu se realiza specta-
colul dorit. Era obositor şi pentru
juriu şi pentru concurenţi şi era şi
foarte multă agitaţie. Din 2013, de
la ediţia a XXIII-a, din dorinţa de
acurateţe am renunţat la secţiunea
instrumente populare şi coregrafie şi
am introdus secţiunea vioară şi in-
strumente cu corzi grave. De la
această ediţie concursul a căpătat
conotaţie internaţională şi pentru
faptul că au venit concurenţi din Re-
publica Moldova, Ucraina şi Aus-
tria, şi prin faptul că preşedintele
juriului a fost şi este prof. univ. de la
Universitatea de Arte din Viena. In-
troducerea secţiunilor instrumente
cu coarde era şi o dorinţă a colegilor
mei de la catedra de coarde dar şi su-
gestia lui Constantin Stanciu, maes-
tru bracist în cvartetul VOCES şi

opţiunea directorului artistic al con-
cursului – prof. dr. Vasilica Stoiciu
Frunză. 

Ticu Stanciu, Lica Stoiciu şi
Wolfgang Klos au fost oamenii cu
care m-am consultat în ultimii ani şi
am ajuns, zic eu, la o structură de re-
gulament de ţinută şi demnă de nu-
mele EMANUEL ELENESCU. Cu
ei am ajuns la cea de a XXV- a ediţie,
aureolată în deschiderea concursului
cu un concert susţinut de cvartetul
VOCES. A fost o ediţie de referinţă,
a avut calitate, valoare, a fost un bun
spectacol. 

n

l Interviu cu prof. Mihăiţă Albu,
directorul Liceului de Artă Victor Brauner

Prof. Mihăiţă Albu, Clara Sofia Lupașcu,
Prof. Wolfgang Klos

Clara Sofia Lupașcu

Cvartetul VOCES
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Concursul EMANUEL ELENESCU – ediţia a XXV-a
Mi-am aruncat ochii pe re-

zultatele concursului. La o re-
pede privire moldovenii de la
Chişinău au dominat copios
la unele instrumente şi chiar
au avut o prezenţă impresio-
nantă pe podiumul premianţi-
lor. Cum explicaţi dispro por-

ţia dintre numărul premianţilor
de pe cele două maluri ale Pru-
tului? Există o diferenţă de
şcoală, tradiţie, preocupare,
aptitudini?
– Moldovenii de peste Prut au

într-adevăr o şcoală muzicală foarte
bună, cu profesori bine pregătiţi me-
todico - pedagogic şi ei înşişi sunt
foarte buni instrumentişti. Tinerii
care îmbrăţişează cariera muzicală
sunt şi talentaţi, dar şi foarte stu-
dioşi. În programul lor de studiu lu-
crează la clasă atât muzică clasică
cât şi muzică populară. Consider că
este o metodă foarte bună. În mică
măsură am îmbrăţişat-o şi noi. Con-
curenţii moldoveni sunt şi tare dori-
tori de competiţii, de concursuri dar
şi foarte doritori de a pleca de acasă,
de a veni la Piatra-Neamţ. Şi vin în
număr foarte mare, la ultimele ediţii
au fost mereu peste 100 de concu-
renţi. De aici se vede şi numărul
mare de premii, cu finalişti mereu
nelipsiţi din Gală. Anul acesta tro-
feul a fost luat de o ieşeancă, la vio-
loncel, iar anul trecut de un
bucureştean, la canto. În 2014 am
avut şi noi un finalist în Gală, pe ele-
vul Dumitru Emmy - Constantin, la
acordeon. Aşa că balanţa se echili-
brează. 

n Desigur că numele pre-
şedintelui juriului – prof. Wolf -
gang Klos de la Universität für
Musik und Darstellende Kunst,
Wien (Austria) – este unul
sonor şi girează calitatea artis-
tică a activităţilor la care par-
ticipă sau le patronează. În
afară de glorie, ce aduce impli-
carea sa în această acţiune? Ce
şanse are Concursul Elenescu
de a deveni, cu adevărat, inter-
naţional? Cum vedeţi viitorul
acestui concurs?
– Wolfgang Klos este şi o pată de

culoare, dar şi un ambasador de ima -
gine a lucrurilor bune petrecute la

Piatra-Neamţ şi în România, impri-
mând manifestării noastre prestigiul
de concurs internaţional. Gândesc că
şi prin prezenţa dlui profesor la Pia-
tra-Neamţ, manifestarea noastră
poate căpăta o miză mai mare pentru
apetitul concurenţilor europeni. Din-
colo de hotel, de o pensiune, în zona
noastră nu avem condiţii de cazare
optime şi rezonabile, ca preţ, pentru
cei din afară. Şi moldovenii sunt
cam nemulţumiţi de condiţiile de ca-
zare. Probabil dacă trofeul ar fi
măcar 1000 de Euro s-ar contura şi
mai bine marca de concurs interna-
ţional şi un concurent din Grecia,
Ungaria, Slovenia etc., ar îndrăzni
să plece de acasă sperând la TRO-
FEU. Concursul este amplu, cu-
prinde toate instrumentele muzicale,
dar poate este prea mare pentru ceea
ce poate oferi acest oraş. Condiţiile
de cazare sunt cea mai grea pro-
blemă. După numărul mare de con-
curenţi ce participă an de an se
demonstrează că avem un concurs
valoros, bine ales ca perioadă de
desfăşurare, cu un juriu competent –
argumente ce ar trebui să-i ofere o
viaţă lungă. Depinde doar de cine îl
organizează. Mă gândesc să-i găsesc
şi să-i formez urmaşi. Sper într-o co-
laborare cu Centrul de cultură „Car-
men Saeculare”. Deja cu această a
XXV-a ediţie am spart gheaţa, iar
dna. director Carmen Năstase a în-
ţeles dimensiunea acestui concurs,

dându-mi un ajutor imens în ceea ce
priveşte cvartetul VOCES ca invitat
în deschiderea acestei ediţii. Cu aju-
torul Centrului de Cultură şi cu ex-

perienţa colegilor mei văd viitorul
acestui concurs ceva mai luminos
decât cel al Vacanţelor Muzicale.
Are şi un nume de prestigiu EMA-
NUEL ELENESCU, născut la Pia-
tra-Neamţ, un nume al cărui
prestigiu ar trebui să-l promovăm şi
să-l onorăm.

n De-a lungul timpului, în
25 de ani, au urcat pe scena
acestei competiţii, sute de con-
curenţi şi s-au acordat zeci de
distincţii care marcau diferite
grade de măiestrie şi perfor-
manţă ale participanţilor. Pu-
teţi să ne daţi câteva exemple
ale validării în timp a deciziilor
juriului de la Piatra-Neamţ?
– Atunci când începem un con-

curs nu ştim câtă lume se gândeşte
la perspectiva, la durata şi roadele
lui în timp…

Şi când vine momentul de bi-
lanţ, îţi dai seama că, luat mereu cu
treburile, ai uitat să te bucuri de lu-
crurile bune pe care le-ai realizat.
Vreau să subliniez doar că mulţi
foşti elevi de la Liceul de Arte „Vic-

tor Brauner” din Piatra-Neamţ au
fost mobilizaţi de concurs şi deter-
minaţi să studieze intens, ceea ce le-a
asigurat reuşita la un conservator,
fiind astăzi realizaţi ca instrumen-
tişti, solişti în diverse instituţii de
artă-învăţământ, filarmonici sau tea-
tre de operă etc. Citez câteva nume
la întâmplare:

Costea Celia – mare soprană
care a cântat pe multe scene ale Eu-
ropei, participantă la la festivalul
Enescu din această toamnă, actual-
mente stabilită în Grecia;

Macoviciuc Valentin – prim
clarinetist la filarmonica din Atena; 

Zan Luiza, mezzosoprană –
cochetează cu muzica pop. Concer-
tează pe diferite scene şi festivaluri
de gen din ţară, fiind bine cunoscută
publicului şi televiziunii române;

Veleşcu Alexandru – prof. de
percuţie la Academia de Muzică
,,Gh. Dima” din Cluj extensie Pia-
tra-Neamţ;

Vasiliu Ciprian – clarinetist în
formaţia de muzică populară  „Flo-
rile Ceahlăului” a Centrului de Cul-
tură „Carmen Saeculare”;

Cataramă Teodor – prof. de
clarinet la Liceul de Arte „Victor
Brauner” Piatra-Neamţ;

Maftei Alice – soprană la Tea-
trul Liric din Iaşi;

Claudia Caia – soprană la
Opera Română din Bucureşti; 

Găburoi Sorin – prof. de trom-
bon la Liceul de Arte „Victor Brau-
ner” Piatra-Neamţ.

Lista poate continua. Acest in-
terviu m-a trezit şi am să încerc să
analizez trecutul. Nici nu ştiu când
au trecut cei 25 de ani. Vom conti-
nua poate interviul şi, probabil, vom
reuşi să facem jurnalul de front aşa
cum se cuvine. Cu mulţumiri, Mi-
hăiţă Albu.

n Noi vă mulţumim pentru
lucrurile bune pe care le faceţi
şi – suntem siguri – le veţi face
în continuare. Mult succes!

A consemnat prof. Niculina NIŢĂ

e douăzeci şi cinci de ani, sfârşitul lunii noiembrie aduce oraşul Piatra-Neamţ în atenţia învăţământului
muzical preuniversitar, fapt datorat competiţiei internaţionale ce poartă numele ilustrului dirijor Emanuel
Elenescu. Longevitatea concursului se datorează dorinţei şi tenacităţii profesorului Mihăiţă Albu, direc-
torul Liceului de arte Victor Brauner, care, an de an, pune muzica înainte de toate şi talentele pe scenă,
pentru a prezenta rodul muncii elev-profesor în faţa membrilor juriului şi a publicului.

După cum se cunoaşte, de câţiva ani concursul a primit dimensiune internaţională datorată prezenţei
masive a elevilor de peste Prut, dar şi interesului pe care l-a dezvoltat faţă de adevăratul „maraton mu-
zical”, profesorul Wolfgang Klos de la Universität für Musik und Darstellende Kunst din Viena, preşe-

dintele juriului.
În acest an, în seara zilei de 26 noiembrie, când a bătut gongul deschiderii oficiale a competiţiei, concu-

renţii, juriul şi melomanii oraşului au avut plăcerea (re)întâlnirii cu membrii cvartetului VOCES, cel mai lon-
geviv ansamblu de gen din România. 

Concertul lor, dedicat ediţiei a XXV -a a Concursului internaţional de interpretare muzicală Emanuel Ele-
nescu, a fost un privilegiu pentru iubitorii muzicii de elită academică, un exemplu de urmat pentru tinerii ce-
şi doresc bucuriile scenei de concert, plăcerea de a fi împreună în numele adevărului şi a bunului gust.

Muzicolog Dr. Vasilica STOICIU-FRUNZĂ
Director artistic al Concursului internaţional de interpretare muzicală Emanuel Elenescu

Premiile Concursului internaţional de interpretare muzicală
Emanuel Elenescu

l Trofeul „Emanuel Elenescu”, 2015:
CLARA SOFIA LUPAŞCU (violoncel), liceul Octav Băncilă, Iaşi
l Finaliştii Concursului Elenescu:
PETHO KRISZTA (oboi), liceul Pallo Imre, Odorheiul Secuiesc;
ADRIAN-IONUŢ ŢANEA (clarinet), Dinu Lipatti, Bucureşti;
CIPRIAN CHIRVASĂ (trompetă), Octav Băncilă, Iaşi;
GEORGE-OCTAV AMBROSĂ, (corn), Octav Băncilă, Iaşi;
ŞTEFAN AILENEI (percuţie), Octav Băncilă, Iaşi;
FLORENTINA STOICA (vioară), Carmen Sylva, Ploieşti;
NETI-ANDREEA STOICA (canto clasic), Dinu Lipatti, Bucureşti;
RADU RĂŢOI (acordeon), Ştefan Neaga, Chişinău.

n D

Prof. Wolfgang Klos şi prof. dr. Vasilica
Stoiciu Frunză
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SPIRITUL SĂRBĂTORILOR
ÎN ŞCOLILE ROMAŞCANE… 

Dacă zilele importante din calendarul naţional
sau cel internaţional se află cu consecvenţă pe
agenda acţiunilor derulate în şcoli, nici sărbătorile
creştine nu scapă profesorilor şi elevilor, mar-
carea acestora făcându-se fie în contextul unor
proiecte proprii, fie prin participarea la activităţile
din cadrul comunităţii. Un bun prilej de a ieşi la
rampă cu astfel de acţiuni este luna decembrie,

reperele principale fiind legate de Postul Crăciunului, de
sărbătoarea Sf. Ierarh Nicolae şi de marele praznic al
Naşterii Pruncului Iisus, sărbătorit la finele lui Undrea. 

În ordine cronologică, primul sărbătorit a fost mult
aşteptatul Moş Nicolae, acţiunile care au precedat
sărbătoarea din 6 decembrie implicându-i mai ales pe
elevii de gimnaziu, dar şi pe nerăbdătorii preşcolari care,
conform tradiţiei, l-au aşteptat pe cel mai iubit sfânt din
sinaxar cu ghetuţele pregătite pentru a-şi primi darurile.
„La grădiniţa noastră în fiecare an, la început de decem-
brie, toate grupele freamătă în aşteptarea lui Moş Nico-
lae. Copiii sunt parcă mai ascultători şi mai cuminţi de
teamă să nu rămână fără daruri, programul nostru in-
cluzând cu această ocazie poveşti despre sfântul Nicolae
şi despre minunile sale. Ca şi-n alţi ani şi de data aceasta
am confecţionat diverse obiecte tematice, între care şi
binecunoscutele nuieluşe de care însă n-a fost nevoie,
deoarece la noi vin mereu doar copii cuminţi şi harnici”,
a mărturisit Roxana Garlaciov, prof. înv. preşcolar la
Grădiniţa romaşcană cu program prelungit „Muguri de
lumină”.

lNici liceenilor nu le-a scăpat momentul, una din-
tre acţiunile de amploare ale acestora avându-i ca
protagonişti pe elevii Colegiului Tehnic „Miron Costin”
Roman care au jucat rolul lui Moş Nicolae pentru copiii
internaţi la secţia Pediatrie a Spitalului Municipal de
Urgenţă Roman. Sub genericul „Jucărie, caut copil!” ac-
tivitatea lor s-a derulat în perioada 1-6 decembrie când
la biblioteca şcolii s-au adunat zeci de jucării, unele noi,
altele recondiţionate, pentru a face o bucurie copiilor
aflaţi în suferinţă. După o igienizare prealabilă, chiar în
ziua de 6 decembrie câţiva reprezentanţi ai elevilor au
oferit jucăriile beneficiarilor, împreună cu un zâmbet
cald şi urări de sănătate. 

La reuşita activităţii şi-au dat concursul tinerii
colegiului din învăţământul liceal şi profesional alături
de membrii Consiliului Şcolar al Elevilor, coordonarea
aparţinând consilierului educativ, prof. Ana-Maria
Agape, Dir. adj. prof. Cristinica Viorica Sava, o
amprentă deosebită fiind remarcată şi de această dată din
partea prof. Ana-Maria Zăloagă, directorul instituţiei,
acelaşi neobosit însoţitor al tinerilor în proiecte care mai
de care mai diverse şi mai relevante ca tematică. 

l Sărbătoarea Sfântului Andrei nu a fost nici ea
uitată, o activitate dedicată Întâiului chemat care este şi
sfântul ocrotitor al României fiind organizată la Liceul
Teologic „Episcop Melchisedec” Roman sub genericul
Sfântul Apostol Andrei – Ocrotitorul României. Parte a
proiectului educaţional cu titlul Tradiţii româneşti în su-
fletul copiilor, manifestarea a reunit 35 de elevi
reprezentând şcolile gimnaziale din Moldoveni şi Se-
cuieni care au prezentat un scurt program artistic precum
şi o sesiune de referate şi prezentări power-point pe
această temă, la final toţi participanţii fiind invitaţi să
viziteze instituţia gazdă şi Centrul arhiepiscopal de la
Roman. 

Scopul proiectului a fost axat, între altele, pe
oferirea posibilităţii de a cunoaşte diferite aspecte ale
vieţii din mediul rural şi urban pentru copiii implicaţi în
acest proiect ai cărui parteneri sunt Şcolile gimnaziale
din comunele Moldoveni, respectiv Secuieni, împreună
cu Asociaţia Eco Learning, coordonatorii proiectului
fiind prof. Ovidiu Eduard Sârghi şi preot profesor
Constantin Daniel Pâcă.

Meşteşugurile, pe mâini bune!
Numeroasele iniţiative care au avut loc în ultimii ani în şcolile romaşcane în vederea revigorării
tradiţiilor populare în rândul tinerilor îşi arată încet şi minunat roadele. Un argument de dată
recentă în acest sens constă în succesul înregistrat în luna decembrie de către un grup de volun -
tari, membri ai Asociaţiei „Muşatinii” Roman, pasionaţi de creaţia populară. Aceştia au
expus produse de artizanat la un Târg al Solidarităţii Sociale, organizat recent la Piatra Neamţ,
unde s-au bucurat de o apreciere deosebită, cu această ocazie reuşind să vândă din produsele
prezentate, vizitatorii târgului fiind surprinşi de priceperea „muşatinilor” romaşcani. În asociaţia
noastră tinerii ştiu că pot beneficia de un mediu sigur unde se pot dezvolta, se pot întâlni pentru

a dezvolta idei şi proiecte, pe care singuri le gestionează, intervenţia mea nefiind necesară decât,
eventual, în situaţiile în care exuberanţa lor întrece limita posibilităţilor reale de a acţiona într-o
anumită situaţie. O astfel de iniţiativă este şi cea legată de tradiţiile populare, mai precis cea referi-
toare la valorificarea abilităţilor de meşteri populari ale unora dintre cei care activează ca voluntari
în cadrul asociaţiei noastre a mărturisit Prof. Dr. Ovidiu Albert, Preşedintele Asociaţiei de voluntari
„Muşatinii” din cadrul Colegiului Naţional „Roman Vodă”. 
n Un alt succes al elevilor pasionaţi de promovarea tradiţiilor a avut drept protagonişti pe micii

meşteşugari de la Şcoala gimnazială „Carmen Sylva” din comuna Horia care au reprezentat
instituţia la un Târg al meşteşugarilor organizat în luna decembrie, chiar în ajun de Moş Nicolae, la
Piatra Neamţ, în parteneriat cu Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”.

Cu acest prilej copiii din Horia au prezentat creaţii reprezentând îngeraşi, coşuri cu flori, prinţese,
precum şi un impunător Moş Nicolae, toate acestea fiind confecţionate din pănuşi de porumb. Succesul
a fost pe măsura măiestriei copiilor care lucrează astfel de podoabe artizanale în cadrul atelierului
înfiinţat la şcoală în urmă cu trei ani, sub coordonarea Prof. înv. preşcolar Carmen Mititelu. Tot aici,
au fost realizate şi altfel de creaţii adecvate unor zile speciale din calendar, cum ar fi mărţişoarele
ecologice, de 1 Martie, pe viitor conducerea instituţiei având în plan să deschidă un mic atelier-
expoziţie cu lucrările realizate de elevii şcolii.
n Tot în contextul amplorii pe care au luat-o activităţile legate de tradiţiile aproape uitate, la

Şcoala Gimnazială din comuna Gâdinţi se va desfăşura proiectul educaţional „Mâini dibace de
români”, aflat la ediţia a III-a. Practic, este vorba despre un concurs de artă şi creaţie meşteşugărească
programat să se deruleze în perioada decembrie 2015 – martie 2016 în cadrul căruia vor fi implicaţi
150 de preşcolari şi elevi şi 15 cadre didactice de la Şcoala Gâdinţi, precum şi 260 de preşcolari şi
elevi şi 26 de cadre didactice de la o serie de şcoli partenere. Activităţile tradiţionale vizate se referă
la împletit, ţesut, cusut, croşetat, brodat, confecţionat podoabe, confecţionat măşti, pictat icoane pe
lemn, sticlă sau piatră, încondeiat ouă sau împletit fibre vegetale, concursul adresându-se copiilor cu
vârste cuprinse între patru şi 14 ani.

În urma activităţilor derulate prin proiect copiii vor dobândi statutul de creatori de artă populară
şi cunoscători ai secretelor meşteşugului tradiţional din satul sau zona de origine, la finalul concursului
urmând să fie acordate premii pentru cele mai reuşite prestaţii, pe categorii de vârstă şi secţiuni.

Decembrie, luna performanţei…
una decembrie a fost plină de evenimente
şi în şcolile romaşcane care practică sportul
de performanţă. De departe, cei mai vizibili
au fost membrii Clubului de arte marţiale
„Bao” Roman, coordonat de maestrul
Mihai Cristea, care în două competiţii au
adunat 16 medalii de aur, 8 de argint şi 6
de bronz. Cele mai multe au fost obţinute

la Botoşani unde în perioada 5 – 6 decembrie a
avut loc întrecerea de Qwan Qi Do „Cupa
Internaţională Botoşani”, ediţia a II-a, la startul
căreia s-au aliniat circa 600 de sportivi din Româ-
nia, Republica Moldova şi Anglia. Rezultate re-
marcabile au obţinut sportivii de la „Bao” şi în
cadrul etapei contând pentru Campionatul
naţional de Qwan Qi Do – Co Vo Dao (arme
tradiţionale) găzduită chiar de Sala sporturilor din
municipiul Roman. 

S-a remarcat în ambele concursuri Mihai
Alexandru Bandur, care a obţinut 3 medalii de aur
şi una de bronz.

Sunt foarte mândru că am reuşit să urc pe
podium şi astfel să punctez pentru clubul nostru
la acest final de sezon şi de an, în care „Bao”

Roman a sărbătorit 25 de ani de la înfiinţare.
Pentru 2016 îmi doresc să fiu sănătos, să nu mă
accidentez, să mă antrenez ca şi până acum ca să
pot călca pe urmele celor care au scris istorie în
Qwan Qi Do la Roman, unde avem mulţi campi-
oni şi vicecampioni europeni şi mondiali, a spus
elevul maestrului Mihai Cristea care, la 17 ani,
este deja o figură emblematică a sportului
romaşcan. 

Tot la Roman, luna decembrie a marcat un
adevărat festin atletic, concursul regional Memo-
rialul „Constantinescu Nehoi”, adunând la star-
tul ediţiei 2015 un număr record de participanţi. 

Anul acesta s-au înscris în concurs circa 300
de tineri sportivi reprezentând cluburi puternice
din mai multe oraşe ale Moldovei recunoscute
prin consecvenţa performanţelor realizate în
timp. Practic, printre oaspeţii noştri s-au aflat
campionii de mâine, viitorul atletismului româ-
nesc şi mă bucur mult pentru că am reuşit să
aducem competiţia la un asemenea nivel, fiecare
ediţie fiind un omagiu binemeritat celui care a
fost profesor Constantinescu Nehoi, unul dintre
cei mai mari tehnicieni ai României, care şi-a
dăruit întreaga viaţă atletismului, a declarant
prof. Traian Macovei, preşedintele Clubului
Atletic Roman, organizatorul competiţiei. 

Tot în acest registru se poate înscrie şi cea
de a III-a ediţie a Cupei „Mariko Ynn” la flotări,
animată de romaşcanul Dan Stănescu, cel care în
luna august 2015 a intrat în „Cartea recordurilor”
ca urmare a stabilirii, la Bucureşti, a recordului
mondial de flotări anduranţă. 

Invitatul de onoare din acest an al cupei a
fost Radu Valahu, cunoscutul campion de scan-
denberg& power lifting, apreciat şi aplaudat de
către toţi cei prezenţi cu acest prilej în sala SPA a
Hotelului „Mariko Ynn” din Roman, principalul
susţinător al concursului.

L

l

n



Ultima oră la Roman

APOSTOLUL Pag. 11
decembrie 2015

Ziua Naţională, sărbătorită în ajun...

Simpozion la Muzeul de Istorie 

Dacă n-au fost în şcoli, tinerii romaşcani au
fost prezenţi la Muzeul de Istorie unde, în ajunul lui
1 Decembrie, a fost organizat Simpozionul cu tema
„1 Decembrie – Ziua Naţională a României” re-
unind într-un parteneriat minunat instituţii locale şi
judeţene, împreună cu elevi şi dascăli reprezentând
Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”, Colegiul
Tehnic „Petru Poni”, Colegiul Naţional
„Roman-Vodă”, Liceul cu Program Sportiv sub
umbrela Asociaţiei pentru Antropologie Urbană,
filiala Roman. Consecvenţi în rigoarea şi dăruirea
dovedite cu astfel de ocazii, profesorii şi elevii
Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din

Săbăoani au dedicat sărbătorii o serie de activităţi
cultural-artistice desfăşurate la biblioteca şcolii, dar
şi cu un moment emoţionant la Monumentul
Eroilor din centrul comunei, unde au depus o
coroană de flori în cadrul unui ceremonial la care
au fost prezenţi primarul şi preotul din localitate. 

Sărbătoarea celor mai mici români…

Cei mai mititei dintre români, respectiv
preşcolarii şi elevii din clasele gimnaziale n-au
ratat momentul, în fiecare instituţie de profil
putându-se auzi în zilele premergătoare sărbătorii
cântece patriotice, dar şi minunate montaje de
poezie sau chiar de teatru pe această temă. Cel

puţin la Şcoala „Calistrat Hogaş” toată suflarea a
fost prezentă la spectacolul dedicat Zilei Naţionale,
între momentele cele mai aplaudate fiind evoluţia
copiilor din corul şcolii dar şi cel în care preşcolarii
au încins Hora Unirii. Nici în şcolile din mediul
rural din zona Romanului n-a fost linişte cu ocazia
acestei îndrăgite sărbători, unul dintre exemplele
deosebite pentru modul în care s-au raportat la Ziua
Naţională fiind Şcoala Gimnazială nr. 1, din co-
muna Cordun, unde, în săptămâna 23-27 noiem-
brie, s-a desfăşurat proiectul educaţional „Mândria
de a fi român”, care a cuprins mai multe activităţi
dar şi un program artistic, prilej cu care elevii şcolii
au intonat imnul naţional, au recitat poezii patrio-
tice, au prezentat costumul popular precum şi două
scenete pe teme istorice.

Omagiu domnului profesor… Cei mai tari
dintre voluntari!

nouă nominalizare, încă o recunoaştere majoră
la nivel judeţean, unde au fost desemnaţi drept
cei mai tari dintre voluntari! Aşa încheie anul
2015 Asociaţia de voluntari „Muşatinii”, din
cadrul Colegiului Naţional „Roman Vodă”, graţie
succesului din cadrul galei desfăşurată la în-
ceputul lunii decembrie, la Piatra-Neamţ, în
cadrul căreia au fost recunoscuţi ca cei mai activi

voluntari nemţeni. 
Acţiunea a avut loc la Mall Forum Center, pe

tabloul organizatorilor figurând Ministerul Tineretului
şi Sportului, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret,
Asociaţia de Sprijin Comunitar Piatra-Neamţ, Consiliul
Local al Tinerilor Piatra-Neamţ şi Centrul de Volun tariat
Neamţ, evenimentul reunind organizaţiile care s-au
făcut remarcate prin acţiunile lor de voluntariat în anul
2015. La această gală Romanul a fost reprezentat de
către Asociaţia „Muşatinii”, cu o echipă coordonată de
către prof. Dr. Ovidiu Albert, de la Colegiul Naţional
„Roman Vodă”. 

Este vorba despre premiul acordat pentru Volun-
tarul anului acordat de Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret Neamţ, în pofida aparenţelor fiind vorba des -
pre un premiu colectiv şi nu despre o distincţie
individuală. Mă bucur că am fost prezenţi în această
gală, făcând cinste atât asociaţiei noastre, cât şi Ro-
manului. Practic, această recunoaştere vine ca o încu-
nunare a unei munci de ani de zile, a consecvenţei şi a
dăruirii de care zi de zi aceşti copii minunaţi au dat
dovadă în toate acţiunile de voluntariat puse în slujba
comunităţii, a spus prof. Dr. Ovidiu Albert,
preşedintele Asociaţiei de voluntari „Muşatinii”.

Precizăm că în urmă cu doi ani, la o altă gală a
volun tariatului, Asociaţia „Muşatinii” a primit şi pre-
miul pentru Cel mai bun coordonator de voluntari,
nominalizată la acea vreme fiind Daria Pricope, după
cum, în 2011, muşatinii şi-au adjudecat premiul întâi cu
proiectul „Reporter de liceu”.

omplexul Muzeal Neamţ, Muzeul de
Istorie Roman şi Muzeul Brăilei
„Carol I” au organizat joi, 10 decem-
brie, la Muzeul de Istorie din Roman,
o manifestare de înaltă ţinută
intelectuală, în cadrul căreia a fost
omagiat Prof. Dr. Vasile Ursachi,
fondator şi director al muzeului

romaşcan timp de aproape o jumătate de
veac. Cu acest prilej a fost lansat volumul
omagial intitulat Miscellanea Historica Et
Archaeologica In Honorem Vasile Ursachi
Octogenarii, un dar binemeritat care a văzut

lumina tiparului la Editura Istros, din Brăila
şi poartă semnăturile lui Costin Croitoru, şi
Cercet. Dr. George Dan Hânceanu, unul
dintre ucenicii maestrului omagiat.

Evenimentul a adunat oficialităţi locale,
intelectuali de marcă din Roman şi Piatra
Neamţ, oaspeţi titraţi din Bacău şi Brăila,
între care şi Prof. Univ. Dr. Ionel Cândea,
directorul muzeului brăilean „Carol I”.

Prof. Dr. Vasile Ursachi a venit la
Roman în anul 1957, a preluat muzeul
romaşcan cu câteva piese, lăsându-l uceni-
cilor săi cu o zestre de peste 250.000 de piese
şi cu o recunoaştere la nivel naţional.

A păstorit instituţia 47 de ani şi patru
luni, timp în care a fost un cercetător neo-
bosit (peste 25 de şantiere), cu descoperiri
arheologice fundamentale ca marea aşezare
a dacilor liberi de la Văleni, sau situl de la
Bradu.

A semnat numeroase lucrări de speciali -
tate, iar pentru activitatea Domniei sale a
primit în anul 2004 Ordinul Meritul Cul-
tural în Grad de Comandor, cea mai
importantă distincţie acordată până acum de
Preşedintele României unei personalităţi cul-
turale din Moldova. Ca un element de
statistică, distinsul muzeograf şi arheolog a
fost primul profesor din judeţul Neamţ care
a obţinut titlul de Doctor în Istorie, fiind unul
dintre cei doi premianţi ai Academiei
Române din istoria urbei muşatine, alături de
regretatul profesor Mircea Gligor de la C.N.
„Roman Vodă”. 

Cetăţean de Onoare al municipiului
Roman, Prof. Dr. Vasile Ursachi a fost oma-
giat şi în 2014, tot în preajma zilei de naştere,
în cadrul unei ceremonii organizată de
Primăria Roman, de data aceasta împreună
cu Dna. Prof. Minodora Ursachi, soţia
maestrului, omul care i-a fost alături pe tot
parcursul carierei, la rândul ei unul din inte -
lectualii de marcă ai urbei care s-a remarcat
decenii la rând în calitate de muzeograf şef
la Muzeul de Artă Roman... 

O
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nul acesta, datorită configuraţiei calendarului, tinerii au sărbătorit Unirea cea mare şi ziua tuturor
românilor, încă de la finele lui noiembrie. 

Astfel, în ziua de 26 noiembrie, elevii Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman s-au adunat
în sala de festivităţi unde au participat la spectacolul „Mândru că sunt român!”, parte a proiectului
cu acelaşi nume, proiect al cărui obiectiv general a vizat sensibilizarea privind sentimentele patri-
otice ale tinerilor, dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea istoriei orale
româneşti, a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice poporului nostru. 

O zi mai târziu, tot la Colegiul Tehnic „Miron Costin”, a fost organizată activitatea „Sărbătorim
româneşte, suntem mândri că suntem români”, dedicată, de asemenea, Zilei Naţionale a României. Este
de remarcat că astfel de activităţi au fost consemnate în toate liceele romaşcane, o notă specială fiind de
consemnat la Liceul Tehnologic „Vasile Sav” precum şi la C.N. „Roman Vodă” unde un rol important în
astfel de contexte îl joacă asociaţiile „Clubul dacilor liberi”, coordonator prof. Cătălin Păiuş, respectiv
Asociaţia „Muşatinii” coordonată de prof. Dr. Ovidiu Albert într-o strânsă colaborare cu prof. Ionuţ Cio-
coiu şi prof. Mihaela Tanovici, directorul colegiului romaşcan. 
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e pe casa scărilor se aude zgomot de paşi
grăbiţi, apoi cineva îşi înfige degetul în
sonerie. Daniel se grăbeşte să deschidă
uşa, lăsând - o dată de perete. 

– Părintele, cu Ajunul – spune bărba-
tul care a sunat, grăbindu - se către etajul
de desubt. 

Daniel o ia pe
Irina în braţe şi-i ţine
obrazul lipit de al său,
gândind că fetiţa ar
putea să se sperie. Pe
uşă intră preotul,
urmat de un dascăl la
fel de bătrân ca el.
„Naşterea Ta Hris-
toase...” – răsună în
tot apartamentul gla-
sul frumos, de bariton.
Daniel este primul
care iese în întâmpina-
rea preotului, îşi face semnul crucii, sărută cru-
cea, apoi mâna şi ţinând – o încă în braţe pe
Irina, o apleacă să poată face şi ea la fel. Ur-
mează Diana, care face întocmai. Preotul îşi
continuă rugăciunea, oprindu-se în faţa icoanei
de argint înfăţişând Naşterea Domnului, spriji-
nită de platoul pe care stau frumos aşezate por-
ţiile de turte cu julfă. Daniel a avut grijă să
respecte canoanele din satul său. Mai greu i-a
fost s-o întrebe pe Diana dacă are vreo icoană
în casă. „Ia de aici – a tras Diana un sertar în
care erau stivuite vreo 6-7, şi toate din argint
sau argint aurit. Le primesc şi eu de la pacienţi.” 

– Ia uite, Vasile, – îl atenţionează preotul
pe dascăl – văd şi eu o casă de gospodari... Au
pus pe masă turte cu julfă. 

– Binevoiţi, părinte, şi gustaţi – îi arată Da-
niel tacâmurile aşezate alături de platou. 

– De când n-am mai mâncat... – se bucură
sincer preotul. De unde eşti de loc, tinere gos-
podar? 

– De la munte, sfinţia ta. 
– Munţi avem mulţi. Cât om mai avea... –

oftează preotul. 
– Aşa-i, sfinţia ta, se cam duc; până şi mun-

ţii ne părăsesc... V-am ascultat predica într-o
duminică aici, la biserica de la Piaţa Muncii.
Tare frumos l-aţi mai pomenit pe Mareşal! 

– Cât ne-or mai lăsa. Chiar dacă el şi soţia
sunt ctitorii bisericii. 

– Bunicul dinspre mamă a fost decorat de
el. 

– Unde? 
– La Cotu Don. Bunica a primit brevetul

acasă. Doar brevetul. 
– Dumnezeu să-i odihnească în pace pe

morţii noştri, tinere domn! Măcar morţii... Eşti
din Nord, aşa-i? 

– Aşa-i, sfinţia ta. 
– Ia uite aici, Vasile, – arătă preotul cu cru-

cea din mâna sa către Daniel, Diana şi fetiţa din
braţele lui Daniel; toţi stând alături. Sfânta Fa-
milie! – face el un gest larg cu braţele parcă i-ar
îmbrăţişa. Bune turte! Şi de pe care munte
zici? 

– De pe Domniţelor, sfinţia ta. 
– Vale sau Deal? – întreabă preotul. 
– Deal. Cunoaşteţi locurile? 
– Şi-ncă cum! Când am ieşit, aveam tuber-

culoză. Un timp am stat la sanatoriu, apoi am
slujit peste deal de voi, la Izvoare. Ei, – îi mă-
soară preotul cu privirea – cum să nu găsesc eu
în casa asta o domniţă aşa mândră şi frumoasă
când gospodarul se trage din bandiţii de pe

Deal?! Şi de-a cui eşti?
– Adomniţei. Pe mama o cheamă Adomni-

ţei. 
– Şi tu de-a cui eşti, fiica mea? – o întreabă

pe Diana. 
– Eu... 
– Nu-i din satul meu, sfinţia ta – intervine

Daniel. 
– Da’ regula o ştie, nu? – îl întreabă preotul.

După cât te văd de blajin, cred c-ai încasat-o se-
rios după sfânta cununie. Dar te-a şi răsplătit:
uite ce zână ţi-a făcut!... – o alintă el pe Irina,
care stă cuminte în braţele lui Daniel. Ce zici,
Vasile, – face un gest spre dascăl – ai mai văzut
atâta asemănare? Leită taică-su! Ochi negri, ca
tăticul, dar migdalaţi – minunaţi! O să rupi
multe inimi. Şi uite cu ce drag îl ţine pe după
gât!... Ia spune tu, îngeraşule, ştii vreo colindă?
Că vreau să-i dau adresa ta lui Moş Crăciun. 

– Ştiu. Pot să cânt? Tăticule, mă laşi din
braţe? „Pe zăpadă zboară, zboară,/ Clinc, clinc,
clinc, o sănioară” – începe Irina, stând dreaptă,
mai degrabă semeaţă, în faţa preotului, care o
ascultă atent, ridicând mereu sprânceana
stângă, în semn de apreciere. 

– Ia repetă ce cânt eu: la-la-la-la-la – o

atenţionează preotul, bătând în aer cadenţa cu
crucea. 

Fetiţa repetă. Preotul cântă altă frază mu-
zicală. 

– Ai putea să mi-o repeţi şi la pian? – o în-
treabă preotul când fetiţa termină de cântat. 

– N-am pian – răspunde Irina pe un ton
simplu. 

– Tăticule, – se adresează preotul lui Da-
niel, dar cuprinzând-o cu privirea sa şi pe Diana
– văd aici o casă de oameni gospodari, cu o fe-
tiţă care are o ureche!... Ar încăpea în holul ăsta
şi un pian... Dumnezeu să vă binecuvânteze, fiii
mei! – face preotul semnul crucii, pornind spre
uşă. 

Odată uşa de la intrare închisă, în tot apar-
tamentul se instalează o tăcere în care par să se
audă cum sclipesc luminiţele din pom. Daniel
duce platoul cu turte înapoi în frigider iar
Diana, parcă înviorată, începe să pună masa: 

– Mâncăm, apoi tragem un pui de somn cu
toţii, să fim în formă când vine Moş Crăciun. 

Alte discuţii par de prisos. Vorbesc doar
gesturile lor calme şi privirile senine, fără nici
un subânţeles, pe care şi le aruncă uneori. Irina
face un semn că ar vrea să stea în braţele lui Da-
niel şi se cuibăreşte la pieptul lui, acoperită
puţin cu partea din faţă a sacoului, căscând
mereu. 

– Daniel, – zâmbeşte Diana, privindu-l fix
pe tânărul din faţa sa – am văzut că ţi-a înflorit
zâmbetul pe chip când preotul a spus că te tragi

din bandiţii de pe Deal. Dacă te dezavantajează,
nu mă supăr că nu-mi spui. Dar prea ai zâmbit
frumos... 

– De-ale noastre, doamnă... Haideţi să culc
licuriciul ăsta, că a închinat steagul deja... 

– Nu plec – scânceşte fetiţa, deschizând
ochii. Vreau să ascult şi eu. 

– Ne mutăm toţi trei în dormitor – o liniş-
teşte Daniel, ducând-o pe pat. 

O dezbracă, iar Diana îi dă la mână bluza
şi pantalonaşii de pijama, s-o pregătească de
culcare. Irina îşi găseşte imediat locul, cu obra-
zul drept pe pieptul lui Daniel, cuprinsă pe după
umeri de braţul stâng al tânărului. Diana aşterne
peste ei plapuma fetiţei. 

– Pot să mai stau un pic? – se aşează ea pe
marginea patului. Mi-ai promis... Te superi dacă
fac o glumă? Vorbele părintelui m-au pus pe
gânduri; cine ştie ce bandit primesc eu în casă... 

– Părintele a spus mai multe. Satul meu
este, încă, în epoca matriarhatului, doamnă –
surâde Daniel, încântat c-o vede pe Diana în în-
curcătură. Se spune că-n urmă, pe vremea dom-
nitorilor pământeni, pe valea aceea se aciuaseră
nişte tâlhari, de fapt, câţiva bărbaţi certaţi cu
Domnia. Ieşeau la drumul mare, cum se zice,
drumul care ducea din Nord, în jos, către Con-
stantinopol, şi jefuiau caravanele cu marfă. Dar
asta, mai rar, că fieful lor era acolo, pe Vale, în
defileu, unde puteau ataca în voie. Valea era un
drum practicat doar de cei care nu voiau să plă-
tească taxe de trecere prin Moldova; îi vămuiau
bandiţii. Într-o zi, a trecut pe acolo un convoi
mai aparte: câţiva oşteni şi mai multe copile.
Unii spun că erau cadâne fugite de la turci, alţii,
domniţe din Nord plecate, sau întoarse de la
şcoală, din Bizanţ sau, unii spun, chiar de la Ve-
neţia. Istorii, doamnă. Hoţilor li s-a făcut milă
de copilele acelea flămânde, smiorcăite şi le-au
oprit să le ospăteze. Cum tocmai jefuiseră o ca-
ravană zilele precedente, le-au dus într-o grotă
să-şi aleagă haine. Fetele s-au repezit să-şi ia
hainele; fiecare ştia ce-i vine. Hoţii nu şi-au dat
seama. La masă – cică bandiţii ar fi pus pe jă-
ratec un berbec –, şeful lor a răscolit prin lucru-
rile furate şi a adus tacâmuri de argint. Deja
începuseră să li se aprindă călcâiele. Fetele ne-
ajutorate, vrednice de milă, oprite de ei, odată
îmbrăcate cu hainele care li se potriveau de mi-
nune, le luaseră minţile; arătau ca din poveste!
Şi când încep ei să pună la masă vase scumpe
şi tacâmuri de argint, sare de la locul ei o babă,
care părea să fie paznica fetelor, şi începe să
strângă tot ce era aur şi argint şi să dea peste
mână bărbaţilor care voiau să fie ospitalieri; vă
daţi seama... hoţi-hoţi, dar inima li se înmuiase,
văzându-se alături de atâtea graţii... Şi se mai
spune că în una din peşterile de-acolo, din
munte, stăteau butoaiele cu vin aduse de la o
cramă din jos. Cu greu şi după ce câţiva s-au
ales cu cucuie în cap, hoţii au înţeles că ceea ce
jefuiseră ei zilele precedente fusese o parte din
zestrea fetelor trimisă înainte. Baba, care de
fapt, cred că era doar mai mare ca fetele, că
după aceea se zice c-a avut doi copii, n-a vrut
deloc să renunţe la nişte linguri de argint, că i-a
rămas numele de Lingurăreasa. Pe primul soţ
al mamei, tatăl surorilor mele, îl chema Alingu-
răresei. Cred că baba aceea era ca sor-mea
Maria, aprigă la mânie şi rea de gură mereu. 

– Şi Adomniţei? – întreabă Diana, intrată
total în atmosfera calmă, de încăpere în care, la
lumina mereu clipitoare, ca o chemare, a bra-
dului ce se zăreşte pe hol prin uşa lăsată des-
chisă, pluteşte duhul blând al sărbătorii. 

D

Cu Ajunul

Fragment
din romanul
în curs de apariţie,
Stăpânul licuricilor
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Una dintre fetele acelea era o copilă fină,
tăcută şi retrasă, căreia celelalte i se adre-
sau cu signorita. Urmaşelor le-a rămas
numele de Adomniţei. Mama-i Adomni-
ţei. Tatăl meu, al doilea soţ al mamei, se
trage dintr-o familie de ciobani, venită
mai târziu pe-acolo de pe Rarău. Cam

asta-i – surâde Daniel, beat de plăcere c-o vede
pe Diana îmbrăcată elegant, şezând dezinvolt
pe marginea patului pe care el stă întins, cu
Irina culcată cu capul pe pieptul său şi cu braţul
ei stâng întins peste trupul său: „Dumnezeule,
când o să mai fiu atât de fericit?!” 

– Şi? – se trezeşte Diana că întreabă, să
poată prelungi şederea. 

– Şi restul e fabulaţie, doamnă. Mama îmi
spune că ea a mai apucat la nişte bătrâni din sat,
unchi de-ai ei, două linguri de argint, care au

fost duse la târg şi vândute, la seceta de după
război. Povestea, însă, este frumoasă cum au
rămas fetele acolo – râde amuzat Daniel, fă-
când-o pe Irina să se rotească nervoasă prin
somn, întorcându-se cu spatele: „las-o”, îi face

semn Diana, acoperindu-şi mai bine fetiţa cu
plapuma iar Daniel continuă pe un ton aproape
şoptit: După câteva zile de petrecere, se poves-
teşte că tâlharii i-au scos pe cei câţiva oşteni din
peştera în care îi ţinuseră legaţi spate-n spate şi
cu cana de vin lângă ei, păziţi de-un cioban, le-
au înapoiat armele şi le-au dat în grijă fetele,
conducându-i până la ieşirea din munţi, la dru-
mul mare, la un loc numit Răscruce. Obosiţi,

tâlharii s-au întors, au mai băut ceva de bucurie
că au scăpat de fete şi şi-a făcut fiecare culcuş,
să se odihnească. Avem şi-o peşteră, Odihna
Tâlharilor; e-n fundul grădinii mele. Când s-au
trezit, erau legaţi fedeleş iar fetele îi păzeau –
fiecare, pe cel cu care petrecuse. Unii spun că
fetele i-au ţinut legaţi câteva zile, le-au dat doar
apă iar ele s-au delectat cu vin şi s-au distrat bă-
tându-şi fiecare fostul partener. De-atunci a
rămas obiceiul ca tânăra mireasă, după noaptea
nunţii, să-şi bată soţul, dacă vrea să aibă căsni-
cie lungă. V-am spus, satul meu, încă, e-n epoca
matriarhatului... Numai femeile hotărăsc ce tre-
buie făcut... Bineînţeles, bărbaţii zic ca ele şi
fac tot cum ştiu ei – nici unul n-are curaj să-şi
contrazică în faţă nevasta.

Constantin MUNTEANU

–

Cu Ajunul

Mihai Hanganu: „AVATARUL ROŞU”
n romanul intitulat,, Avatarul Roşu”, titlul
ce trimite la proza eminesciană, Mihai
Hanganu realizează o proză narativă pe un
ton colocvial, cucerind cititorul încă de la
primele pagini ale cărţii. Tot aici, el insistă
să precizeze ideea scrierii: „Ceea ce ur-
mează să aflaţi ţine de un lucru sigur. Nu
rămâne nimic în viaţa omului care să nu se

lege de alte lucruri. Iar enigmele, atunci când
există, au rostul lor de a încinge sensul vieţii:
unele dăinuie de secole sau chiar milenii.”

Respectând canoanele romanului clasic, au-
torul se conformează celor cinci părţi ale unei na-
raţiuni, acordând o atenţie aparte, în primul rând,
„expoziţiunii”, unde precizează locul acţiunii –
localitatea Hangu, la poalele Muntelui Ceahlău,
locul de baştină al unui erou principal – Victor
Lacela. Facem cunoştinţă cu acesta în momentul
reîntoarcerii lui în ţară, după un exil de 60 de ani
în America, respectându-se, astfel, şi regula tim-
pului acţiunii.

Motor al intrigii, curiozitatea consătenilor
lui– ajunşi la venerabile vârste de aproape o sută
de ani, veniţi la întâlnirile periodice cu Victor La-
cela, după 1990, ca la un fel de „sfat al bătrâni-
lor”, un alt fel de „Poiană a lui Iocan” – este
alimentată printr-o întrebare adresată de fostul
exilat adunării: „Cine este prinţul deşertăciunilor,
denumit apoi Avatarul Roşu – împărat al trădării,
care a cutremurat România, şi nu numai?”

Prin personajul său Victor Lacela, autorul în-
cearcă şi dă un răspuns la „buclucaşele balansări
între socialismul ştiinţific şi economia de piaţă
din capitalismul sălbatic care nu s-a obişnuit cu
întortocheatele cărări din Olimpul românesc”, în-
trebări ce frământă tot neamul nostru. De fapt, în-
tâlnirile acestui grup format din cinci nonagenari,
cărora li se va alătura în partea a doua a cărţii psi-
hologul Alin Păstoru, nu este decât un pretext
pentru a prezenta o perioadă din istoria României
dinainte de 1989, în care se relatează despre
„epopeea Bicazului”, precum şi despre construi-
rea unor mari obiective industriale din judeţul
Neamţ.

Acţiunea este plasată în perioada postului
mare, în preajma săptămânii patimilor, „încărcată
de obiceiuri şi practice creştine rămase nealterate
în conştiinţa românului indiferent de perioada is-
torică parcursă în cei peste două mii de ani, de la
Hristos încoace”, prilej minunat pentru autor de
a-şi etala cunoştinţele în domeniu.

Mihai Hanganu îşi concepe naraţiunea după
modelul sadovenian al popasului de la Hanu An-

cuţei, punându-şi personajele să-şi „răsfoaie”, pe
rând, „tolba plină” de amintiri de pe vremea con-
struirii barajului de la Bicaz, „minunăţia naturii
şi liniştea muntelui”.

Întreruperea întâlnirilor determinată de săr-
bătoarea Paştelui oferă lui Mihai Hanganu un pri-
lej potrivit de a-l pune pe Vasile Condeescu,
„cinstit şi neobosit creştin”, să „cugete doar pen-
tru el”, relatând o pagină din istoria României,
despre perioada anului 1944, când armata română
se retrage de pe Frontul de Est, când Regele
Mihai ordonă întoarcerea armelor împotriva nem-
ţilor, totul văzut prin ochii soldatului Costache,
într-o naraţiune copios pigmentată cu bancuri pe
seama „eliberatorilor” sovietici. Dar, nici în mo-
mentul de faţă, când, chipurile, trăim într-o desă -
vârşită democraţie, Victor Lacela nu scapă de
„suferinţa şi dezamăgirea pe care a trăit-o atâţia
ani”.

În acelaşi timp, dincolo de implicarea poli-
tică a cărţii, Mihai Hanganu se dovedeşte un bun
cunoscător al tainelor şi frumuseţilor naturii mon-
tane din Ceahlău şi, nu în ultimul rând, un iscusit
mânuitor al cuvântului ce le pune în pagină lite-
rară, socotind că acest munte este străbătut de cea
mai puternică axă energetică a pământului, feno-
men încă neexplicat de nimeni: „Ceahlăul se nu-

mără printre cele mai misterioase masive mun-
toase din România. În primele ore ale dimineţii,
la răsăritul soarelui, deasupra masivului, apar, în
mod inexplicabil, nişte jocuri de lumini. Nu în-
tâmplător se spune că acest munte ar fi fost în tre-
cut casa zeului dac Zamolxis. Nu cumva Dimitrie
Leonida, iniţiatorul şi realizatorul măreţului pro-
iect de pe Bistriţa, cugetă pentru el Iulius Groza-
vul, în alegerea acestui loc, pentru a da ţării
lumină, a plecat de la legenda ce susţine prezenţa
ei de veacuri în această zonă!?”

Romancierul s-a documentat şi a studiat o în-
treagă bibliografie despre Muntele Ceahlău (de la
Dimitrie Cantemir la I. Simionescu), face referiri
la fenomene precum „Umbra piramidei” şi
„Calea cerului”, iar minunăţiile Muntelui Ceah-
lău, sunt văzute prin ochii diferitelor vârste ome-
neşti (de la copilul de 9 ani la aproape
nonagenarul Vasile Ursu).

Considerăm că romanul „Avatarul roşu” este
cea mai bună carte de proză pe care Mihai Han-
ganu a publicat-o până acum, aceasta depăşind
din punct de vedere stilistic toate cărţile sale de
proză şi poezie publicate până în prezent.

Prof. Constantin TOMŞA

Î
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Alzheimer tango
ândva a fost profesor cu facultate la zi, acum e pensionar respectabil, cu baston şi pălărie
colonială, englezească. Cuvântul „pensionar” îl panichiază, prea vorbesc des actualii gu-
vernanţi despre imposibilitatea... Îl cam deranjează bătrâneţea. Vorba poetului „vine-o vârstă,
vine-o veste, vine-o vreme, vine-o vamă...”. Corasonul, colesterolul, trigliceridele, glice-
mia,... Ce mai tura-vura, îi este frică de domnii Alzheimer şi Parkinson. Fuge de ei, ca dracul
de tămâie. Nu bea, nu fumează, se culcă odată cu găinile. S-a retras la marginea târgului
Piatra, la umbră, linişte şi verdeaţă. Şi-a cumpărat o bucată de pământ şi o vacă de rasă de
la Bicazu Ardelean. Fiţi liniştiţi, nu-i UDEMER-istă. Dimineaţa, cum se crăpa de ziuă, ex-

profesorul nostru, cu vaca de lanţ, caută un loc cu iarba mai răsărită. 
Cam greu pe seceta asta ticăloasă. Priponeşte bine vita şi apoi se duce la cărţile lui. Când Flo-

rica începe să ragă înseamnă că ori a terminat de păscut iarba, ori îi este sete.
Cum „sună” povestea Domnului cu vaca? A copilărit într-o mahala pitorească, Precista. A avut

casă pe pământ, direct sub cer, la curte, cu pod, coteţ, sobă, acoperiş... Şcoala a început-o în mahala
într-o clădire impunătoare cu ziduri groase. Directorul şcolii se numea Baciu Aurel iar învăţătorul
din clasa întâi, Purice. Nu Puric, ca artistul care ne tot vizitează municipiul. În primul an de şcoală
a scris pe o plăcuţă neagră, de ardezie, încadrată într-un chenar de lemn. Scria cu un creion de
plumb şi ştergea totul cu un burete ud. A început cu vocalele A, E, I, O, U- „măgăruşul eşti chiar
tu”. Cum se face că Dom' profesor a ajuns să pască vaca pe suhat? Probabil n-a fost prea silitor
sau poate reprezentanţii sistemului politic se răzbună pentru că au fost alfabetizaţi.

Dumitru RUSU

C
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Decembrie 2015

1/1892 – n. Cezar Petrescu, la Hodora,
Iaşi (d. 9. 03. 1961, Bucureşti), prozator,
gazetar şi traducător. După două clase
primare pregătite în particular, acasă
(1899-1891) şi următoarele două la
Roman (1901-
1903), se va înscrie

la gimnaziul din cadrul
Liceului Internat din Iaşi,
frecventând un an (1903-
1904), va reveni la
Roman pentru încă trei
ani (1904-1907), apoi se
va întoarce la Iaşi la Li-
ceul Naţional (1907-

1910), dar ultima clasă de liceu o va pregăti tot
în particular. A urmat Dreptul la Iaşi, apoi va
deveni un colaborator şi redactor al multor re-
viste printre care, „Gândirea”, la Cluj, împreună
cu Gib I. Mihăescu, Adrian Maniu ş. a. Opera

sa este foarte cunoscută. 
■ 3/1835 – n. Narcis Creţulescu (pseud.

lui Nicolae Creţu), la Costeşti, Botoşani (d. 1.
03. 1913, Târgu-Neamţ), a absolvit Seminarele
de la Mănăstirea Neamţ şi Iaşi, Facultatea de
Ştiinţe a Universităţii ieşene; în 1859, s-a călu-
gărit la Mănăstirea Neamţ. Arhiereu al Mitro-
poliei, devine membru al Sinodului, egumen al
Mănăstirii „Sf. Sava”, profesor la Seminarul

din Iaşi, director la Seminarul din Huşi, revine
la Mănăstirea Neamţ, unde va fi stareţ (1902-
1909) şi va rămânea până la moarte. A intenţio-
nat să facă o istorie a mănăstirilor româneşti,
dar nu a reuşit să scrie decât despre 120 de lă-
caşuri. Cărţi: „Istoria Sfintei Mănăstiri Gorovei
din Judeţul Dorohoi”; „Mănăstirea Bistriţa”;
„Istoria Cetăţii Neamţ”; „Istoria Sfintelor Mă-
năstiri Neamţ şi Secu” (10 vol. manuscris,
aflate la Academia Română). 

■ 5/1965 – n. Vasile Baghiu, la Mastacăn,
Borleşti, Neamţ, poet, prozator şi eseist, inventa-
torul himerismului în poezie, a absolvit Liceul Sa-
nitar din Bacău (1984); licenţiat în psihologie
(2008). Este membru al U. S. (1996). Colaborări în
presa literară din ţară şi din străinătate. Cărţi: „Gustul
înstrăinării”; „Rătăcirile doamnei Bovary”; „Febra”;

Rememorări nemţene
n

Moto: „La început a fost
cuvântul.” 

(Evanghelia după Ioan, I, 1)

...) Azi, în 16 decembrie
1989, a pornit o revoltă la
Timişoara, despre care
aproape toată lumea intere-
sată află prin bunăvoinţa
persuasivă a posturilor stră-
ine de radio pe unde scurte,

ascultate în
aceste zile
mai mult
decât oricând
în toată lunga
lor istorie.

Şi, ca
orice român
sătul până
peste cap de
frigul din casă
şi de foamea

ceauşistă, de umilinţă şi de nume-
roase alte privaţiuni la modă, ur-
măresc şi eu, seară de seară, cu
radioul dat la maximum, evoluţia
evenimentelor dramatice din Banat
şi aflu că armata deschide focul
asupra manifestanţilor civili şi se
moare pe străzile însângerate ale
oraşului bănăţean!

Aud cu groază şi oroare de
zeci de mii de morţi, de masacra-
rea populaţiei şi sunt sigur că, dacă
nu se răscoală imediat Capitala,
oraşul Timişoara are să dispară de
pe hartă precum Cartagina cea din
istorie.

Dar Capitala noastră nu se
mişcă. Bucureştenii stau în amor-
ţire şi mămăliguţa românească,
dospită, nu face explozie...

O zi, 16, alta, 17, încă una, 18,
pe urmă 19... Ceauşescu voiajează,
aparent fără de grijă, prin Orientul
musulman, pe unde are prieteni
buni; iar la Timişoara răsculaţii nu
închină steagul. Ba se aude că

încep mişcări spontane şi în alte
oraşe. Lucrurile iau o turnură din
ce în ce mai dramatică, însă bucu-
reştenii stau încremeniţi în liniştea
lor exasperantă.

***

La noi, în Neamţ, se trece lent
de la faza bancurilor politice, la o
etapă marcată prin câteva timide
iniţiative personale. Timide, dar
elocvente. Aşa se explică apariţia
primelor sloganuri anticeauşiste,
scrise pe ziduri, în locuri extrem de
populate ziua, dar pustii noaptea.

Pasajul subteran de la podul
Sculy, din vecinătatea spitalului,
este împodobit cu un „JOS CEAU-
ŞESCU”, scris cu litere mari în
noaptea de 17 spre 18 decembrie,
deşi patrularea grupelor mixte, de
miliţieni şi membri si „gărzilor pa-
triotice” (muncitori adesea înar-
maţi, înregimentaţi în trupe
paramilitare) s-a înteţit, ca urmare
a transmiterii indicativului „Radu
cel Frumos”, parola ce introduce
pe şest, în toată ţara, „starea de ne-
cesitate”, adică punerea în alarma
de cel mai înalt grad a tuturor for-
ţelor de ordine, de represiune şi
militare propriu zise. (...)

Din depozitul de armament al
„gărzilor patriotice” sunt aduse pe
furiş, în sediul judeţean, mai multe
puşti cu încărcător de cinci focuri,
„z.b.”, din cele fabricate de cehi cu
jumătate de veac înainte şi trecute
prin război, dar şi câteva automate
kalaşnikov, cu muniţia aferentă. La
repezeală, noaptea, spre a nu stârni
spaimă, toate acestea sunt coborâte
în subsolul clădirii şi puse sub
cheie, după uşi zăbrelite.

Până în acest moment din ziua
de 18, nici armata, nici miliţienii,
nici soldaţii din trupele de securi-
tate nu-şi fac apariţia, impresia ce

se degajă din peisaj fiind de linişte
şi pace înainte de Crăciun. Cei
câţi va ofiţeri din gărzi, care ope-
rează la „casa albă”, se prezintă în
haine civile şi nu dau de bănuit că
se pregătesc cumva de luptă.

Primul secretar al comitetului
judeţean de partid, o femeie destul
de agreabilă, cu nume ispititor de
plantă culinară aromatică, tovarăşa
Florica Leuştean, dimpreună cu
ceilalţi membri ai biroului jude-
ţean, stabiliseră cu o zi mai înainte
un plan de bătaie, cuprinzând mă-
suri de prevenire a manifestaţiilor
de stradă şi de represiune, dacă va
fi cazul.

Toţi membrii biroului judeţean
PCR sunt sfătuiţi să se înarmeze cu
pistolete şi să se deplaseze, alături
de activiştii de bază din întreprin-
deri, la toate unităţile economice
importante din judeţ, spre a veghea
ca nu cumva să pornească undeva
vreo răzmeriţă. Ba chiar li se im-
pune să organizeze imediat adunări
„spontane” ale muncitorilor, la faţa
locului, pentru a înfiera cu pumnul
sus „huliganii” şi „agenturili”, cum
îi numise Ceauşescu pe răsculaţii
timişoreni.

Asemenea întruniri au loc în
mai toate întreprinderile mari, cei
trimişi de la judeţeana de partid ci-
tind un discurs, acelaşi peste tot, în
vreme ce muncitorii, care cam ştiu
ce se petrece în Transilvania, cu
greu îşi stăpânesc nemulţumirea şi
duşmănia.

Şi la noi, ca peste tot în Româ-
nia, din ordinul lui Ceauşescu, s-a
decretat o vacanţă neaşteptată îna -
inte de Crăciun, spre a se goli ora-
şele mari, centrele universitare, de
tinerii gata totdeauna să sară în foc
pentru cauze nobile. Şi fiindcă în
Piatra şi în Roman au venit valuri-
valuri de studenţi, care se adaugă
liceenilor din ambele oraşe, liderii
locali, ei sau mai marii lor, au năs-
truşnica idee de a organiza pentru
tineret seri culturale şi de dans la
casele de cultură şi în cluburi.

Nici că se poate mai bine! În
acele locuri, în serile de dinainte de
21 decembrie, se creează o atmos-
feră incendiară, propice revoltei
anticeauşiste.

Urmarea directă şi neprevă-
zută a popularizării cu rea credinţă
a revoltei timişorene se vede în
ziua de 19 decembrie, când încep

(

ACEL DECEMBRIE sau CUM AM FURAT NOI, LA PIATRA-NEAMŢ,
REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989 (15-27 decembrie 1989)
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Maniera”; „Pontica”; „Fantoma sanatoriu-
lui”; „Himerus Alter in Rheinland”; „Punc-
tul de plecare”; „Ospiciul”; „Transatlantic
Crossings. The Constant Language of Poe-
try (TJMF Publishing”, USA, (coautor);
„Cât de departe am mers”; „Depresie”;
„Planuri de viaţă”. La mulţi ani!

■ 5/2009 – d. Florin
Florescu, la Piatra-Neamţ
(n. 1. 04.1944, Cândeşti,
Buzău, v. fişa lunii aprilie.)

■ 6/1949 – n. Paul
Chiribuţă, la Buhuşi,
actor, prof. dr. la I. A. T.
C. Bucureşti. Dup absol-
vire (1972), a fost repar-
tizat la T. T. Piatra -

Neamţ, unde a debutat în spectacolul „Harap-
Alb”. A interpretat numeroase roluri în spec-
tacolele montate la T. T.: „Nastratin Hogea”,
„Farsa jupânului Pathelin”, „Zigger-Zagger”,
„Valea Râsului”, „Romeo şi Julieta”, „Slugă la

doi stăpâni”, „Nevestele
vesele din Windsor”, „O
noapte furtunoasă”,
„Pescăruşul” ş. a. În
1984, s-a transferat la
Teatrul „Bulandra” din
Bucureşti, apoi, din
1994, consilier al Funda-
ţiei „Tofan”. În 1996, a

fost numit de Silviu Purcărete director al Şcolii
de Actori din Limoges, Franţa. Actualmente,
decan al Facultăţii de Teatru a Universităţii de
Arte, Bucureşti. La mulţi ani!

■ 7/1894 – n. Ion Luca, la Roman (d. 30.
01. 1972, Bucureşti), scriitor. Licenţiat în
Drept, la Facultatea de Teologie; doctor în filo-
zofie şi teologie (1919). Cariera didactică: pro-
fesor: şcolile normale de învăţători (şi director)
şi de învăţătoare, deputat. Debut la Teatrul Na-
ţional Bucureşti cu „Iuda din Cariot” (1934).
Autor a 48 piese de teatru (multe jucate, înainte
şi după 1945), inspirate din legende, din istoria
Egiptului Antic, şi a Bizanţului, din istoria po-
porului roman, ş. a.

Rememorări nemţene

„

Constantin TOMŞA
(continuare în pag. 16)

ă apară la Piatra-Neamţ ma-
nifestele, foarte multe scrise
de mână, dar, culmea, în
ciuda cenzurii şi pazei mili-
tare la tipografii, chiar şi ti-
părite. 

La Săvineşti, principala
platformă industrială a jude-

ţului Neamţ, cu zeci de mii de sa-
lariaţi, căpitanul Ouatu (presupun
că este aceeaşi persoană cu colone-
lul Ouatu, cunoscutul scriitor, pro-
prietarul cabanei principale de la
Izvorul Muntelui), o înştiinţează pe
Anica Lazăr, secretara de partid a
combinatului, că în secţiile Lac-
tama, Acetilena, Staţia de oxigen şi
în alte locuri, circulă manifeste, nu
doar anti ceauşiste, ci de-a dreptul
anti comuniste, dovadă că deja se
trece repede de la ura faţă de un
singur om la dorinţa de schimbare
prin răzmeriţă a regimului politic.

Acţiunile de „înfierare” a ti-
mişorenilor, adăugate nemulţumi-
rii generale a oamenilor ţinuţi cu
forţa în frig şi înfometaţi, conduc
ireversibil la inversul rezultatului
dorit de autorităţi.

***
Mai înainte de a trece la des-

crierea evenimentelor ce urmează
să aibă loc la Piatra şi în alte loca-
lităţi nemţene în zilele care vin nă-
valnic, trebuie să facem câteva
observaţii asupra felului cum au
fost pregătite pentru o asemenea
eventualitate forţele militare, ale
ministerului de interne, ale Securi-
tăţii şi cele paramilitare.

După felul în care se com-
portă, este evident că forţele de or-
dine şi represiune (miliţia şi
securitatea) sunt pregătite, pe faţă
sau pe ascuns, pentru cele două
eventualităţi, reprimare sau pacti-
zare cu masele; au o comandă cen-
trală bine pusă la punct şi, cu rare

excepţii, o desăvârşită disciplină în
acţiune.

Armata, în pofida ordinelor
criminale ale conducerii de partid,
nu este pregătită pentru represiune,
fiindcă, după chiar legile vremii,
misiunea sa este NUMAI apărarea
patriei faţă de ameninţările din ex-
terior. 

(Acţiunea armatei este deseori
execrabilă. Împărţită pe arme, mari
unităţi, regiuni etc., lipsită de o co-
mandă unică şi competentă, cele
mai multe incidente tragice din
aceste zile sunt cauzate de prestaţia
confuză, dezordonată, a personalu-
lui de comandă a marilor şi micilor
unităţi, de zăpăceala şi chiar de
prostia unor generali şi colonei din
garda veche, „de carton”, dintre cei
cu trei cizme, edecuri post sovie-
tice, avansaţi în posturi de co-
mandă pe criterii politice şi lipsiţi
de pregătirea necesară pentru a
conduce unitar şi eficient o oaste
de peste trei sute de mii de soldaţi.
Nici o acţiune bine pusă la punct
pentru sabotarea armatei nu poate
fi eliminată din calcul!

Cea de a treia forţă, nu mili-
tară, dar militarizată, „gărzile pa-
triotice”, organizate după „anul lui

Ceauşescu – 1968”, de obicei pe
lângă marile întreprinderi, cele cu
mii şi zeci de mii de muncitori, are
oarecare instrucţie, de cele mai
multe ori de mântuială, şi nu poate
fi folosită la represiune, nefiind si-
gură, deoarece muncitorii cloco-
tesc de revoltă şi asta o ştiu bine
cei de sus, afară de bătrânul de-

ment. Din această cauză, unităţile
de gărzi trimise din alte regiuni
spre a interveni la Timişoara sunt
„înarmate” cu bâte, nu cu arme de
foc. O bună parte a incidentelor
soldate cu morţi şi răniţi se petrec
tocmai din cauza lipsei de pregă-
tire a civililor din gărzi. (...)

***

În 21 decembrie, după ce
anunţase măsurile drastice de re-
presiune îndreptate asupra răscula-
ţilor bănăţeni şi ardeleni, pe care îi
calificase drept agenţi străini şi hu-
ligani locali, Dumnezeu (sau, după
cum cred, un demnitar apropiat, de
mare încredere, angajat în secret
într-un serviciu de spionaj străin,
poate gorbaciovist) i-a dat dictato-
rului ideea distructivă a marelui
miting din Capitală.

Convins fiind, în nebunia sa,
că poporul îl va asculta docil şi că
răscoala va fi înăbuşită mai repede
prin acest miting uriaş, Ceauşescu
ordonase deja, împotriva Legii, ca
armata să intervină cu forţa şi să
tragă în demonstranţi cu muniţie
de război.

Ceea ce se petrece apoi la Bu-
cureşti şi în ţară este îndeobşte cu-
noscut, dar mai ales sunt cunoscute
interpretările abracadabrante,
unele vădit antiromâneşti, pornite
de un gazetar francez (?) şi conti-
nuate de o haită de coprofagi ro-
mâni, cu toţii trudind, din 1990
încoace, să ne convingă că nu noi,
cei din stradă, asupra cărora apără-
torii lui Ceauşescu deschid foc de
kalaşnikov, nu noi am făptuit răs-
coala, ci, vorba lui Ceaşcă, „agen-
turili şi huliganii”; iar răscoala din
decembrie 1989 nu este decât o ba-
nală lovitură de stat pusă la cale de
agenţii ruşi, unguri şi de alţii, poate
chiar de Securitate?!, cu toţii in-
ventaţi de cohorta denigratorilor.

Ce nu face un scrib corupt
pentru un ban în plus (Un dolar...
sau poate o rublă ori un forint.) şi
pentru notorietate? O ucide şi pe
maică-sa, înecând-o fără păs în la-
trină!

Dar nu e vorba de aceşti sce-
leraţi, ci de mămăliga românească,
explozivă în decembrie 1989 şi în
judeţul Neamţ. Drept este că, aşa
cum arată documentele şi cum îmi
spun amintirile, am şi eu revoluţia
mea, pe cât de frumoasă atunci, tot
pe atâta de blamată şi de scuipată
azi. Dacă aşa se scrie istoria po-
poarelor, apoi nu este ştiinţă, ci un
biet pamflet, ticluit cu precădere de
zoilii avortoni ai evenimentelor
sau de urmaşii lor întru ticăloasă şi
bănoasă glorie.

s

ACEASTA A FOST
REVOLUŢIA NOASTRĂ!

ŞI NIMENI, ORICÂTE MINCIUNI ŞI
CALOMNII AR DEBITA, ORICÂTĂ

CERNEALĂ TIPOGRAFICĂ AR IROSI, NICI
DENIGRATORII DE PROFESIE, NICI CEI

CARE ERAU ATUNCI PE SUB
PATURI, CU SALTELE ÎN FERESTRE,

NIMENI NU NE-O MAI POATE LUA
ÎNAPOI!

ACEL DECEMBRIE sau CUM AM FURAT NOI, LA PIATRA-NEAMŢ,
REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989 (15-27 decembrie 1989)

Mihai-Emilian MANCAŞ
(continuare în pag. 16)
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9/1941 – n. Ion
Strătilă, la Vutcani,
Vaslui, economist, a
absolvit şcoala pri-
mară în satul natal,
liceul „Gheorghe
Roşca-Codreanu”

din Bârlad şi Academia de
Ştiinţe Economice din
Bucureşti; cursuri de spe-
cializare, documentare în Italia, Germania şi
Franţa. A deţinut funcţia de director economic
la C. F. S. Săvineşti, în prezent, director general
al Societăţii Comerciale Mixte româno-italiene
(RIFIL) Săvineşti. Este recunoscut ca expert în
domeniul organizării, conducerii societăţilor
comerciale şi al relaţiilor economice externe.

Autor de articole şi studii de specialitate; parti-
cipant la manifestări ştiinţifice din ţară şi din
străinătate. Susţinător moral şi material al acti-
vităţii culturale, ştiinţifice, sanitare, sportive şi
umanitare. La mulţi ani!

■ 9/1946 – n. Elena
Vulcănescu, la Focşani,
stabilită cu familia, încă
din copilărie, la Piatra-
Neamţ, unde a fost profe-
soară de limba şi
literatura română aproape
întreaga sa carieră. Poetă,
prozatoare, istoric literar,
membră a U. S. A absolvit

Facultatea de Filologie a Universităţii din Iaşi
(1969). Publicistic a debutat în Revista „Lumi-
niţa” cu poezie, iar editorial cu „Dor de zei”
(2000). După mai multe cărţi de poezie, a publi-
cat o carte impresionantă, „Bucureşti – Paris via
Mirceşti”. A colaborat şi publică versuri şi arti-
cole de istorie literară. La mulţi ani!

■ 13/1937 – n. Eugen Verman, la Piatra-
Neamţ, ziarist, prozator, a absolvit Şcoala Medie de
Băieţi Nr. 1 (1954), în oraşul natal. Recrutat redac-
tor la „Flacăra” din Piatra-Neamţ (01. 03. 1960), a
urmat un curs de ziaristică la Şcoala Superioară de
Partid „Ştefan Gheorghiu”, Bucureşti; numit redac-
tor-şef la „Oneştiul nou” (iulie 1962); şef de secţie
la „Steagul roşu” din Bacău; după 1989, la „Deştep-
tarea”, până la pensionare. A absolvit Facultatea de
Filozofie-Sociologie (1971) a Academiei „Ştefan
Gheorghiu”. Colaborări: „Ateneu”, „Sinteze”, „Ziarul

Rememorări nemţene

(urmare din pag. 15)

n

rin urmare, în ziua de joi, 21
decembrie 1989, mă aflu
acasă, la începutul unei va-
canţe pripite şi neaşteptate,
de Crăciun; urmăresc la te-
levizor desfăşurarea mitin-
gului bucureştean mamut
din Piaţa Palatului Regal,

în faţa sediului Comitetului Cen-
tral al PCR, fostul (pe vremuri) im-
obil al Ministerului Afacerilor
Interne.

Cât durează bâlbâiala gânga-
vului care ne conduce ţara cu
mână de fier, o înşiruire de min-
ciuni jalnice despre Timişoara răs-
culată contra tiraniei, compar
imaginea moşneagului zbârcit, cu

capul înfundat într-o căciulă nea -
gră, prea mare pentru capul său,
dintr-odată prea mic, cu aceea de
tribun, din august 1968, când se ri-
dicase, singurul dintre sateliţii
Moscovei, contra cotropirii Ceho-
slovaciei de către trupele alianţei
comuniste de la Varşovia. Cât de
mare fusese atunci piticul! Cât de

jalnic de mic este azi... Lecţie pen-
tru toţi cei ca el, din vremile ce vor
veni.

Deşi piaţa palatului pare sau
chiar este tixită de portretele
uriaşe ale celor doi „părinţi ado-
raţi ai patriei” şi de flamuri roşii
şi tricolore, parcă pluteşte ceva în
aer. Am o presimţire pe care nu mi-
o pot explica. Şi când mulţimea iz-
bucneşte in huiduieli şi
televiziunea naţională întrerupe
intempestiv emisiunea, eu, aşezat
pe duşumea, cu spatele rezemat de
speteaza joasă a patului meu ar-
haic, mă trezesc urlând: „Gataaa!
S-a dus!” Şi ştiu că mulţi alţi ro-
mâni, strigând sau nu, au acelaşi
gând în momentul acesta.

***
Urmează o după amiază ten-

sionată, fără de ştiri din ţară şi din
Capitală, cu temeri mari şi cu spe-
ranţe imense. Dacă? Unde? Dacă?
Unde?... Şi e un interval de timp
cât o viaţă.

Înnoptarea devreme, căci sun-
tem în decembrie, luna cu zilele-
lumină cele mai scurte, mă găseşte

lângă telefon, ca pe mulţi alţi pă-
rinţi cu copiii duşi departe, mai
ales în Transilvania şi în Capitală,
poate prinşi acum în foc. Încerc în
zadar să iau legătura cu fiică-mea,
Marta, care nu-mi răspunde la te-
lefon, ori cu vreun cunoscut din
Capitală, să aflu ce se petrece
acolo. Linişte totală!

Într-un târziu de noapte, habar
nu am la ce oră anume, soneria te-
lefonului zbârnâie în sfârşit şi aud
glasul Martei, gâtuit de emoţie,
spunând: „Tată, e prăpăd! În Piaţa
Universităţii se trage cu mitra-
liera... Vin de acolo... Sunt morţi...
mulţi răniţi... Soldaţii ne-au urmă-
rit pe străzile din spatele Teatrului
Naţional... Am scăpat nevătămată,
în blocul lui Sandu (Regizorul Ale-
xandru Dabija), de lângă „Inter-
continental”. Încerc să ies acum cu
telefonul în balcon, să auzi...” Şi în
urechea mea răpăie surd, sinistru,
rafalele de kalaşnikov.

Devine reală şi la Bucureşti ră-
fuiala nemernicului dement cu po-
porul. Mămăliga a făcut explozie!
Îmi stăruie în ureche vorbele gâ-
tuite ale Martei: „Sunt morţi...
Mulţi răniţi...Soldaţii ne-au urmă-
rit...”, ceea ce autentifică faptul că
ucigaşii din Piaţa Universităţii
sunt, Dumnezeule mare!, militarii
români, care execută, ca şi la Timi-
şoara şi în alte locuri, un ordin în
afara legii. Nu mi-aş fi închipuit,
fiind eu ofiţer de rezervă destul de
bine instruit în cunoaşterea regula-
mentelor armatei române, că sol-
daţii noştri ar putea trage în
oamenii dezarmaţi, câteva sute de
civili care nu pun în pericol exis-
tenţa Statului, ci doar îşi exprimă
furia şi deznădejdea.

Dar, fiindcă veni vorba, ştiind
că acolo se află prieteni ai mei şi
fiica mea, cum pot înghiţi infamia

că totul este un act provocat şi sus-
ţinut de „agenturili” străine? Cum
pot a mă preface că nu am habar de
interdicţia din legea militară, de a
nu deschide foc împotriva conce-
tăţenilor, a civililor de orice vârstă
şi în orice ocazie? Şi atunci, cine
sunt ofiţerii care au ordonat bieţi-
lor soldaţi să apese pe trăgaci?
Cine sunt comandanţii blindatelor
cu care s-a spart baricada din Piaţa
Universităţii şi s-au strivit sub şe-
nile civilii? Cumplită mizerie!

În Piaţa Universităţii, acum, la
ore târzii, când se sparge baricada
şi se trage cu gloanţe de război în
grupul de manifestanţi, se află mai
mulţi nemţeni, între care un şofer
de camion, al cărui nume nu-l ştiu,
profesorul universitar Ştefan Cazi-
mir, actriţa Mariana Buruiană şi
fiica mea, care are noroc: cu voia
lui Dumnezeu, nu-i ucisă de
gloanţe sau rănită, ca unii dintre
cei din jurul său, deşi pardesiul şi
cizma îi sunt străpunse de doi
plumbi traşi de soldaţii armatei ro-
mâne.

Mă arunc imediat în nişte
haine adunate la întâmplare şi o
zbughesc de unu singur către cen-
trul oraşului, bănuind că acolo se
poate întâmpla ceva. Pe acoperişul
înalt al sediului telefoanelor şi în
alte două locuri, au instalat puncte
de supraveghere bine mascate, ne-
sesizate de pietonii care se plimbă
în grupuri mici, la ore târzii, prin
parcul central, în căldura molcomă
a unei nopţii ce pare a fi de mai.

Aparatele de fotografiat pe lu-
mină slabă şi fără de blitz lucrează
discret, în foc continuu. Nu se văd
uniforme de nici un fel. Doar mili-
ţienii de serviciu la intrările în se-
diul judeţean de partid veghează ca
de obicei, cam obosiţi, cam plicti-
siţi...

P

ACEL DECEMBRIE sau CUM AM FURAT NOI, LA PIATRA-NEAMŢ,
REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989 (15-27 decembrie 1989)
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e Bacău”, „Observatorul” (Toronto) şi
„Viaţa noastră” (Tel Aviv). Cărţi: „Robu”,
„Destin”, „Culai”, „Liliacul alb – Zborul
numărul trei”, „Miezul vieţii”. La mulţi ani!

■ 19/1947 – n. Ion Cârnu, la Borniş,
Dragomireşti, Neamţ (d. 2. 08. 2006, Pia-
tra-Neamţ), poet, publicist, a absolvit

Şcoala Profesională la Grupului Şcolar de Chi-
mie din Piatra-Neamţ, Liceul „Calistrat Hogaş”.
Colaborări la publicaţii din Neamţ, din ţară şi
străinătate. Peste 100 de premii la diverse con-
cursuri literare. Fondator al Cenaclului literar
„Ev aprins” şi al revistei omonime. Colecţionar
(bibliofilie, numismatică, plăci de patefon, că-
limări, ceasuri etc.); membru al Uniunii Numis-
matice din România. Volume: „Olimpiada
mugurilor”; „Pasăre şi delfin”; „Zbori la mine,
primăvară”; „Caragiale la Neamţ”; „Satul din

univers, monografia comunei Dragomireşti –
Neamţ...”; „Odă clasicilor englezi duşi la macu-
latură”; „Singurătatea ploii”; „Drumuri emines-
ciene”; „Nimbul crizantemei”.

■ 22/1934 – n. Minodora Ursachi, la Ne-

grea, Comuna „Lascăr Catargiu”, Galaţi, mu-
zeograf, publicist, a absolvit Liceul de Fete
„Mihail Kogălniceanu”, din Galaţi, (1953) şi
Facultatea de Istorie-Filologie-Filozofie de la
Universitatea din Iaşi (1957); încadrată la Mu-
zeul de Istorie din Roman (1957-1968). A fon-
dat Muzeul de Artă din Roman (1970),
instituţie pe care a condus-o timp de 30 de ani,
până în anul 2000. Colaborări la diverse publi-
caţii cotidiene şi culturale. La mulţi ani!

■ 24/1945 – n. Cris tian Livescu, ziarist
critic şi istoric literar, editor, a absolvit Faculta-
tea de Filologie, Bucu-
reşti. Debut în „Viaţa
studenţească” (1965),
Redactor la Ziarul
„Ceahlăul” (1968-1989),
consilier la Inspectoratul
pentru Cultură, consilier
judeţean; membru al U.
S. (1989), al U. A. P., pre-
şedintele S. S. Neamţ,
preşedinte în jurii locale
şi naţionale. Membru
fondator al Revistelor „Credinţa neamului”,
„Poezia”, „Antiteze” (redactor şef, director), di-
rector-fondator al Editurii „Crigarux”; redactor
asociat la Revista „Convorbiri literare” din Iaşi.

Rememorări nemţene

(continuare în pag. 18)
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iniştea tinerilor plimbăreţi
prin scuarul din faţa liceului
„Petru Rareş” e doar apa-
rentă. Mulţi dintre cei care
populează aleile mi-au fost
elevi sau îmi sunt elevi chiar
acum. Simt că unii aşteaptă
şi de la mine o vorbă şi că

sunt gata să ia cu asalt clădirea
aflată în umbră, ca de obicei în ul-
timii ani, ai economiei de energie
electrică, păzită discret acum, şi pe
dinăuntru, de membri ai „gărzilor
patriotice”.

În seara asta ratez ocazia de a
deveni erou local, raţiunea şi pru-
denţa maturului prevalând dorinţei
de răscoală lipsită de pregătire. Cu
experienţa mea de vechi vânător,
deprins cu armele de foc, cunoscă-
tor de facto al efectului nimicitor
al kalaşnikovului, care omoară
deja manifestanţii în multe oraşe
transilvane şi în Bucureşti, convins
că numai o răzmeriţă masivă în
Capitală, în lipsa unei revoluţii pe
plan naţional, poate să-l doboare
pe căciulatul bâlbâit şi speriat din
balconul fostului Minister de In-
terne, nu mă hazardez să strig în
seara asta, precum Avram Iancu:
„No, gata? No, hai!” Poate curge
sânge nevinovat şi la Piatra-
Neamţ...

***
(Atunci, când nimeni nu bă-

nuia că peste puţine ore dictatorul
va cădea, vechitură penibilă, în
mâinile unui mărunt subofiţer de
miliţie, când eram siguri, prin pro-
paganda stăruitoare din ultimii
ani, că va fi apărat cu îndârjire de
trupele securităţii, eram convins
că nimeni nu are dreptul să primej-
duiască vieţile tinerilor. Acum,
când revăd însemnările din acel
decembrie, cred că prudenţa se îm-
bina cu spiritul de conservare.
Poate că îmi era frică... Mămăliga

pietreană nu a făcut explozie în
seara de 21 decembrie 1989.
Eheu, Postume...

Am trecut, ca majoritatea con-
cetăţenilor noştri, printr-o noapte
albă, veştile telefonate din emisiu-
nea permanentă a posturilor de
radio Europa liberă şi Vocea Ame-
ricii făcându-ne să credem că tan-
curile zdrobiseră grupul insurgent

din Piaţa Universităţii, cum de
fapt se şi întâmplase. După morţii
şi răniţii care scăldaseră cu sânge
nobil asfaltul Pieţii, au venit cei de
la salubritate, cu tunurile de apă,
să spele urma crimei.

Mai târziu, când eram deputat
în Constituantă şi s-au anchetat
evenimentele din noaptea de 21
spre 22, am aflat că ostaşii primi-
seră ordin să tragă jos, în asfalt,
de unde gloanţele ricoşau, ucigând
sau rănind manifestanţii. Ordin
imbecil şi criminal!

A doua zi, cum se ştie, a fost
sfârşitul jalnic, chiar carnavalesc,
al Ceauşeştilor, care şi-au dovedit
laşitatea fugind din faţa bucureş-
tenilor răsculaţi, adunaţi cu zecile
de mii în Piaţa Palatului Regal.
Armata a pactizat în sfârşit cu
mulţimea şi aşa s-a încheiat capi-
tolul Ceauşescu din istoria tragică
a României secolului al douăzeci-
lea.

Ce a urmat, judecata sumară
(potrivit legilor ceauşiste în vi-
goare) pentru înaltă trădare şi exe-
cutarea celor doi într-o cazarmă
din Târgovişte, fapte întoarse pe
faţă şi pe dos de licuricii presei de
scandal post decembriste, nu are
nici o însemnătate pentru istoria
nemţeană. Doi criminali au fost ju-
decaţi sumar, condamnaţi potrivit

legilor create şi aplicate tocmai de
comunişti, patru decenii şi mai
bine, contra poporului român. Şi
au fost executaţi prin împuşcare.
Comedia finita est.

Înainte de a continua excur-
sul, să ne amintim că până în ziua
de Crăciun 1989 românii nu au
fost informaţi clar şi total asupra
situaţiei în care se afla conducerea
PCR, în special familia Ceauşescu.
Prudenţa celor care îşi asumau
conducerea ţării după fuga dicta-
torului, explicabilă într-o oarecare
măsură prin teama de o posibilă
forţă de intervenţie pro ceauşistă
şi prin teama de Securitate, bine
împământenită de ani mulţi,
această prudenţă, poate chiar exa-
gerată, dublată de o inexplicabilă
lipsă de comunicare cu poporul,
ne-a costat enorm.

Dincolo de meritele de nedes-
minţit din acele zile ale radio-tele-
viziunii, totuşi dezinformările,

naivităţile şi prostiile debitate de
formatorii de opinie, de teleaşti,
crainici, actori, militari şi alţii, în
general persoane bine cunoscute
de public, puţini la număr şi cre-
zuţi pe cuvânt de noi toţi, au pro-
dus mult rău. Habar nu am avut de
lozinca, explicativă deplin şi defi-
nitiv, aflată mai târziu: „Mircea,
fă-te că lucrezi!” Asta era. Un soi
de piesă de teatru jucată de actori
celebri şi de chibiţi, lipsită de răs-
pundere, uşor de înţeles în acele
împrejurări, dar imposibil de iertat
azi şi totdeauna!

S-a spus mai pe urmă că de-
zinformarea era plănuită cu dibă-
cie. Haida-de! Eroare maximă!
Toate năzbâtiile de pe sticlă, ziua
şi noaptea, s-au produs din imagi-
naţia creativă a palavragiului ca-
ragialesc român, de tip Rică
Venturiano, junele publicist, ajuns
general, actor renumit, moderator
de televiziune, erou naţional, cu
toţii nişte autentici ca ochii din cap
statul de drept, vom putea declara
revoluţia încheiată.

Pentru că punctul meu de ve-
dere, în care cred cu temeinicie, ca
meseriaş în Istorie, şi anume că a
fost răscoală, nu revoluţie, nu este
împărtăşit de foarte multe per-
soane, voi folosi în continuare ter-
menul împământenit, consacrat,
de Revoluţie, pentru evenimentele
din 15-25 decembrie 1989.)

Notă: În scrierea acestei povestiri,
am folosit pe larg, pe lângă însemnă-
rile mele, „Cartea albă a revoluţiei”,
înmânată mie cu multă bunăvoinţă de
domnul Iulius Trapiel în anul 2012,
spre a prelua şi a folosi datele cuprinse
în lucrare, ceea ce am şi făcut. Pentru
aceasta, îi mulţumesc din tot sufletul,
aşa cum le sunt recunoscător tuturor
camarazilor care au contribuit la adu-
narea datelor şi scrierea „Cărţii albe”.
Le dăruiesc lor această povestire, aşa
cum s-a convenit între domnul Iulius
Trapiel şi mine, pentru a fi tipărită.

L

ACEL DECEMBRIE sau CUM AM FURAT NOI, LA PIATRA-NEAMŢ,
REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989 (15-27 decembrie 1989)

(va urma)
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istins cu medalia „150 de ani de la naşte-
rea lui Mihai Eminescu” şi cu Ordinul
Meritul Cultural în Grad de Cavaler.
Debut editorial: „Introducere în opera lui
Ion Pillat” (1980). Alte cărţi. „Scene din
viaţa imaginară”; „Voluptatea labirintu-
lui”, „Întâiul Eminescu”; „Ascuns într-o
lojă”; „Magiştri & hermeneuţi”; „Emi-

nescu şi enigmele «Caietului vienez». Ediţii de
autor: „Calistrat Hogaş, «Pe drumuri de
munte»”; „Ion Creangă, Opere”, reeditare a edi-
ţiei lui G. T. Kirileanu (1939) ş. a. La mulţi ani!

■ 28/1949 – n. Botez Mihai, la Filioara,
Varatec, Neamţ, profesor doctor, poet, proza-
tor, publicist, absolvent al Liceului „Ştefan cel
Mare” din Târgu-Neamţ, al Facultăţii de Filo-
logie, Secţia franceză-română a Universităţii

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Beneficiind de
o bursă a Statului francez, a urmat cursuri inten-
sive la Avignon. A susţinut examenul de doctorat
cu teza „Mallarmé. l’Admirable e la «divine tra-
gédie» du litéraire” (1998). A debutat cu volu-

mul de proză „Jocul de-a cine pierde câştigă”
(1986). A publicat şi volume ce conţin lucrări di-
dactice, cărora li se adaugă numeroase articole
de critică literară în presa din Moldova. Alte
cărţi; „Litérature française”; „Le texte et son
double” ş. a. La mulţi ani!

■ 30/1934 – n. Vasile I. Ursachi, la Ha-
vârna, Botoşani, profesor de istorie, arheolog,
a absolvit Şcoala Pedagogică din Şendriceni,

Dorohoi, Facultatea de Istorie a Universităţii
ieşene, doctor în istorie (1986). Director al
Muzeului de Istorie din Roman, fiind consi-
derat fondatorul şi iniţiatorul colecţiei acestei
instituţii. Membru al Institutului Naţional de
Tracologie, al Institutului de Preistorie şi Pro-
toistorie Cluj-Napoca şi al A. O. Ş. din Ro-
mânia. A descoperit peste 300 de aşezări din
diferite epoci istorice din zona Roman, a con-
dus 25 de şantiere arheologice, a participat la
peste 180 de sesiuni ştiinţifice, la 5 congrese
internaţionale. Colaborări la reviste de spe-
cialitate. Scrieri: „Roman. Mic îndreptar tu-
ristic”; „Monumente din judeţele Bacău şi
Neamţ” (colab.); „Zargidava – cetatea dacică
de la Brad”. La mulţi ani!

■ 31/1989, d. la Iaşi, Ion Creangă (V. fişa
lunii martie.)

Rememorări nemţene

(urmare din pag. 17)

D

ărinţii mei, gândindu-se la viitorul meu,
după absolvirea clasei a VI-a, au primit în
gazdă un croitor care, în locul chiriei, tre-
buia să mă-nveţe meseria de croitor, astfel
că, la cei 14 km de navetă zilnică, s-a
adăugat şi acest „job”. Zilnic, după întoar-
cerea de la şcoală, după ce-mi făceam te-

mele, treceam la cusut butoniere, călcat (şi mai
târziu cusut) pantaloni şi chiar începea să-mi
placă. După examenul de absolvire a celor şapte
clase, în timp ce părinţii şi fraţii plecau la câmp,
eu am trecut pe această meserie zi-lumină, astfel
că până seara picioarele se umflau ca pepenii,
iar de spinare nu mai vorbesc. Asta a durat câ-
teva zile până când, într-o duminică, pe terenul
de fotbal mă-ntâlnesc din nou cu Iosif a lui No-
taru care mi-a spus că la Săbăoani s-a înfiinţat
liceu şi că el merge să dea examen. Pe loc m-a
cuprins şi pe mine această dorinţă dar, ştiind
câte sacrificii au făcut pentru mine, nu am în-
drăznit să le spun şi părinţilor mei. Mai erau
doar cinci zile până la terminarea înscrierilor,
zile pe care le-am trăit numai în minciună. Marţi
dimineaţă, după plecarea celorlalţi la câmp, l-am
rugat pe dl. maistru croitor (că n-aveam voie să-i
zic altfel) să-mi dea bicicleta, ca să mă duc
la Săbăoani să-mi scot diploma de şapte clase.
A fost foarte amabil aşa că am plecat direct la
Roman, la policlinică, să-mi fac fişa medicală.
La întoarcere i-am spus dlui maistru că trebuie
să mă duc şi mâine la Săbăoani, că nu era dl. di-
rector. A doua zi am repetat traseul şi am mers
la primăria Roman pentru adeverinţă de venit
impozabil, iar acasă am inventat altă minciună
că nu mai erau diplome. Datorită birocraţiei, ca
şi acum, a trebuit să fac cinci drumuri (ultima
zi cu nişte căruţe de ocazie) la Roman, (urmate
de tot atâtea minciuni) pentru documentele de
înscriere. Era sâmbăta şi la ora 12 se încheiau
înscrierile, iar eu am coborât din căruţă, la şo-
seaua naţională, pe la ora 12 fără 10. Am ţinut-o
numai într-o fugă şi când am ajuns la secreta-
riat (ud din cap până-n picioare de transpiraţie)
era ora 12 şi 5 minute, astfel că dna secretară
nu mi-a mai primit dosarul. Am ieşit plângând
pe hol şi eram disperat, când Providenţa face
ca în acel moment să treacă doamna director
Zinica Ionescu. Când mă vede în ce stare eram
mă întreabă ce s-a întâmplat şi i-am explicat,
printre hohote de plâns, care este situaţia.
Mi-a luat dosarul şi după un timp iese din se-
cretariat şi-mi spune că luni mă pot prezenta la
proba de limba română. Sper ca D.N.A. să nu

ia în calcul acest autodenunţ tardiv. Săptămâna
următoare (luni, miercuri şi vineri) am continuat
minciuna cu diploma timp în care am dat exa-
menul de admitere. Rezultatul mi l-a adus Iosif
a lui Notaru. Toată vara am continuat să-nvăţ
croitorie şi nu ştiam cum să procedez ca să le
spun părinţilor mei care este dorinţa mea. La în-
ceputul lunii septembrie, într-o duminică, vă-
zându-i mai dispuşi, mi-am luat inima-n dinţi şi
le-am spus că vreau să merg la liceu la Să-
băoani. 

– Cum să mergi? N-ai învăţat nimic toată
vara şi nu poţi reuşi!

Auzind  acest  răspuns,  am prins curaj şi
le-am spus că am reuşit la examenul din vară.
Nu s-au arătat prea încântaţi de această reuşită
a mea, dar nici nu mi-au reproşat nimic. Mai
erau câteva zile până la începerea anului şcolar,
nu-mi cumpărasem nici manuale şi-mi luasem
gândul de la liceu. Într-o zi părinţii au plecat cu

marfă la Roman, iar când s-au întors aveau la
căruţă numai un cal şi nu doi ca la plecare. A
doua zi m-au chemat, mi-au dat bani să-mi cum-
păr manual şi rechizite. De ghiozdan nu era ne-
voie că-l aveam pe cel de la generală. Pentru
uniformă au mai împrumutat 25 de lei. Atunci
am înţeles unde este calul. Nici nu am început
bine anul şcolar că vine ordin de la partid ca toţi
elevii ai căror părinţi nu s-au înscris la colectiv
să fie trimişi acasă şi să nu mai fie primiţi dacă
nu aduc adeverinţă de la primărie că s-au în-
scris. Am stat acasă două săptămâni (cu părinţii
mai toată ziua ascunşi prin glugi de coceni să
nu-i găsească comisiile care colindau satul) şi
într-un final, văzând că nu este scăpare, au
cedat. Şi astăzi mă simt vinovat că din cauza
mea au trebuit să se înscrie.

La liceu am avut iarăşi norocul să am parte
de nişte dascăli deosebiţi care mi-au marcat de-
cisiv evoluţia mea ca om. Aş putea să spun câte
ceva despre fiecare dar, îmi este imposibil să o
fac acum pentru toţi şi de aceea îmi cer scuze
faţă de cei care nu se vor regăsi printre aceste
rânduri. Singurul motiv pentru care nu apar este
acela că mă tem să devin plictisitor. Am să încep

cu dna dirigintă Else Horsak (Mircea) care m-a
făcut să-mi placă chimia după ce, în clasa a lX-
a mi-a acordat o notă de nouă, pe care am ştiut
că nu am meritat-o, iar la dirigenţie m-a învăţat
să-i înţeleg şi să-i iubesc pe George Enescu şi
Ciprian Porumbescu. Nimeni nu ne-a explicat
această muzică mai bine ca dumneaei. Şi acum
aud „Balada” lui Ciprian Porumbescu însoţită
de glasul doamnei diriginte, care ne explica ce
înseamnă fiecare pasaj astfel că la sfârşitul orei
ştiu că aveam lacrimi în ochi.

Nu-l pot uita pe dl. profesor Gheorghe Bun-
ghez, cu orele sale de istorie şi psihologie, unde,
prin talentul său oratoric, ne capta atenţia de nici
nu ştiam când trece ora. Îţi era ruşine să te pre-
zinţi nepregătit la orele sale, deoarece dojana pe
care o primeai, fără să te simţi jignit, era mai tă-
măduitoare decât o notă proastă în catalog. Ţin
minte că, la o oră de istorie, în timp ce ne vorbea
despre religii, geamul la clasă era deschis şi mă
deranja zgomotul maşinilor care treceau pe
drum, iar eu îmi acopeream urechile cu mâinile
să nu le aud. La ora următoare dl. profesor a
spus că este supărat pe noi deoarece, în timp ce
ne vorbea despre religii un elev îşi acoperea ure-
chile să nu audă. Nu a nominalizat pe nimeni.
Toţi ne uitam unul la altul să vedem cine este
acest elev şi abia după câteva zile mi-am adus
aminte de episodul cu maşinile, dar nu am avut
curaj să-mi cer iertare nici atunci, şi nici la în-
tâlnirile de după absolvire. O fac acum cu tot
respectul. 

N-o pot uita pe dna profesoară Coralia Bun-
ghez care la orele sale de limba română mi-a
dezvoltat dorinţa de a citi din marii noştri scrii-
tori şi mai ales din Bacovia, după ce la o teză de
o pagină de caiet, cu tot cu subiecte, când eu mă
aşteptam la un doi sau trei, am primit nota opt
cu felicitări. De atunci am învăţat că nu con-
tează cât de mult scrii, ci ce scrii. Fiind dirigintă
la umană, dna profesoară îşi invita uneori elevii
seara la televizor pentru o piesă de teatru sau la
un film. Deşi eram de la reală, de câteva ori m-am
strecurat şi eu printre cei de la umană, dar nu
am avut niciodată senzaţia că nu sunt bine venit,
fapt pentru care îi mulţumesc acum.

Nu-l pot uita pe dl. profesor Vitalie Vlasov
cu zâmbetul şi umorul său fin, ale cărui înţepă-
turi erau mai dureroase de cât o notă de patru la
lb. rusă. 

Este de neuitat dl. profesor Vasile Agache,
cu pipa sa renumită (câştigată ca premiu, dacă nu
mă înşel, la Festivalul Internaţional al Tineretului
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din viaţa de elev
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e la Berlin unde a dirijat corul României
în anul 1958) şi orele de muzică, la care
nu aveai voie să răspunzi decât pe parti-
tură, astfel că şi acum le cânt nepoţilor
mei Corul vânătorilor din opera Freis-
chutz de Carl Maria von Weber, iar la cor
ne selecta pe voci numai întrebându-ne
cum ne cheamă, ceea ce nu ne-a împiedi-

cat să câştigăm multe concursuri faţă de liceele
cu vechi tradiţii din fosta regiune Bacău. 

Nu pot încheia această succintă trecere prin
viaţa de elev fără a aminti primul spectacol pe
care l-am văzut. Eram în clasa a Xl-a când, la
căminul cultural, se anunţă un mare spectacol
susţinut de Ansamblul Artistic al Armatei. Într-o
sală arhiplină au fost prezenţi elevii liceului,
alături de alţi locuitori din Săbăoani. Toţi ne aş-
teptam la un spectacol de muzică populară (că
asta era la modă) dar, spre surpriza tuturor, pe
scenă au apărut, rând pe rând, câţiva solişti de
operă alături de corpul de balet. Treptat, sala a
început să se golească, astfel că la apariţia re-
putatului şi regretatului Petru Ştefănescu
Goangă mai erau doar profesorii şi câţiva elevi.
Am rezistat tentaţiei de a pleca şi nu am regre-
tat, deoarece atunci am realizat cât de emoţio-
nant poate fi acest gen de muzică. Asta o
datorez tot profesorilor mei şi-mi plec capul în
faţa lor. 

Amintirile mele de elev le-am aşternut pe
hârtie cu câteva zile înaintea întâlnirii sărbăto-
ririi semicentenarului de la absolvirea liceului
din Săbăoani, la începutul lunii octombrie 2015
(noi fiind prima promoţie) şi se doresc a fi un
omagiu adus şcolii şi tuturor dascălilor mei care,
prin munca lor, au zidit piatră cu piatră în for-
marea mea profesională şi m-au ajutat să fiu în
primul rând Om. Celor care mai sunt în viaţă le
doresc multă sănătate şi viaţă lungă, iar celor
care nu mai sunt, un pios omagiu şi sunt convins
că, de acolo de sus, veghează şi acum asupra
noastră, astfel ca lumina ce am primit-o de la ei
să nu se stingă niciodată.

(N.R.: Text prescurtat)
Ing. Iosif I. LUCACI
Răchiteni, judeţul Iaşi
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Amintiri din viaţa de elev Revistele pentru copii
lCe citeau bunicii noştri când erau copii?

ele mai importante reviste pentru copii
apar în România în deceniul al doilea al
secolului trecut. Este vorba despre
„Lumea copiilor” (1922-1937), „Dimi-
neaţa copiilor” (1924-1947) şi „Univer-
sul copiilor” (1926-1948). 

„Lumea copiilor”, iniţiată şi condusă
de George Filip, adună un impresionant

mănunchi de forţe scriitoriceşti ale timpului:
Ion Alexandru Bră-
tescu-Voineşti, Ion
Pillat, Vasile Voicu-
lescu, Alexandru T.
Stamatiad, Tudor
Muşatescu, Gala
Galaction, Radu
Boureanu, Ovidiu
Papadima şi alţii.

„Dimineaţa co-
piilor”, condusă de
Nicolae Batzaria –
vestitul Moş Nae –
care este şi princi-
palul ei animator,
apare ca un supli-
ment pentru copii al ziarului „Dimineaţa”, bu-
curându-se de colaborarea unor scriitori ca
Zaharia Stancu, Victor Eftimiu, Radu Bou-
reanu, Olga Monta, Lia Dracopol, Eufrosina
Pallă, Dragoş Vrânceanu etc.

În anul 1926, celălalt mare cotidian al vre-
mii, „Universul”, realizează o revistă pentru
copii intitulată „Universul copiilor”. Această
revistă îşi va prelungi apariţia până în 1948,
avându-l ca director pe acelaşi Nicolae Batza-
ria. Colaboratorii revistei sunt, în general, ace-
iaşi ca şi la „Dimineaţa copiilor”. Se impune,
ca ilustrator şi autor de benzi desenate, pictorul
Pascal Rădulescu (Tata Pascal sau, simplu, Pas-
cal, cum semnează uneori), căruia îi aparţine
ilustraţia întregii reviste.

Între revistele pentru copii apărute în pe-
rioada interbelică, menţionăm „Pui de şoim”
(1934), „Lumina copiilor” (1936-1938) şi
„Muguraşul” (1934-1938).

Prin intermediul revistelor pentru copii, o

serie de personaje memorabile se impun în con-
ştiinţa cititorilor: Haplea şi familia lui; Lir şi
Tibişir; Uitucilă; Dorel şi Azorel; Miţu Miţişor
şi Sosoiu Sosolici; Tudorică, Andrei şi căţelul
lor, Grivei; Plici şi Plum; Sandală, Nuţă, Guţă
şi Luţă Buturugă; Ion Şampion etc.

Unul din eroii revistelor pentru copii, de-
venit în timp celebru, este Haplea, un fel de
rudă modernă a lui Nastratin Hogea sau Păcală.
Personaj inventat de Nicolae Batzaria, după un
model grafic oferit de unul din creatorii filmu-
lui de animaţie din ţara noastră (prozatorul, dra-
maturgul şi regizorul Marin Iorda), Haplea şi-a
dat săptămânal, ani de-a rândul, întâlnire cu cei
mici, în paginile revistelor „Dimineaţa copii-
lor” şi „Universul copiilor”.

Haplea reprezintă prostia îngâmfată, lăco-
mia deghizată, naivitatea ridicolă şi ignoranţa
prost camuflată. 

Cele mai multe din păţaniile lui Haplea
sunt povestite în versuri: „…În opt ani am ter-
minat/Două clase, chiar primare,/Zi că nu-i mi-
nune mare,/Că n-am fost băiat deştept,/Ci, Moş
Nae, să-ţi spun drept,/Rău de tot m’am chi-
nuit/Cu-alfabetul cel sucit…” („Cum a fost dat
Haplea la şcoală”).

Fie că amuză cititorul, fie că impun o anu-
mită conduită morală, personajele din publica-
ţiile pentru copii se remarcau printr-o anumită
expresie individuală. Capriciosul, Lăudărosul,
Obraznicul, Nemilosul, Lacomul erau tipurile
umane criticate în povestioare ce se încheiau
întotdeauna cu o morală, în timp ce Viteazul,
Conştiinciosul, Mărinimosul, Cinstitul erau ti-
puri lăudate şi oferite drept exemplu de com-
portament. De altfel, publicaţiile pentru copii
cuprindeau rubrici dedicate elevilor merituoşi,
precum „Talente în dezvoltare”, „Copii extra-
ordinari”, „Copii deosebiţi”, rubrici în care apă-
reau fotografiile tuturor copiilor premianţi, de
la şcolile din toate judeţele ţării.

«Unul din marile scopuri, pentru care se
străduieşte „Dimineaţa copiilor”, este să izgo-
nească din cititorii ei apucăturile şi purtările
rele. Cu gândul acesta sunt scrise multe din bu-
căţile care se publică», spunea scriitorul Nico-
lae Batzaria. (Irina NASTASIU)
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REPERTORIUL
stagiunii 2015‐2016

PREMIERE:

n Aproape
de John Cariani; regia şi

scenografia: Vlad Cristache
n Revanşa
de Michele Santeramo;

regia: Vlad Cristache
n Dragoste de-o noapte
un spectacol de Tudor

Tăbăcaru; scenografia: Romu-
lus Boicu

n Ca nuca-n perete
Basma teatrale după Ion

Creangă; regia: Traian Savi-
nescu

RELUĂRI:

n Anatol
după Arthur Schnitzler;

regia: Răzvan Muraru; sceno-
grafia: Romulus Boicu 

n Fetiţa soldat
de Mihaela Michailov;

regia: Adrian Tamaş, scenogra-
fia: Romulus Boicu 

n Black Comedy 
de Peter Shaffer;
regia: Cristian Ban
n Un spectacol ratat
după Daniil Harms; regia

şi scenografia: Horaţiu Mihaiu
n Vicleniile lui Scapino
de Molière; regia: Alexan-

dru Mâzgăreanu; scenografia:
Romulus Boicu

n Contra iubirii
de Esteve Soler; regia:

Bobi Pricop; scenografia:
Adriana Dinulescu

n Jurnalul unor nebuni
după Anton Pavlovici

Cehov şi Nikolai Gogol; un
spectacol de Louise Dănceanu

n Hippolytos
după Euripide; regie şi sce-

nografie: Horaţiu Mihaiu; miş-
care scenică: András Lóránt 

n O ... Ladă
creaţie colectivă după Ion

Creangă; text: Genţiana Io-
nescu; regie: Alexandru Dabija

n Ai grijă ce-ţi doreşti
un spectacol de Tudor Tă-

băcaru

În distribuţie: Daniel Beşleagă, Sabina Brân-
duşe, Nora Covali, Corina Grigoraş, Florin Hriţcu,
Dragoş Ionescu, Mircea Postelnicu, Alexandra
Suciu; Regia şi scenografia: Vlad Cristache.

Când viaţa ni se rotunjeşte
în formă de inimă
nonime iubiri fericite ard sub
cerul îngheţat al unui orăşel din
Nord. Plăcere şi exaltare, retra-
geri temătoare, dulci stângăcii,
ţâfne răsfăţate, gesturi oprite la
jumătatea drumului dintre do-
rinţă şi bunăvoinţă, toate se
amestecă în licoarea tare a în-

drăgostirii. Din piesa lui Cariani, al-
cătuită din opt poveşti, Vlad Cristache
le-a ales pe acelea în care iubirea vin-
decă şi împlineşte, rotunjindu-ne as-
perităţile muşcăturilor timpului.
Alegerea sa plăsmuieşte o viziune re-
confortantă, ţesută din tandreţe, căci
toţi oamenii sunt frumoşi atunci când
sunt fericiţi. 

Cuvintele sunt dezbrăcate de
sensul lor figurat pentru că acela care
iubeşte îşi pierde toate măştile: ini-
mile frânte sunt păstrate în săculeţi
zornăitori şi pot fi reparate, toată iu-
birea primită de la celălalt poate încă-
pea în multe, multe pungi roşii, cât să
umpli o cameră, sau poate fi depozi-
tată într-un obiect mic, mic. Pentru că
în iubire declaraţiile devin de multe
ori declamaţii decorative, avem ne-
voie de concreteţea gestului care în-
chide în sine preocuparea specială
pentru fericirea celuilalt. 

Cu toţii am simţit, la un moment
dat că Întâlnirea cu El/ Ea este cel mai
frumos dar al vieţii. Din lumina fulgi-
lor de nea şi a privirii îndrăgostite,
Vlad Cristache creează un dar al săr-
bătorilor de iarnă pentru publicul TT.

Raluca NACLAD – consultant artistic

APROAPE
de John Cariani

A

PROGRAM AGENŢIA TEATRALĂ:
Marţi – Vineri: 11-12 şi 16-19;

Sâmbătă – Duminică: 16-19 l Se
pot rezerva bilete la adresa de e-mail:
rezervarebiletett@gmail.com (de
luni până vineri) sau la numerele de te-
lefon: 0752.149.735, 0233.211.036
l Pentru a fi valabile, biletele

aferente rezervărilor trebuie achitate cu
două zile îna intea spectacolului.


