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ubite cititorule (...),
`]i dedic aceast\
culegere de versuri
cu prilejul faptului c\
ne-am `nt`lnit `n timpul vie]ii noastre, iar
nu `n timpul vie]ii
altora.
Dac\ nu este
mul]umitor acest
autoportret, atunci

a[ mai ad\uga faptul c\ a te
na[te este o sugrumare, iar a
muri, un strig\t.
Faptul de a te fi n\scut este
at`t de uluitor [i de mirabil, `nc`t
este mai degrab\ asemuitor
`nt`mpl\rii, dec`t legii.
Voi zice [i eu `n consecin]\
c\ `nt`mplarea na[te legi, iar
legile nasc `nt`mpl\ri.
~nt`mplarea nemaipomenit\
de a fi cal poate fi asemuit\ cu
nemaipomenita `nt`mplare de a
fi arbore.
Pe om `l isp\[e[te de indi-

vidualism cuv`ntul, care este
un organ colectiv al umanit\]ii,
dac\ nu cumva singura ei fiin]\
fragmentat\ `n nesf`r[ite substantive [i verbe rostite de
pieritorii globului p\m`ntesc.
Despre poezie am o
p\rere foarte bun\.
Dac\ din punct de vedere
sociologic omul este dezastruos, dac\ din punct de vedere
psihologic omul este
explozibil ca [i dinamita, din punct de vedere
al poeziei din om, omul
ne apare `nc\ de nejefuit.
Averea cea mai
sigur\ [i cea mai important\ pe care o are
umanitatea din timpul
umanit\]ii mele este
poezia fiec\rui om `n
parte, - [i `n acest sens
`n]elegem estetica ca
pe expresia cea mai
fiin]`nd\ a eticii.
Poetul este aidoma unei
moa[e de ]ar\ care ajut\
femeia pe c`mp s\ nasc\. Dar
a confunda moa[a cu miracolul na[terii ar fi un c`ntec al
surzilor.
Poezia poetului st`rne[te
poezia intim\ a fiec\ruia.
Un poet este cu at`t mai
m\re] cu c`t cei care-l citesc nu
pe el `l descoper\, ci pe ei
`n[i[i (...)
Ave!
Al
vostru,
Nichita
St\nescu.
Azi. 1982

St\p`ni pe nimic

n România de ast\zi, românul a
ajuns s\ fie st\p`n pe nimic. Ne vindem cu u[urin]\ resursele minerale,
peisajul, institu]iile comuniste [i
necomuniste, g`ndurile, gesturile,
vorbele. Nu mai avem no]iunea de
patrie, mai bine zis `mbr\]i[\m cu
mult\ ardoare zicala „cult\": „Patria
este acolo unde te sim]i cel mai
bine”, ne vindem conceptul de
p\rin]i, familie, sentimente. Mul]i
dintre noi prefer\ s\ fie ni[te robo]ei
ambulan]i, `ntor[i cu cheia de societatea mercantil\. Putere, bani, faim\, solitudine vs.
moralitate, principii, emo]ii, unitate.
Ne l\s\m manipula]i din toate p\r]ile, din ce
`n ce mai umili, mai `ncovoia]i de angoasele zilei
de m`ine, cu sufletele bombate de amenin]\ri,
insulte [i priviri `nduio[\tor de ironice. Politrucii
viseaz\ cu ochii deschi[i legi din ce `n ce mai
me[te[ugite, coduri ale muncii care s\ distrug\
ultimul dram de revolt\ al individului. ~ntr-o societate democratic\ nu mai avem dreptul nici s\ ne
strig\m nemul]umirile c\ s`ntem amenin]a]i cu
desfacerea contractului de munc\ la orice or\
din zi [i din noapte. Cum de s-a ajuns la a[a
ceva? Exist\ o singur\ persoan\ vinovat\, mai
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Un dialog social `ntrerupt

indicatele trec printr-o
criz\ de imagine, de
credibilitate, criz\ indus\ de c\tre guvernan]i. ~n condi]iile `n
care ac]iunile sindicali[tilor, oric`t de drastice ar fi, nu impresioneaz\ cu nimic partidul aflat la putere.
Liderii de sindicat
trag un semnal de
alarm\ afirm`nd c\ acesta ar fi
primul pas clar spre dictatur\.
Solu]ia sindicali[tilor a r\mas
lupta `n instan]\. Dar, [i mai
grav, nici m\car hot\r`rile
judec\tore[ti, definitive [i irevocabile, nu mai s`nt respectate.
L-am `ntrebat pe Gabriel
Plosc\, pre[edintele Sindicatului din ~nv\]\m`nt, care este
direc]ia spre care se `ndreapt\,
`n acest context, dialogul social.
„Dup\ cum se [tie, `n ultima vreme s-a discutat foarte
mult pe marginea noului Cod al
muncii, impus de c\tre actualii
guvernan]i. Noi am declarat c\
s`ntem `mpotriva adopt\rii unui
document at`t de important prin
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multe sau pur [i simplu firea noastr\ prea
`n]eleg\toare, prea gale[\ de român?
Este comod s\ te ascunzi `n spatele ideologiilor, a firii poetice de român `n loc s\ `]i alegi
oameni destoinici care s\ caute [i s\ g\seasc\
solu]ii pentru redresarea moral\, economic\ [i
financiar\ a României. De ce ne este at`t de
team\?
Puterea se afl\ `n fiecare dintre noi [i dac\
am fi con[tien]i de asta, „ne-am uni `n cuget [i-n
sim]ire" [i ne-am rec\p\ta drepturile `n propria
]ar\: dreptul de a tr\i civilizat, decent, de a ne
bucura de ziua de m`ine, de familie, de prieteni
[i de faptul c\ s`ntem oameni pe acest pam`nt.
Dac\ nu vom ajunge la con[tiin]a de sine, dac\
nu ne vom scutura de interese meschine, de
orgolii [i egoism, vom asista neputincio[i cum
Titanicul speran]elor noastre de mai bine de
dou\zeci de ani se va scufunda `n oceanul
datoriilor financiare [i morale pe care un infinit
de genera]ii nu le va mai putea pl\ti.
S`ntem sclavi `n România sau s`ntem liberi?
Depinde de fiecare dintre noi dac\ vom fi st\p`ni
pe totul sau pe nimic `n aceast\ ]ar\.

Prof. dr. Elena SIMIONESCU

asumarea r\spunderii guvernamentale. Acest document trebuia dezb\tut `n parlament,
unde se puteau face amendamente. Acest lucru nu s-a
`nt`mplat, motiv pentru care, `n
ultima vreme am avut mai
multe ac]iuni de protest. A[
aminti aici mar[ul [i mitingul din
data de 3 martie, apoi pichetarea Prefecturii jude]ului
Neam], pe data de 10 martie, [i
participarea la mitingul de pe
16 martie, de la Bucure[ti.
Desigur c\ s`ntem nemul]umi]i
de efectul acestor ac]iuni de
protest [i cred c\ nici nu
puteam ob]ine mai mult, `n
condi]iile `n care societatea
româneasc\ se `ndep\rteaz\
din ce `n ce mai mult de valorile
unei societ\]i democratice.
~n orice societate bine
a[ezat\, fiecare institu]ie `[i are
clar rolul ei. A[a stau lucrurile [i
`n cazul sindicatului. Aceast\
institu]ie are rolul de a ap\ra
drepturile economice, sociale,
profesionale ale membrilor de
sindicat. Are rolul de a atrage
aten]ia guvernan]ilor atunci
c`nd se produc disfunc]ionalit\]i

din acest punct de vedere. Dar
exist\ [i condi]ia ca cei de la
guvernare s\ asculte semnalele trase de sindicate [i s\
ac]ioneze atunci c`nd aceste
semnale s`nt bine justificate.
Din p\cate, `ntr-o societate
care se `ndreapt\ spre dictatur\, nu poate fi vorba de a[a
ceva".

Mai s`ntem un stat
de drept?
~ntrebarea este pertinent\,
`n condi]iile `n care nu mai s`nt
respectate nici m\car hot\r`rile
definitive [i irevocabile ale
instan]elor de judecat\, dup\
cum ne spune secretarul sindicatului nem]ean, Gabriela
Grigore: „Sindicatul ~nv\]\m`nt
Neam] preg\te[te, pentru zilele
urm\toare, documenta]ia pentru a `nainta pe rolul instan]elor
un nou proces, care s\ conteste deciziile de re`ncadrare
pe Legea 285, lege care regleaz\ salarizarea personalului
bugetar pentru anul 2011.
Motivul pentru care `naint\m

aceste ac]iuni `n instan]\ este
acela c\ deciziile emise de conducerile unit\]ilor [colare nu ]in
seama de prevederile legii 221.
Aici a[ face o observa]ie: `n
`ntreg jude]ul Neam], noi avem
c`[tig de cauz\ pe toate
dosarele judecate `n aceast\
cauz\, anume aplicarea Legii
225, privind cre[terile salariale
`n sistemul de educa]ie.
Deciziile de re`ncadrare, pe
care unit\]ile [colare le emit
zilele acestea nu ]in seama de
aceste hot\r`ri judec\tore[ti,
definitive [i irevocabile, pe care
Curtea de Apel le va trimite `n
format scris `n unit\]ile [colare
`n perioada urm\toare. Ele nu
au ap\rut p`n\ acum din cauza
cantit\]ii foarte mari de munc\
[i a num\rului foarte mare de
dosare cu care se confrunt\
instan]ele judec\tore[ti. ~ns\
pronun]area pe aceste dosare
a fost f\cut\ `nc\ de la sf`r[itul
anului trecut - iar pentru anumite dosare la `nceputul acestui
an. Dac\ cei din conducerea
unit\]ilor [colare ar fi dorit s\
afle rezultatul acestor dosare,
evident c\ ar fi putut s\ g\seasc\ pe portalul Cur]ii de
Apel Bac\u rezultatul fiec\rui
dosar [i ar fi putut s\ constate
c\, pentru fiecare dosar `n
parte, Sindicatul din ~nv\]\m`nt
a ob]inut aceste hot\r`ri definitive [i irevocabile. Cu at`t mai
mult s`ntem hot\r`]i s\ mergem
pe aceste ac]iuni `n instan]\,
deoarece nu concepem ca,
`ntr-un stat de drept, o hot\r`re
definitiv\ [i irevocabil\ s\ fie
neglijat\, `nc\lcat\ cu bun\
[tiin]\. Pentru c\, `ntr-un stat
de drept, puterea judec\toreasc\ este o putere `n stat, dac\
mai s`ntem un stat de drept".

Marius GHEGHICI

U[or cu pianul pe sc\ri

 Despre `nv\]\m`ntul voca]ional,
cu prof. Cristina Alexandra Popa

~n timpul reformei [i finan]\rii „per
capita", care mai este situa]ia
`nv\]\m`ntului voca]ional?
Cristina Alexandra Popa: - ~nv\]\m`ntul voca]ional este, conform
ISCED (International Standard
Classification of Education), acel tip
de educa]ie ce are ca scop dob`ndirea de aptitudini practice [i know
how-ul necesare pentru angajarea
ulterioar\ `n c`mpul muncii, pentru a
practica o anumit\ meserie sau profesie.
Exist\ o diferen]iere `ntre `nv\]\m`ntul
voca]ional, centrat pe elev [i cel tradi]ional, centrat pe profesor. Elevul are posibilitatea de a-[i
alege specializarea care se potrive[te cu aptitudinile, `nclina]iile [i talentele pe care le posed\.
Profesorul nu mai are doar rolul de a transfera o
informa]ie, ci devine chiar un modelator pentru
elev.
~nv\]\m`ntul voca]ional `i preg\te[te [i calific\ pe tineri pentru slujbe bazate pe activit\]i
manuale sau practice, artistice, sportive, didac-
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tice [i `ntr-o mai mic\ m\sur\ teoretice. La acest
capitol, Romania nu are `nc\ o strategie clar\,
oscil`nd `ntre desfiin]area [colilor de arte [i
meserii [i cre[terea finan]\rii per elev `n
`nv\]\m`ntul voca]ional, decis\ `n aprilie 2010.
~ntr-un studiu realizat de Centrul European
pentru Dezvoltarea ~nv\]\m`ntului Voca]ional se
arat\ c\, `n România, calific\rile ob]inute nu au
acela[i grad de specializare cu cele ob]inute `n
alte ]\ri din Europa, baz`ndu-se mai mult pe criterii generale [i nu pe abilit\]ile specifice fiec\rui
individ `n parte.Cu toate acestea, un procent de
65% dintre elevii români urmeaz\ cursuri de
`nv\]\m`nt voca]ional - o medie mai mare dec`t
cea european\, de 52%. ~n plus, `n condi]iile
crizei economice, c`nd tot mai mul]i absolven]i
de studii superioare nu reu[esc s\-[i g\seasc\
un loc de munc\ potrivit preg\tirii lor, tinerii care
au ales filiera voca]ional\ par s\ fie favoriza]i.
Guvernul a decis unele modific\ri `n ceea ce
prive[te finan]area per elev a tinerilor care
frecventeaz\ liceele voca]ionale, tocmai pentru
a asigura o bun\ func]ionare a acestor unit\]i de
`nv\]\m`nt de performan]\ din România. O alt\
A consemnat Dida VASILCA
(Continuaare `n pag. 7)

ULTIMA OR| LA ROMAN
„Afar\,
te asiguri pe via]\”
ot mai mul]i absolven]i
ai `nv\]\m`ntului liceal
roma[can se g`ndesc
s\ ia calea str\in\t\]ii
pentru studiile superioare, „ispita" fiind motivat\ de contextul
foarte ofertant al mediului universitar pentru care tinerii din România, `n general, se
dovedesc a fi nu doar
preg\ti]i ci [i capabili
s\ se `ntreac\, de la egal la egal,
cu colegii lor de genera]ie din universit\]ile pentru care opteaz\.
Fie c\ este America, Anglia
sau Danemarca, `n topul colegiilor
[i liceelor municipiului care au
`ngro[at deja r`ndurile universit\]ilor str\ine conduc Colegiul
Na]ional „Roman Vod\” [i Grupul
{colar „Vasile Sav”. A[a st`nd
lucrurile, visul str\in\t\]ii pentru
absolven]ii de liceu roma[cani nu
mai este de mult o poveste, singura barier\ fiind, eventual, cea de
natur\ material\, care pare-se c\
nu mai sperie pe nimeni, av`nd `n
vedere programele de burse puse
la dispozi]ie de universit\]ile europene, ca [i cele de peste ocean.
„M-am g`ndit la varianta de a studia
`n str\in\tate [i chiar am aplicat
printr-un program pe care l-am
g\sit pe internet. Deocamdat\ am
depus aplica]ia pentru o universitate din Anglia [i a[tept r\spunsul.
Nu m\ inhib\ deloc, `ntr-o astfel de
perspectiv\, dec`t faptul c\ este
departe de cas\, dar lucrurile se
compenseaz\ av`nd `n vedere
mediul universitar de acolo, tot
ceea ce presupune acesta [i ca
[coal\ [i ca nivel de rela]ionare cu
tinerii de v`rsta mea. Problema
legat\ de costurile studiilor nu este
at`t de inaccesibil\ deoarece pot s\
beneficiez de o burs\ [i chiar de un
`mprumut care-]i permite s\
acoperi toate taxele de [colarizare,
avantajul fiind c\ acest `mprumut `l
pot rambursa dup\ terminarea
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studiilor, ceea ce face mediul universitar din afar\ mult mai atractiv
dec`t cel de la noi, din toate
punctele de vedere", a m\rturisit
Alina Tatar, elev\ `n ultima clas\
de liceu la Colegiul Na]ional
„Roman Vod\" Roman.
Faptul c\ op]iunile elevilor
roma[cani se `ndreapt\ tot mai des
c\tre studiile universitare din alte
]\ri poate fi probat [i prin prezen]a
lor masiv\ la T`rgul Universitar
Interna]ional desf\[urat la mijlocul
lunii martie 2011, la Ia[i, unde
c`teva mii de tineri din licee din
toate jude]ele Moldovei aproape c\
s-au c\lcat `n picioare pentru a se
interesa despre ofertele „str\ine".
Faptul c\ nici o universitate din
România nu este inclus\ `n Topul
500 al universit\]ilor din Europa,
lucru care spune multe despre
diferen]ele de preg\tire, dac\ este
s\ compar\m ofertele. Cu toate
acestea, nu to]i tinerii absolven]i de
liceu [i-au propus s\… emigreze,
pentru studii, unii opt`nd pentru
traiul de-acas\, chiar dac\ inima le
spune c\ nu pare a fi alegerea cea
mai potrivit\ pe termen lung.
„P\rerile s`nt destul de `mp\r]ite,
depinde mult `ns\ de ce domeniu
alegi s\ studiezi [i, nu `n ultimul
r`nd, `n ce ]ar\. Eu am ales o facultate din România, respectiv din
Ia[i, [i cred c\ facult\]ile de-acas\
s`nt `nc\ foarte bune, au profesori
foarte buni, au programe atractive
de studiu, doar c\, din p\cate, nu
avem foarte multe oportunit\]i create aici. Majoritatea absolven]ilor
aleg acum s\ studieze `n str\in\tate, mai ales pentru avantajele
materiale care-]i asigur\ perioada
studiilor. Practic, acolo te asiguri pe
via]\, or, aici, te pa[te un risc foarte
mare de a termina o facultate [i de
a r\m`ne acas\ sau, `n cazul…
fericit s\ ajungi s\-]i cumperi un loc
de munc\ cu bani f\cu]i tot `n
str\in\tate", a spus Bianca Gal,
absolvent\ tot la Colegiul Na]ional
„Roman Vod\". Dixit!

Student pentru o zi, o repeti]ie binevenit\
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niversitatea {tefan Cel Mare
din Suceava a organizat [i `n
acest an concursul de-acum
consacrat sub numele „Studeent pentru o zi". ~ntrecerea
rezervat\ elevilor care, `n
prezent, studiaz\ `n clasele a
XI-a [i a XII-a de liceu, s-a
bucurat de un interes deosebit
`n r`ndul tinerilor roma[cani
dornici s\-[i `ncerce for]ele cu

colegii lor din Moldova. „Elevii no[tri au
participat [i la edi]ia din 2010 a concursului organizat de universitatea sucevean\
[i, spre bucuria [i satisfac]ia noastr\,
s-au `ntors acas\ cu premii la aproape
toate disciplinele. Asta a f\cut ca [i la
edi]ia din acest an elevii din clasele terminale s\ se `nscrie cu speran]a c\ se
vor `ntoarce din nou cu lauri de la
Suceava, chiar dac\ probele nu au fost
deloc u[oare. ~n concluzie, aceast\ `ntrecere a fost o repeti]ie binevenit\ pentru to]i participan]ii
`naintea accederii `n sistemul
de `nv\]\m`nt superior", a spus
prof. Mihaeela Tanovicci, dir. adj.
la Colegiul Na]ional „Roman
Vod\" din Roman.
A[a st`nd lucrurile, `n afar\
de avantajul acestei „repeti]ii"
live care constituie o ramp\
oportun\ de verificare a
preg\tirii [colare, participan]ii la
acest concurs din Regiunea
Nord-Est, au mai fost atra[i de
premii `n valoare total\ de

peste 25.000 lei precum [i de 42 de certificate de agrementare care ofer\ posibilitatea c`[tig\torilor de a fi studen]i ai
Universit\]ii „{tefan cel Mare", pe locuri
f\r\ tax\. Edi]ia din acest an a concursului regional „Student pentru o zi" a debutat
pe 19 martie, cu concursul individual al
absolven]ilor de liceu, `n vreme ce pentru
`ntrecerea pe echipe, rezervat\ elevilor de
clasa a XI-a, concuren]ii au mai avut posibilitatea s\ se `nscrie p`n\ `n data de 30
martie. De remarcat la aceast\ edi]ie s`nt
rezultatele ob]inute de c\tre absolven]ii
romanvodi[ti Andreeea Roxana Picc\ (prof.
Florin Moldovanu) [i Alina Tatar (prof.
Anca Gheorghi]\), care au ob]inut premiul
al II-lea la disciplinele Informatic\, respectiv Limba francez\, dar [i al celeilalte
romanvodiste, Occtavia Mireela Galit, eleva
profesoarei Anca Gheorghi]\ ob]in`nd la
Suceava premiul al III-lea dup\ ce, nu cu
mult\ vreme `naintea acestui concurs, a
reu[it performan]a de a se califica la
etapa final\ a Olimpiadei de Limba
francez\, edi]ia 2011.

{coala privat\, `n premier\ la Roman
oma[canii care au
copii la [coal\ `n
clasele primare de
gimnaziu [i doresc
s\ le asigure
micu]ilor un program after school
dup\ model occidental pot opta
pentru
prima
[coal\ privat\ de
acest gen care pune la dispozi]ie condi]ii deosebite de
studiu [i de petrecere a timpului liber, oferind [i garan]ia
unui personal foarte bine
preg\tit `n acest scop.
~ncep`nd de luni, 21 martie, cei interesa]i de programul
afteer school au posibilitatea s\
apeleze la serviciile unei astfel
de institu]ii, Littlee Britain fiind
[coala care, prin dot\rile de
excep]ie [i prin personalul cu
care porne[te la drum, poate
satisface cele mai exigente
op]iuni. Chiar dac\ programul
oferit micu]ilor este foarte
complex iar oferta pare a fi
mult peste ceea ce exist\ la
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Roman `n acest moment, pentru serviciile after school existente, costurile lunare pentru
un copil s`nt chiar sub cele pe
care roma[canii le ofer\ la
o… bon\. "Aici, `n cadrul programului [coal\ dup\ [coal\,
elevii vor avea la dispozi]ie
cadre foarte bine preg\tite cu
care-[i vor face temele, `[i vor
fixa cuno[tin]ele accumulate
la clas\, apoi avem un program foarte variat de `nv\]are
a limbilor str\ine, respectiv
engleza, franceza [i germana,
iar ziua de joi am rezervat-o
unui program `n care avem
incluse ore pentru recrea]ie `n
care copiii vor avea profesor
de dans, programul fiind unul
adecvat pentru acest regim de
[coal\ dup\ [coal\, respectiv
`ntre orele 12,30 [i 17,30, zilnic. Avem o disponibilitate
foarte mare fa]\ de alegerile
p\rin]ilor pe care `i asigur\m
c\ profesionalismul nostru,
mai ales, nu poate fi pus `n
balan]\ cu ceea ce `ndeob[te
majoritatea copiilor fac acas\

cu o bon\, cu vecina sau cu
bunica", a spus Ovidiu S`rghee,
profesor de limba englez\ la
un liceu roma[can [i managerul acestei [coli private dispuse s\ schimbe radical
op]iunile roma[canilor legate
de oferta "after school".
Pentru p\rin]ii interesa]i
de serviciile acestei noi institu]ii, Little Britain a organizat
pe 19 martie o zi a por]ilor

deescchisee, ocazie cu care cei
interesa]i au c\lcat pragul
acestui mic "Wonderland",
uimirea [i satisfac]ia acestora
nefiind deloc surprinz\toare `n
contextul `n care aici ai
senza]ia c\ te afli `ntr-adev\r
oriunde altundeva dec`t `ntr-o
institu]ie de `nv\]\m`nt, chiar
[i de acest gen, din ]ara lui
"nu se poate"…

ARTE & MESERII  ARTE & MESERII  ARTE & MESERII  ARTE & MESERII
rumo[i [i de[tep]i, cel
mai adesea deta[a]i
de `ncorset\rile cotidianului, imuni la mofturile demodate ale
unor dasc\li de la care
doar pe la col]uri recunosc c\ nu au de
`nv\]at mare lucru [i,
cel mai important, exploratori `n toate cele
pe care ei le socotesc
ziditoare pentru viitorul lor care, cel mai adesea, pentru
cei maturi este diferit, n\scocit
parc\ din povestirile SF… Ace[tia
s`nt tinerii pu[i mereu s\ sparg\
[abloane, "tineretul din ziua de
ast\zi", adesea hulit f\r\ ca hulitorii s\-[i pun\ cele mai elementare `ntreb\ri [i f\r\ s\ le
ofere punctul de sprijin de care au
at`ta nevoie pentru a se lansa `n
zborul lor nem\rginit.
Peste un astfel de grup de
tineri aveam s\ dau, nu de mult, la
Colegiul Na]ional "Roman Vod\"
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Romanvodi[tii la Google Code-In
(CNRV), [coala de la care se
`ncepe orice discu]ie atunci c`nd
vine vorba despre performan]\ `n
urbea mu[atin\, [i nu degeaba.
M-au convins `nc\ o dat\ despre
asta Marian Spoial\, Vlad Ungureanu, Andreea L\z\rescu,
Valentin Ionu] Cojocaru, Crengu]a
B\c\oanu, Iulian Boboc [i cea mai
galonat\ dintre ei,
Florentina Mu[at,
cu to]ii participan]i
[i c`[tig\tori, deopotriv\, `n cadrul
concursului Google
Code-In, un concurs de faim\
mondial\ unde nu
se bag\ chiar
oricine, participarea fiind [i de data
aceasta select\,
dac\ este s\ avem
`n vedere faptul c\

la `ntrecerea organizat\ de colosul
IT Google au fost prezen]i 360 de
elevi, din 48 de ]\ri, de pe toate
meridianele lumii. "Concursul a
avut un grad de dificultate de la
mediu spre greu. Eu n-am reu[it
s\ rezolv probleme dintre cele mai
grele deoarece se punea problema unor cuno[tin]e de programare

avansat\, `ns\, chiar [i a[a, se
poate face performan]\", a
m\rturisit Marian Spoial\, elev `n
clasa a XI-a la CNRV care, pentru
ceea ce a reu[it la finele acestui
concurs, s-a ales cu suma de 300
de dolari, care `ns\ p\le[te pe
l`ng\ experien]a de excep]ie
dob`ndit\ cu aceast\ ocazie...

O recunoa[tere
c`t… America !
~ntrecerea prilejuit\ de Google
Code-In a constat `n rezolvarea de
c\tre elevi a unor probleme concrete, propuse de mai multe companii, cu profiluri diverse. Romanvodi[tii care s-au `nscris la concurs
au avut posibilitatea de a-[i alege
singuri sarcinile de lucru, altfel
foarte diverse, `ncep`nd de la programare, localizarea [i testarea
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unor produse soft, promovarea
unor concepte, dar [i alte sarcini la
care au lucrat singuri, fiecare
aleg`nd ceea ce a socotit c\ i se
potrive[te mai bine.
Cu toate c\ s-a `nscris la concurs abia la `nceputul iernii, mai
mult din curiozitate, Florentina
Mu[at, elev\ `n clasa a XI-a A la
Colegiul Na]ional „Roman-Vod\",
a reu[it performan]a de a se clasa
`n final a zecea `ntre cei 14
c`[tig\tori, dintre care doar doi
concuren]i reprezint\ România, a
doua dup\ SUA `n ierarhia final\.
~n urma acestei performan]e,
romanvodista este invitat\ `mpreun\ cu mama sa s\ viziteze sediul
central al companiei Google, din
Mountain View, California, aceast\
excursie reprezent`nd premiul cel
mare oferit de c\tre organizatorii
concursului Google Code-In. „Am
realizat mai multe traduceri pentru

interfa]\ la o serie de sisteme de
operare, efortul fiind destul de
mare `ns\ acum, la final, m\ bucur
mai ales de faptul c\ munca mea
a fost recunoscut\ [i r\spl\tit\", a
m\rturisit Florentina Mu[at, elev\
`n clasa a XI-a A la „Roman Vod\",
care nu [tie dac\ va mai participa
la concursul care i-a oferit prilejul
s\ ajung\ acas\ la Google, `ns\
consider\ aceast\ experien]\
„foarte interesant\".
~nainte de a pune punct, m\
simt dator s\ subliniez contribu]ia
aparte a profesorului de Informatic\ de la CNRV, Florin
Moldovanu, recunoscut de c\tre
to]i romanvodi[tii implica]i `n `ntrecerea Google Code-In chiar dac\
maestrul lor a spus c\ nu-[i revendic\ dec`t meritul de a le fi prezentat acest concurs [i de a le fi spus
mereu s\ cread\ `n [ansa lor. Ca
[i cum, cu asemenea tineri, mai
era nevoie [i de altceva…
Pagin\ realizat\
de A. OPRI{
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{COALA NEM}EAN|, LA ZI
Adio... bani
de liceu
este o sut\ dintre beneficiari au
fost exclu[i din programul
„Bani de liceu” din pricina absen]elor acumulate, ori pentru
c\ le-au fost sc\zute notele la
purtare. Mai exact, la ultima
alocare de fonduri pe acest
program, au fost aproximativ
4.600 de beneficiari, `n baza
solicit\rilor primite de la licee,
`n timp ce la `nceputul acestui
an [colar, `n Neam], erau 4.703 de liceeni
beneficiari de burse sociale. Potrivit HG
nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor
[i a cuantumului sprijinului financiar `n
cadrul programului „Bani de liceu”, bursa
lunar\ de 180 de lei se acord\ elevilor
proveni]i din familii care au avut un venit
brut lunar, pe membru de familie, realizat
`n ultimele 3 luni anterioare depunerii
dosarului, de maximum 150 de lei.

P

Proiect
la {coala
Mastac\n
~n perioada 1 martie 2011 - 31
octombrie 2011, se va derula proiectul
„`mpreun\ vom reu[i!”, finan]at de
Funda]ia Soros, prin Centrul Educa]ia
2000’ [i implementat de echipa de proiect
a [colii cu clasele I-VIII Mastac\n, comuna Borle[ti. Scopul proiectului este potrivit directorului unit\]ii de `nv\]\m`nt,
Cristinel-Veniamin Constantin - `mbun\t\]irea accesului elevilor, din mediile
sociale defavorizate, la un `nv\]\m`nt de
calitate [i `nl\turarea barierelor de comunicare `ntre cadrele didactice [i p\rin]ii
elevilor, `ntre p\rin]i [i copiii acestora,
astfel `nc`t s\ se creeze un mediu de

`ncredere echilibrat, `n care copilul s\ se
manifeste ne`ngr\dit. Proiectul a fost
realizat cu sprijinul Funda]iei Centrul
Educa]ia 2000’, `n cadrul proiectului
„Parteneriat pentru educa]ie! Granturi
pentru [coli `n dificultate!" finan]at de
Funda]ia Soros România prin programul
Fondul de Urgen]\. Grupul ]int\ va fi format din 30 elevi din clasele I-VIII care
provin din familii cu p\rin]i [omeri, cu unul
sau ambii p\rin]i pleca]i `n str\in\tate sau
cu venit minim garantat.

„Alege! Este
dreptul t\u!”
S`mb\t\, 19 martie, `ncep`nd cu ora
9.00, la Grupul {colar Economic [i
Administrativ din Piatra Neam] a avut loc
faza jude]ean\ a concursului na]ional
"Alege! Este dreptul t\u!", organizat de
Comisariatul Jude]ean pentru Protec]ia
Consumatorilor [i Inspectoratul [colar.
Ajuns la a IX-a edi]ie, concursul a avut ca
tem\ „Informarea complet\, corect\ [i
precis\ - un drept [i o necesitate pentru
consumatori", fiind structurat pe cicluri de
`nv\]\m`nt primar, gimnazial [i liceal.
Spre deosebire de anul trecut, c`nd au
participat mai bine de 30 de elevi la acest
concurs, de aceast\ dat\ au fost 17 copii,
din Piatra Neam] [i Roman. Cei din clasele I - VIII au realizat desene pe tema concursului, `n timp ce concuren]ii de liceu au
avut de r\spuns la un test cu `ntreb\ri tip
gril\, plus prezentarea unui eseu legat de
dreptul consumatorilor de a fi informa]i
corect. Potrivit organizatorilor, scopul acestui concurs este educarea [i con[tientizarea tinerilor asupra drepturilor [i intereselor lor legitime, astfel `nc`t, `n anii
urm\tori, s\ se formeze o nou\ genera]ie
de cump\r\tori, con[tient\ de drepturile
sale.

„{tefan
Procopiu” la a XX-a edi]ie
Pe 19 [i 20 martie a avut loc cea de-a
XX-a edi]ie a Concursului Na]ional de
Referate [i Comunic\ri [tiin]ifice "{tefan
Procopiu", eveniment g\zduit de Colegiul
Tehnic Gheorghe Cartianu. Evenimentul
a debutat cu deschiderea festiv\ la care
au participat si reprezentanti ai autorit\]ilor locale care au sprijinit organizarea
concursului. ~n acest an au fost `n concurs 100 de lucr\ri [i `n jur de 200 de
elevi. Juriul, format din inspectori de specialitate [i profesori universitari de la
Facultatea de Fizic\ Ia[i, a apreciat c\,
de la an la an, cresc num\rul de participan]i [i calitatea lucr\rilor. ~n urm\ cu
dou\ decenii, la nivel de liceu, concursul
a evoluat mai `nt`i la nivel jude]ean, pentru ca apoi s\ ajung\ unul na]ional.
Concursul se desf\[oar\ pe 3 sec]iuni:
fizic\ pentru gimnaziu [i liceu, [tiin]e [i
tehnologii [i sec]iunea metodic\, pentru
cadrele didactice. La edi]ia din acest an
au sus]inut comunic\ri [tiin]ifice aproape
60 de cadre didactice [i masteranzi.
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publica r\spunsurile dvs `n ordinea primirii pe
mail (revista_apostolul@yahoo.com) [i le vom
e[alona `n limita spa]iului alocat `n fiecare
num\r. Spor la treab\!

CHESTIONAR
1. Care crede]i c\ sunt principalele deficien]e ale manualelor dup\ care preda]i? Pot fi
ele remediate? ~n ce direc]ie ar trebui puse
accentele: informa]ie, comentariu artistic, sistem
axiologic, altele?
2. Comenta]i programa [colar\. ~n ce clas\
ar trebui s\ `nceap\ studiul literaturii universale?

egea Educa]iei Na]ionale a intrat `n
vigoare din februarie
2011. Noul act normativ a abrogat vechea Lege a ~nv\]\m`ntului nr. 84 / 1995
dar [i Legea 128 /
1997 privind Statutul
Personalului Didactic. Este rezultatul
unui compromis `ntre
o `ncercare de a `nnoi un sistem
`ncremenit `n timp [i rezolvarea
unui buget ajuns la cea mai
joas\ cot\. Prevederile stabilite
prin lege vor fi aplicate cu pa[i
m\run]i, din mers. Cauza?
Minune mare! Nu s-au elaborat
`nc\ noile metodologii de aplicare. ~n aceast\ conjunctur\,
problema aplic\rii LEN va na[te
multe tensiuni `n institu]iile de
`nv\]\m`nt. Fapte? G`rl\.

L

Pierdem [coli
Potrivit Legii Educa]iei na]ionale
(Legea 1/2011), de la 1 septembrie [colile care nu au cel pu]in 300 de elevi [i
pre[colari `[i vor pierde personalitatea
juridic\. Tot potrivit legii, pierderea statutului de [coal\ cu personalitate juridic\
trebuie aprobat\ de consiliile locale.
Comunele ai c\ror consilieri locali trebuie
s\ decid\ asupra statutului unor [coli
sunt Bahna, Borca, Borle[ti, Cordun,
Horia [i Ion Creang\.
Marius GHEGHICI

LACRIM| LIMBII ROMÂNE
m solicitat, de mai multe ori, unor
profesori cu ne[tirbit\ autoritate profesional\ s\ sus]in\ `n aceste pagini
o rubric\ lunar\ `n ap\rarea limbii
române. Am primit, deocamdat\,
numai promisiuni; texte ba. A[adar,
invita]ia r\m`ne deschis\...
Ancheta,
masa
rotund\
(p\trat\, hexagonal\, cubic\?) pe
care o propunem ast\zi `n revista
noastr\ `[i dore[te s\ ini]ieze un dialog benefic (?) pentru to]i participan]ii. Chestionarul pe care vi-l
`naint\m nu este tabu [i poate fi
oric`nd optimizat potrivit sugestiilor dvs. Vom

La catedr\ sau la partid?

P`n\ `n ce clas\ a]i propune s\ se fac\ gramatic\? La clasele la care preda]i acum este
(in)suficient num\rul de ore de limba român\?
3. Sunte]i profesor de limb\ român\. Care
crede]i c\ e cea mai important\ performan]\ a
carierei dvs?
4. Ce ini]iativ\ a]i avut, la catedr\ sau dincolo de ea, pentru ap\rarea limbii române de
barbaria prezentului?
5. Este un truism faptul c\ ast\zi se cite[te
tot mai pu]in. Enumera]i (din programa [colar\
sau din afara ei) zece c\r]i pe care ar fi trebuit s\
le citeasc\ un absolvent p`n\ `n preajma
bacalaureatului.

Conform noilor indica]ii,
directorii de [coli, dar [i adjunc]ii
acestora, trebuie s\ aleag\ `ntre
fotoliul de manager [i cel de
lider al unui partid politic. Adic\,
func]ia de director sau cea de
partid. Laconic spus: ori - ori.
Termen? ~n 15 zile de la intrarea
`n vigoare a Legii Educa]iei.
Asta `nseamn\ c\ `n anul [colar
viitor, problema e rezolvat\.
Tran[ant, f\r\ discu]ii. De ce se
procedeaz\ franc? Dup\ Revolu]ie destui profesori au uitat de
au f\cut o facultate sau dou\.
Atra[i de politichie [i avantajele
oferite de ea, au neglijat catedra. Au devenit politicieni cu
[taif, carismatici. Cu ma[in\ la
scar\ [i… Nu crede]i? Privi]i
spre comune, g\si]i `n capul
mesei numai `nv\]\tori [i profesori. E coad\ mare la func]ii
politice. S\tenii gospodari s-au
cam s\turat de ei [i de lozincile
lor. Evident, mincinoase.

La ora[e situa]ia este [i mai
albastr\. Mai ales `n centrele
universitare. Aici, destui universitari au fost simultan: rectori,
lideri de partid, membri `n diverse comisii de administra]ie, patroni de firme. C`nd se preg\teau pentru toate astea? Mister
total. Noua Lege a Educa]iei nu
dore[te dec`t s\ stopeze acest
„dezm\] moral”. Precizeaz\:
„…persoanele care ocup\ o
func]ie de conducere sau de
demnitate public\, nu pot
exercita func]ia de rector `n
perioada `ndeplinirii mandatului”. Scurt, clar [i concis. Locul
universitarului e la catedr\ `n
amfiteatru, la biblioteca de documentare, `ntre studen]i. Nu
are ce c\uta `n talk-show-uri
partizane cu e[arfa partidului la
g`t, sc\l\mb\indu-se jalnic [i
degradant `n ritmuri s\lt\re]e. ~n
studen]ie, la Ia[i, am
avut un profesor de
excep]ie. Numele lui?
Gh. Platon, a ajuns academician. Era din
]inutul Neam]ului. Cum
a urcat `n Academie?
Toat\ via]a a tr\it
printre c\r]i. ~n politichie era un habarnist total, dar `n domeniul s\u era
„Doxa”. Azi e invers.
Este? Chiar dac\ nu
recunoa[te]i, a[a e.
Se va depolitiza `nv\]\m`ntul românesc prin aplicarea
Legii Educa]iei? Vor disp\rea
politrucii [i lozincarii? Vom tr\i [i
vom vedea. Deocamdat\, `n
noua lege s`nt articole ce se bat
cap `n cap. Privi]i la drepturile
pe care le are primarul comunal
`n Consiliul de Administra]ie al
[colii. C\ destui primari nu au
nici liceul f\r\ bac, asta e alt\
poveste. S`nt convins c\ mul]i
universitari, mazili]i de la putere,
vor `ncerca s\ fenteze legea.
S\-[i caute „dreptatea" `n
instan]\. Le dorim „succesuri"!
Unii se pare c\ le-au [i ob]inut.
Ne referim la Abramburica, care
se indispune total c`nd aude
vocabula incompatibil. Ce
`nseamn\? C\uta]i `n DEX la
pagina 421.
Dumitru RUSU
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Cezar }ucu, un matematician convertit la poezie
flat la cea de-a zecea apari]ie
editorial\ cu ale sale "Scrisori
neterminate" (Editura Universitas XXI, Ia[i, 2010), poetul
Cezar }ucu nu `[i dezminte
predilec]ia sa liric\ - dialogul
continuu cu un cititor atent la
deriziunea unei lumi bolnave.
Dac\ `n "Blestemele" [i
"Fabulele" sale, `mpr\[tiate
pe parcursul a 4-5 c\r]i, lua `n
t\rbac\, cu talent [i mult prea
mult\ elegan]\, toate relele
unei societ\]i lipsite de scrupule, chiar pe
unii dintre reprezentan]ii acesteia, de
data aceasta poetul, retras `n orizontul
reflexivit\]ii senin sceptice, d\ versurilor
sale o turnur\ elegiac\ [i roman]ioas\, `n
ciuda faptul c\ lirismul s\u r\m`ne unul
ludic, a[a cum ne-a obi[nuit `nc\ de la
prima sa carte, c`nd descria "Lumea `n
epigrame [i catrene". Astfel, cele peste
80 de scrisori din aceast\ carte, `ntinse
pe parcursul a peste 200 de pagini nu
s`nt altceva dec`t o continuare a dialogurilor sale cu lumea, dialoguri `nce-
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pute `n celelalte volume [i neterminate.
Poate de aceea `[i intituleaz\ Cezar
}ucu astfel cartea sa, poetul av`nd
convingerea c\ scrisorile sale - unele disperate sau t\ioase, altele lirice sau patetice de-a dreptul - nu-[i vor afla niciodat\
finalitatea, tocmai pentru c\ interlocutorul
lui, destinatarul acestor "scrisori" e mereu
un altul. Un altul care intr\ `n raza sa de
aten]ie, mereu altul, dar care r\spunde
acelea[i identit\]i. Autorul acestei c\r]i `[i
caut\ sinele (poate eul s\u profund) prin
altcineva, prin cel cu care discut\, spre
deosebire de majoritatea poe]ilor care
procedeaz\ tocmai invers: cei din urm\
pleac\ de la problemele lor intime pentru
a descoperi tragedia sau frumuse]ea
`ntregii lumi [i marile ei probleme.
Amestecul de lirism adev\rat [i
improviza]ia `mpov\rat\ cu imagini frumoase dar [i cu platitudini deranjante fac
din poezia lui Cezar }ucu un delir verbal
[i lingvistic, care, atunci c`nd nu deranjeaz\, atrage aten]ia. Nu de pu]ine ori
`nt`lnim `n scrisorile sale acea exhibi]ie
sentimental\ de care, pare-se, poetul

este m`ndru, precum `n acest text care ne
aminte[te de t`n\rul Esenin sau un
P\unescu la maturitate: "Iar\[i, t\t\ic\,
am trecut / Pe drumeagul de la cimitir /
Unde, `nchis `n casa ta de lut, / Mai auzi
doar preo]ii de mir // {i suspinul celor
care-[i pl`ng / Disp\ru]ii, de cur`nd,
pleca]i / Pe t\r`murile care str`ng /
Sufletul p\rin]ilor uita]i..." De altfel,
fiindc\ am invocat numele unui tribun
român recent disp\rut, `mi dau seama c\
cea mai mare parte a liricii de p`n\ acum
a lui Cezar }ucu o constituie poeziamanifest, poezia de atitudine social\, un
gen de poezie ocolit cu gra]ie de c\tre to]i
poe]ii `n perioada postdecembrist\.
Universul poeziei sale, unul tradi]ionalist [i u[or vetust, dar mult prea concret
deseori, atitudinea sa grav-sentimental\
abordat\, poate [i versul s\u clasic - ilustrat `ns\ de o prozodie impecabil\ - dau
`ntregului volum o fals\ not\ de monotonie [i autopasti[\. Fals\, pentru c\, citit
pe `ndelete, volumul ilustreaz\ un univers
foarte divers de probleme, de la cele religioase sau laice, la problemele de

con[tiin]\ [i responsabilitate social\.
De[i superbia pe care o afi[eaz\ poetul
atunci c`nd evoc\ sau invoc\ st\ri [i sentimente `n\l]\toare este deseori umbrit\
de ceremonialurile introductive, iar
pierderea `n prolegomene narative care `i
atenueaz\ tonusul liric nu este doar accidental\,
aceste
„Scrisori neterminate" s`nt o lectur\
pl\cut\, pentru o
dup\-amiaz\ de
duminic\.
Conchiz`nd, cel
mai recent volum
de versuri al poetului Cezar }ucu, un
matematician convertit la poezie,
este `nc\ o dovad\
cert\ c\ talentul
s\u poate na[te [i
alte surprize lirice
mai de profunzime
dec`t cele de p`n\
acum. Poate ar tre-
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bui s\ amintesc `nc\ un lucru, mai pu]in
important, dar util: av`nd `n vedere
tematica divers\ abordat\ `n aceste
scrisori, autorul ar fi trebuit s\ le `mpart\
pe c`teva capitole. Poate la o nou\ edi]ie.
Nicolae SAVA

Iulia H\l\ucescu
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PA{I SPRE EUROPA
Periplu european
`nt o `mp\timit\ a
proiectelor europene,
a contactelor cu al]i
profesori [i elevi din
Europa, a cunoa[terii
altor sisteme educa]ionale, a schimburilor
de experien]\ pedagogic\, a descoperirii
altor ]\ri, cu universul
lor lingvistic, peisagistic, cultural, istoric,
arhitectonic, culinar,
al tradi]iilor [i obiceiurilor.

tice s-au desfa[urat la Ecole
Nationale de Peisage, institu]ie
amplasat\ chiar `n gr\dina de
legume a regelui Ludovic al XIVlea (Potagerie du Roi) [i activitatea s-a `ncheiat cu o expozi]ie a
c\r]ilor realizate de noi.
Totul a fost de neuitat...
Rafinamentul [i [armul fran]uzesc… Incontournable! Inoubliable!

Versailles - Fran]a 1 iulie 2010…

Are loc prima `nt`lnire a participan]ilor la cursul Comenius individual „ICT for collaborative - project based teaching and learning".
Micu]a, cocheta [i `nc`nt\toarea
insul\ din Mediterana ne-a `nc`ntat cu atmosfera ei cosmopolit\, cu farmecul arab al limbii
malteze, cu urmele trecerii at`tor
cuceritori [i mai ales a vesti]ilor
cavaleri de Malta, cu ospitalitatea [i exuberan]a localnicilor…
La fel, participan]i din
`ntreaga Europ\, profesori dornici de a ne perfec]iona `n domeniul informaticii, care am avut
multe de `nv\]at cu privire la
instrumentele ICT pe care le
putem folosi `n desf\[urarea
actului didactic. {i `n plus, mult\
`nc`ntare cu ocazia vizit\rii
vechii capitale a Maltei, "Mdina",
un ora[ cetate, sau a noii [i
modernei capitale La Valetta, a
templului neolitic mai vechi chiar
dec`t complexul Stonehenge [i
multor alte obiective turistice.

S

A[tept\m `n fa]a hotelului
unde s`ntem caza]i to]i cei 20 de
participan]i din `ntreaga Europ\ la
Workshopul Grundtvig „Articuler le
theme du vegetal avec les arts du

livre". Urmeaz\ s\ ne `nt`lnim cu
Aline Rutily, cercet\tor [tiin]ific la
Sorbona [i organizatoarea acestui
workshop, care ne-a oferit pe parcursul celor 10 zile un adev\rat
regal cultural fran]uzesc. Scopul
`nt`lnirii noastre era ca, `n urma
experien]elor dob`ndite, s\ realiz\m o carte, un fel de sintez\ a
tuturor celor tr\ite, `n care s\
aplic\m motive vegetale, `n special florale.
Am `nceput frumoasa noastr\
poveste cu vizitarea Palatului [i a
gr\dinilor Versailles realizate de
regele Ludovic al XIV-lea pentru
a-[i preasl\vi puterea [i am fost
auditorii directorului Osmotecii din
Versailles, care ne-a prezentat o
istorie a parfumurilor, av`nd noi
`n[ine ocazia de a mirosi parfumuri rare si
demult disp\rute;
am vizitat binecunoscutul Musee
d'Orsay, unde neam delectat mai
ales cu minunatele
opere ale impresioni[tilor francezi;
ne-am deplasat la
Givency, pentru a
vizita casa [i
gr\dinile cu nuferi
ale lui Claude Monet iar `n aceea[i
zi, la Musee
d'Orangerie din Paris am admirat
imensele p`nze cu nuferi ale lui
Monet care acoper\ pere]ii a dou\
s\li de expozi]ie; am petrecut o zi
`n Saint Germain en Laye - ora[ul
natal al lui Claude Debussy, la
muzeul pictorului Maurice Denis,
unde i-am admirat operele si am
pictat noi `n[ine dup\ modelul
unui tablou de-al s\u; am vizitat
muzeul Georges Pompidou, unde
eu m-am sim]it datoare de a da
colegilor c`teva explica]ii despre
caracterul tinerei ]\rance românce, `n fa]a tabloului lui Henri
Matisse - „La blouse roumaine";
ne-am bucurat de o `nc`nt\toare
croazier\ pe Sena etc.
Cursurile [i activit\]ile prac-
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Alytus - Lituania 27 septembrie 2010
Aici are loc cea de-a patra
reuniune de proiect (dup\ Nantes,
Aguiar da Beira [i Piatra Neam]),
`n cadrul parteneriatului multilateral „Metiers en Europe - Histoire,
actualite, developpement personnel", care a dat ocazia unor
schimburi de experien]\ [i bune
practici `ntre profesorii din cele 5
]\ri participante(România, Fran]a,
Portugalia, Lituania, Cehia) [i a
unor `nt`lniri interesante `ntre elevi.
Am fost pentru 3 zile oaspe]ii unei
[coli dintr-un ora[ baltic, care a
`ncercat s\ ne arate ce are mai
bun, `ncep`nd cu prezentarea
colectivului de profesori [i continu`nd cu desf\[urarea orelor de
curs, cu servirea mesei la cantina

Premiile European Language Label 2010
 {coala Oan]u, pe podium
European Label - Certificatul European pentru proiecte din domeniul pred\rii [i `nv\]\rii limbilor
str\ine - este o ini]iativ\ a Comisiei Europene care `[i propune s\ eviden]ieze [i s\ recompenseze
cele mai inovatoare [i creative proiecte din acest domeniu. Lansat\ `n anul 1998 `n ]\rile membre
ale Uniunii Europene, ac]iunea s-aa bucurat de un real succes, fapt ce a determinat Comisia
European\ s\ o extind\ [i `n ]\rile aflate `n curs de aderare. Proiectele derulate prin Agen]ia
Na]ional\ pentru Programe comunitare `n Domeniul Educa]iei [i Form\rii Profesionale se
deruleaz\ cu sprijin financiar de la Uniunea European\, scopul lor fiind acela de a aduce mai
aproape unii de al]ii, prin informa]ii culturale, pe membrii comunit\]ii europene.
~n România, CEL s-aa acordat din anul 2002, p`n\ `n prezent fiind premiate peste 70 de proiecte
lingvistice. ~n edi]ia 2010 s-aau primit 44 de candidaturi, cu 12% mai multe dec`t la edi]ia precedent\.
n acest concurs,
proiectul Multimedia
E-platform for the
democratic learning
of the foreign languages {coala Oan]u, Oan]u-P`ng\ra]i,
jud. Neam] a ob]inut premiul II.
Festivitatea de
premiere s-a desf\[urat la Bucure[ti,
la sediul Agen]iei Na]ionale
pentru Programe comunitare `n
Domeniul Educa]iei [i Form\rii
Profesionale, pe data de 4 martie 2011.
La aceast\ festivitate au
participat: Leonard Orban,
consilier preziden]ial pe probleme de afaceri europene, fost
comisar european pentru multilingvism, Iulia Deutsch reprezentanta Comisiei Europene,
Augustin Mihalache, reprezentantul domnului ministru Daniel
Funeriu, Monica Calot\, director ANPCDEFP, coordonatorii
de proiecte [i inspectorii pe
probleme de programe [i
proiecte europene din jude]ele
premiate, precum [i c`te doi
elevi din fiecare [coal\.
Proiectul multilateral Comenius Multimedia E-platform
for the democratic learning of
the foreign languages derulat
de c\tre {coala cu clasele I-VIII
Oan]u, comuna P`ng\rati,
jude]ul Neam], coordonat de
c\tre Elena-Roxana Irina
`mpreun\ cu Doina M`]\, Vasile
Corfu [i Viorel Perju, a intrat `n
cursa pentru acest premiu `n
luna noiembrie 2010, ob]in`nd
`n luna februarie 2011 premiul
II.
De la {coala cu clasele I-VIII
Oan]u, au participat la festivitatea de premiere doi elevi din

~

clasa a VIII-a- Mihai Butunoi [i
Lucian Co[ni]\, profesorii
Vasile Corfu [i Elena-Roxana
Irina.
Au fost premiate produsele
finale ale proiectului, respectiv
platforma educa]ional\ Claroline, manualele virtuale,
materialele de promovare a culturii [i tradi]iilor române[ti, emisiunile televizate,articolele de
pres\ [i toat\ munca elevilor [i
profesorilor implica]i `n proiect.
Valoarea ad\ugat\ [i universalitatea produselor finale
constau `n principal `n caracterul lor democratic: at`t platforma e-learning, manualul de
bune practice [i
cursul suport pot
fi accesate f\r\
niciun cost [i pe
o perioad\ nelimitat\ de c\tre
orice institu]ie de
`nv\]\m`nt, precum [i orice
cet\]ean al lumii,
care vor dori s\
se educe, p\str`nd intact spiritul Claroline acela de surs\
liber\
pentru
toat\ lumea. ~n acela[i timp,
valoarea ad\ugat\ provine din
caracterul umanist, din faptul
c\ produsele de proiect se
adreseaz\, de asemenea, unui
public format din persoane cu
handicap, persoane izolate din
cauze geografice sau socioeconomice, permi]`ndu-le s\-[i
continue formarea prin promovarea nediscrimin\rii [i a
excluziunii. Nu `n ultimul r`nd,
valoarea ad\ugat\ provine din
caracterul poliglot al platformei
care dore[te s\ formeze unul
dintre cele mai importante

aspecte ale viitorilor cet\]eni
europeni: plurilingvismul, deschiderea cultural\ [i receptivitatea pentru noi idei [i tehnologii noi.
Elevii au vorbit despre
impactul proiectului asupra lor
prin prisma platformei educa]ionale Claroline [i prin prisma mobilit\]ilor, domnul Vasile
Corfu a men]ionat toate beneficiile aduse cadrelor didactice,
[colii,comunit\]ii iar doamna
Elena-Roxana Irina a f\cut o
prezentare a proiectului. Elevii
au g`ndit `mpreun\ cu echipa
un film de prezentare a proiectului.

Personal, consider c\ singurul, adev\ratul [i cel mai de
pre] produs final care ar fi trebuit evaluat este EMO}IA:
toat\ emo]ia tr\it\ de copii, de
la momentul `n care a `nceput
acest proiect, cu propozi]ia
„Vom merge `n Polonia,
Portugalia, Italia", emo]ia primului zbor cu avionul, emo]ia
primului pas `ntr-o ]ar\ str\in\,
emo]ia primei vorbe `n limba
englez\ (dac\ avem `n vedere
c\ mai mult de Hello/My name
is, nimic nu le era cunoscut),
emo]ia cunoa[terii altor copii,

emo]ia particip\rii la alt fel de
ore, emo]ia realiz\rii filmului O
zi din via]a mea la [coal\ sau
felicit\rile de Dragobete. Poate
ar fi trebuit evaluate toate eforturile f\cute de copii pentru a
construi platforma sau toate
momentele `n care repetau la
infinit pentru a fi totul perfect la
spectacole. Poate ar fi trebuit
stocat undeva momentul c`nd
un pre[colar a venit cu o strachin\ luat\ dintr-un chiler al
bunicului (pentru prezentarea
România-]ara mea), pentru c\
vrea [i el s\ fie la „Momeniu".
Iar toate acestea, `ncununate cu emo]ia tr\it\ o dat\
`n via]\, atunci c`nd e[ti laureat
al unui asemenea premiu, `nc`t
dou\ zile, una `nainte [i una
dup\, nimeni nu era `n stare s\
spun\ nimic.
Eu cred c\ acesta este
marele c`[tig al proiectelor
europene [i aceste c`[tiguri s`nt
cele mai de pre], pentru c\, `n
fond, to]i s`ntem interesa]i de
dezvoltarea copilului, prin
educa]ie permanent\, de calitate [i… de viitor. Astfel, se
dezvolt\ o atitudine pozitiv\
fa]\ de sine [i
fa]\ de ceilal]i.
Primul proiect, primul premiu. ~l dedic\m
`n `ntregime copiilor implica]i `n
proiect, p\rin]ilor care au fost
al\turi de noi,
echipei de proiect care a "lucrat"cu sufletul
[i `n special dedic\m acest premiu doamnei
inspector Maria
Ghini]\, care ne-a `ncurajat,
ne-a sf\tuit, ne-a monitorizat,
ne-a sus]inut, [i domnului
Alexandru M`]\, firul ro[u al
proiectului, care ne-a `ndrumat,
ne-a certat dac\ a fost cazul,
ne-a felicitat c`nd am meritat [i
a fost al\turi de noi de la
`nceput p`n\ la sf`r[it. Se confirm\ `nc\ o dat\ c\ lucrul `n
echip\ d\ roade [i a dat
European Language Label
2010.
Profesor
Elena-R
Roxana IRINA

ARTE & MESERII  ARTE & MESERII  ARTE &

„RAPSODIE ROMÂN| ~N PROZ|”
[colii, cu spectacole de muzic\ [i
dansuri tradi]ionale, cu vizitarea
`mprejurimilor. Am cunoscut apoi
[i capitala Lituaniei - Vilnius, un
ora[ plin de mister, istorie [i cultur\. Ne-am impregnat de spiritul
baltic, o combina]ie interesant\
`ntre influen]ele slave, nordice [i
poloneze… Suficient de mult pentru a m\ preg\ti pentru urm\toarea incursiune: Atena - Grecia 7 februarie - 2011…
Toate aceste proiecte s`nt
posibile
datorit\
finan]\rii
europene a programului Lifelong
Learning.
Profesor dr.
Gianina BURUIAN|

artea lui Constantin Virgil
Gheorghiu, intitulat\ "Casa de la
Petrodava" (Editura "Sofia",
Bucure[ti, 2010, traducere din
limba francez\ de Gheorghi]\
Ciocioi), ultimul roman scris `n
limba român\, `nainte de hirotonisirea sa ca preot al Bisericii
Ortodoxe Române din Paris
(1963), este prima parte (1961) a
unei tetralogii din care mai fac
parte „Nemuritorii de la Agapia"
(1964), „Moartea Kyralesei"
(1966), „Condottiera" (1967), [i are ca model
satul natal al autorului, n\scut la R\zboieni
din Jude]ul Neam]. Dup\ cum constat\ [i
semnatarul prefa]ei - Thierry Gillboeuf - se
constituie `ntr-o adev\rat\ "rapsodie român\
`n proz\".
Ac]iunea este plasat\ `ntr-un sat românesc tradi]ional de la `nceputul secolului al
XX-lea, cu pu]in `nainte [i `n timpul Primului
R\zboi Mondial, sat localizat `n }inutul Neam]
de sub munte, `ntr-un spa]iu aparte, la `n\l]imi
"mai aproape de cer", "pe unde norii ne trec

C

pe sub picioare", unde drumurile nu ajung, pe
locul str\vechii cet\]i daco-gete, al c\rei
nume este p\strat dup\ mai bine de dou\
milenii. Oamenii s`nt prezenta]i cu modul lor
de via]\, cu credin]a, cu datinile [i obiceiurile
lor de tip patriarhal. Protagoniste s`nt dou\

Note de lectur\
femei - Roxana Roca (cea "care nu-[i afl\
pl\cerea dec`t `n m\re]ie, `n lucrurile `nalte")
[i fiica acesteia, Stela, descendente ale familiei b\tr`nului Petrache Roca - "cel mai mare
dresor [i cresc\tor de cai din p\r]ile Moldovei"
- vestit `n ]ar\, dar [i la t`rgurile de la Lvov,
Leipzig, Soroca, Ia[i, Bratislava [i Bra[ov.
Acestea s`nt `nzestrate cu calit\]i morale
deosebite ("… nu cunosc dec`t dreptatea.
Niciodat\ mila.") [i consider\ c\ elementele
naturii vor participa la actul drept\]ii ce
urmeaz\ s\ li se fac\: "Poate c\ Domnul ne
va da harul s\u [i ne va chema pe mine, so]ia
jignit\, brazii, mun]ii, caii, pe tine, pe noi to]i,
s\ asist\m la judecat\."

APOSTOLUL

S`nt educate `n spiritul dragostei fa]\ de
aceste animale, cu care comunic\ [i se
`n]eleg reciproc numai din priviri ("Un cal care
este m`ng`iat atunci c`nd se `ntoarce dintr-o
c\l\torie, (...), se simte fericit p`n\ a doua
zi."), pentru c\ cei de la Petrodava au convingerea lor: "Caii nu se `n[eal\ asupra oamenilor. Ei cu at`t mai mult nu rabd\ ofensa. (...).
S`nt cavaleri. S`nt cai pe care oamenii i-au
`nv\]at curtoazia [i codul onoarei." De altfel,
autorul atribuie cailor un comportament
supranatural, prevestind catastrofe. Ei nu vor
s\ mai `nainteze spre Prut, presim]ind primejdia. ~ncepuse revolu]ia rus\, "acest cataclism
mai cumplit dec`t potopul lui Noe pentru
planet\". Tot acum, `n pagini de neuitat,
`nzestratele animale iau pe cont propriu lupta
`mpotriva unei bande de revolu]ionari,
salv`ndu-[i de la moarte st\p`na [i, pentru
moment, pe so]ul acesteia, iar scriitorul nu
pierde ocazia s\ realizeze un portret splendid
al hido[eniei chipului dezumanizat al unui

Constantin TOM{A
(ccontinuaree `n pag. 5)

martie 2011

LEC}IA DE ISTORIE
Prof. univ. dr.
DUMITRU ALMA{

Dasc\lii
care au fost

Motto: "Lu
uminarea poporu
ulu
ui este cea mai `nalt\ datorie a oameu luminarea poporu
unilor cinsti]i [i patrio]i. A nu slu
uji lupta pentru
lu
ui, a lucra contra existen]ei ]\rii, este tot una"- Spiru Haret
a terminarea claselor primare, cu
`ntrerupere de un
an (anul [colar
1943- 1944) din
cauza celui de-Al
Doilea R\zboi Mondial, la `ndemnul
`nv\]\torilor din satul natal, Crac\ul
Negru, un frumos
s\tuc pierdut `n mun]ii minuna]i ai Neam]ului, p\rin]ii mei
s-au sf\tuit s\ m\ dea mai
departe, la {coala Normal\ de
B\ie]i "Gheorghe Asachi", din
Piatra Neam], pentru a deveni
`nv\]\tor.
Se [tie c\ dintre absolven]ii acestei unit\]i de elit\,
[coal\ cu mare prestigiu
datorit\ corpului didactic pe
care `l avea `n acele timpuri
(Grigore Cap[a, Ion Lumiceanu, Victor Savin, Dumitru
Alma[- pe care `i omagiem
ast\zi- [i mul]i al]ii) unii au
devenit profesori universitari,
mul]i cu studii superioare,
afl`ndu-se `n fruntea unor
domenii de activitate, al]ii profesori de liceu sau [coli generale, `n majoritate `nv\]\tori [i
profesori des\v`r[i]i.
{i am `nceput s\ m\
preg\tesc pentru plecarea la
ora[, s\ dau examen de
admitere. (Speran]a mamei
era c\ nu voi reu[i).
~n urma examenului
sus]inut cu multe emo]ii ([i
peripe]ii), am devenit elev al
{colii Normale din Piatra
Neam].
La 1 septembrie 1946, am
primit uniforma de elev, [apca
cu ini]ialele "{N", carnetul de
identitate cu nr. de ordine 125.
La
festivitatea
de
deschidere a anului [colar
1946-1947, directorul [colii,
profesorul de istorie Ion
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Lumiceanu (1890- 1953) a
prezentat `ntregul corp profesoral. O impresie deosebit\
ne-au f\cut-o profesorii Victor
Savin- român\, Dumitru
Alma[ - istorie, român\,
geografie, [i Grigore Cap[amatematic\.
To]i ne-am bucurat foarte
mult deoarece auzisem c\
Dumitru Alma[ era foarte
apropiat de elevii s\i [i ]inea
lec]iile cu mult\ dragoste [i
patriotism. De la profesorul
Dumitru Alma[ am `nv\]at
lucruri pe care nu le-am uitat
nici p`n\ ast\zi. Ne impresiona foarte mult cu c`t\
dragoste vorbea despre ]ara
noastr\, despre poporul
român, la orele de educa]ie
cet\]eneasc\ (Constitu]ie).
~n escapadele pe care le
f\ceam `n zilele de s\rb\toare
cu "normalistele" pe dealurile
din apropierea [colilor (Pietricica, Balaurul, Cozla), profesorul Alma[, care era
`ndr\gostit de mun]ii no[tri, ne
povestea lucruri minunate,
mare parte dintre acestea
transmi]`ndu-le mai departe `n
cariera mea de profesor.
"Drume]ia cere r\bdare,
convingere, hot\r`re, pasiune... Noi nu batem recorduri,
c\ut\m s\n\tate, frumuse]e,
aer [i priveli[ti, lumin\ [i libertate".

Tot regretatul meu profesor Dumitru Alma[ ne spunea:
"Mun]ii no[tri sunt mai
cumin]i, mai familiari [i mai
buni dec`t Alpii... Carpa]ii sunt
inima ]\rii noastre. Ca s\ ne
iubim ]ara, trebuie s\-i
cunoa[tem inima".
~n decursul anilor 19461953, `n care am fost elev al
{colilor Normale, România
traversa o perioad\ foarte
grea- ocupa]ia german\, apoi
cea sovietic\, secet\, foamete
[i multe alte necazuri. Dar distin[ii mei `nv\]\tori [i profesori- Gh. {erban, Teofil
Macovei, Grigore Cap[a,
Dumitru (Ailinc\i) Alma[,
Mircea Dan, Victor Savin,
Romulus Popovici, Dumitru
Anton, Niculai Milord [i to]i
ceilal]i- au [tiut s\ ne insufle

dragostea de ]ar\, de carte,
de popor [i s\ ne conving\ c\
numai prin instruire, educa]ie
[i disciplin\ ne vom forma ca
adev\ra]i lumin\tori ai satelor,
apostoli ai neamului românesc.
~mi amintesc cu mari
emo]ii de unele `ndemnuri
adresate nou\ de c\tre
dasc\lii no[tri, `ndemnuri pe
care am dorit `ntotdeauna s\
le transmit, la r`ndul meu,
elevilor [i cadrelor didactice
din [colile `n care am
func]ionat ca profesor.
- Lega]i firul activit\]ii
voastre cu `nainta[ii vo[tri [i
fi]i genera]ia de ofensiv\ `n
progresul fericirii ]\rii noastre!
- Aduna]i-v\ `n suflet toate
speran]ele ]\rii ce au r\mas
ne`mplinite, integra]i-le `n slujba patriei, astfel `nc`t
rezolvarea lor s\ nu `nt`rzie!
- Nu v\ teme]i de nimic, fi]i
`ncrez\tori `n adev\r [i
izb`nd\!
- Fi]i `ncrez\tori `n steaua
voastr\, c\ci oric`t a]i tr\i de
mult, `n fa]a ve[niciei e tot o
clip\.
- Noi, cei care am `nceput
a cobor` culmea spre partea
umbrit\ a vie]ii, vom fi al\turi
de voi!
Prof. Gheorghe
AMAICEI

Dumitru ALMA{ (19 octombrie 1908, sat Negre[ti, Neam]- 12 martie 1995, Bucure[ti) este
absolvent al liceului "Petru Rare[" din Piatra Neam] (1928), apoi al Facult\]ii de Litere din
Bucure[ti, sec]ia istorie- geografie. Profesor la Piatra Neam], apoi la Facultatea de Istorie a
Universit\]ii Bucure[ti; doctor `n istorie, cu teza "Voltaire istoric". Fondator al revistei Magazin
istoric. Scrie biografii [i "istorii" roman]ate: Miron Costin (1939), Neculai Milescu Sp\tarul (1954),
B\lcescu revolu]ionar (1959), V`n\toarea lui Drago[ (1963), Mihai Viteazul (1966), Fra]ii Buze[ti
(2 vol., 1971- 1975).
Public\, de asemenea, `n timp, texte proletcultiste: Acolo la Filioara (1943), Ne cheam\
p\m`ntul (1946), F\clia s-aa aprins (1957), Fream\tul luminii (1958- despre "epopeea Bicazului"),
Via]a e frumoas\, b\ie]i! (1968).
Colaborator la numeroase reviste de specialitate din ]ar\ [i de peste hotare.

REMEMOR|RI
MARTIE 2011

~n martie 1999, a ap\rut seria nou\ a Revistei Apostolul, ajuns\
`n prezent la num\rul 135
 1/1788 - n. la He]a, Dorohoi, Gheorghe Asachi. ~n timp
ce a fost "referendariu al epitropiei [coalelor" (1820-1849), au
luat fiin]\ primele [coli primare din Roman [i Piatra, `n 1843, la
M\n\stirea Neam], o [coal\ primar\ [i de catihe]i pentru tinerii
c\lug\ri. ~n prim\vara anului 1841, a deschis Fabrica de H`rtie
"Petrodava", cunoscut\ [i sub numele de "moara lui Asachi".
 1/1837, n., la Humule[ti, Ion Creang\. Anul acesta s-au
`mplinit 130 de ani de c`nd a fost publicat\ `n Revista
"Convorbiri Literare" prima parte a "Amintirilor din copil\rie".
 7/1879, n., la Holda (Bro[teni), `nv\]\torul Simion
Teodorescu- Kirileanu, fratele c\rturarului G. T. Kirileanu. A fost
un folclorist de seam\, fiind consultat de Academia Român\..
Semneaz\ `n revistele "{ez\toarea", "Ion Creang\", "Tudor Pamfile",
"R\va[ul poporului", "Albina". "Neamul Românesc", "Prietenul Nostru",
"Vestitorul satelor", "Calendarul s\teanului", "Lamuri" [. a. A militat pentru
introducerea folclorului `ntre disciplinele [colare, `n vederea continu\rii
bunei tradi]ii.
 8/1911, n. la Piatra-Neam], profesorul, dirijorul, compozitorul
Emanuel Elenescu. Considerat unul dintre cei mai mari dirijori din secolul
al XX-lea (Orchestra Simfonic\ a Radioteleviziunii Române), a efectuat
numeroase turnee `n str\in\tate (Bulgaria, Germania, Italia, Iugoslavia,
Polonia, Ungaria [. a.), autor al multor opere muzicale pentru cor [i
orchestr\. A fost r\spl\tit cu diverse distinc]ii (Ordinul Muncii, Ordinul
Meritul Cultural, Titlul de Artist Emerit)
 18/1947, n., la Bac\u, poetul Emil Nicolae (pseudonimul lui
Emanuel Nadler), stabilit la Piatra-Neam] din anul 1950; cunoscut [i ca
specialist `n istoria c\r]ii vechi; membru al Uniunii Scriitorilor din România
(1990); amintim din crea]ia sa trilogia: Omul de h`rtie (1999), Mortul perfect
(2002) [i Paranoima (2005) [i ilustrat\ de pictorul Dinu Huminiuc.
 22/1905, n., la Roman, poetul [i pianistul Virgil Gheorghiu (d. 7 martie 1977). A debutat cu "C`nt\rile r\s\ritului" (1925) Alte volume: "Fabre",
"Marea v`n\toare", "T\r`mul cel\lalt", "C`ntece de faun" "P\durea adormit\"
[i "Din muzica [i via]a compozitorilor".
Vasile BRATU, finan]ist de profesie, a
 23/1942, n. la Roman, Florin-V
publicat fabule [i cuget\ri `n Urzica [i scheciuri pentru emisiuni de Radio [i
TV. C\r]i publicate: "O leg\tur\ ciudat\"; "Un manuscris de ocazie"; "A
murit un popor. Versuri amare".
 24/1938, n., la S\l\geni - Groze[ti, jud. Ia[i, prof. Mihai Agape artist
plastic, stabilit la Piatra-Neam] din 1967, membru al Uniunii Arti[tilor
Plastici din România, autor al mai multor lucr\ri aflate `n colec]ii particulare
din ]ar\ [i str\in\tate.
 25/1872, n., la Holda, G. T. Kirileanu, c\rturar, editorul celei mai
complete edi]ii a operei lui Ion Creang\ (1939); a donat Bibliotecii Jude]ene
Neam] (1956), care ast\zi `i poart\ numele, peste 25. 000 de volume.
 25/1925, n., la Roman, prof. Gheorghe A. M. Ciobanu, autor a
numeroase volume de eseuri, cronici muzicale, literare [i de art\ (Scrieri,
I-V), colaborator al mai multor reviste de cultur\.
 26/1934, n. la Roman, Constantin B`rjoveanu, absolvent al {colii
Medii de Arte Plastice din Ia[i, s-a afirmat ca ziarist ("Gazeta de Roman")
[i artist plastic. Este autorul a trei volume ap\rute postum: "Constantin
B`rjoveanu, Album omagial" (pictur\); "Pegasul d\ cu copita" (2003);
"Cronica pis\logului" (2005) (d. 18. 03. 2000)
 27/1950, n., la Agapia prof. Gheorghe Simon, poet, autor al mai
multor volume de versuri publicate `n ]ar\ [i `n Fran]a, membru al Uniunii
Scriitorilor din România.
 28/1933, n. pe Valea Crac\ului, `n familia de oameni gospodari a
Ilenei [i a lui {tefan, profesorul de matematic\ Gheorghe Amaicei, din
1995, pre[edinte al Asocia]iei ~nv\]\torilor din Jude]ul Neam]. La mul]i ani,
domnule profesor!
 31/1924, n. la Tarc\u, Iulia H\l\ucescu, artist plastic, doamna
acuarelei române[ti (d. 18 decembrie 2007, la Piatra-Neam]). Membr\ a
Uniunii Arti[tilor Plastici din România; mul]i ani a de]inut func]ia de
pre[edinte al Filialei Neam] a UAP; multiple expozi]ii `n jude]ul Neam], `n
]ar\ [i `n str\in\tate; operele sale plastice se afl\ `n numeroase colec]ii
muzeale [i particulare din România [i de peste hotare. ~n anul 2004,
datorit\ dona]iei sale - 115 acuarele, picturi, ceramic\ de valoare muzeal\,
icoane vechi [i piese de mobilier muzeal - s-a inaugurat Muzeul de Art\
Iulia H\l\ucescu din Tarc\u. (C.T.)
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bandit beat"; s\ precizeze cum au rezistat moldovenii "`n fa]a miilor de invadatori
barbari care au venit unii dup\ al]ii de
dou\ mii de ani, `n Europa", [i datorit\
faptului c\ s-au "folosit de instinctul
p\s\rilor, al cailor, al porcilor, al viermilor
de m\tase [i al altor fiin]e vii".
De[i se filozofeaz\ mult pe aceast\
tem\, relat`ndu-se anumite `nt`mpl\ri care
dep\[esc zona realului, ]in`nd mai mult de
supranatural, tiradele celor dou\ personaje feminine devenind, uneori, exagerat
de lungi [i melodramatice, `nc`t dialogul dintre ele
pare neverosimil, C. V. G. `[i scrie, [i aceast\ carte,
`ntr-un ritm alert, nara]iunea desf\[ur`ndu-se prin
intermediul construc]iilor sintactice de mici dimensiuni, nu prea `nc\rcate de metafore, uneori chiar
sacadat, parc\ vr`nd s\ spun\ cititorului totul dintr-o
r\suflare. Cartea se vrea [i este un omagiu adus
locurilor natale ale scriitorului, dar, mai ales, unul la
adresa femeii, `n general, pe care consider\ c\
"natura a f\cut-o mai puternic\ dec`t o]elul, dec`t
granitul, dec`t tot ceea ce exist\ pe p\m`nt, c`nd este
vorba de a `ndura durerea".

„

martie 2011

~n via]a acestor dou\ femei, parc\ n\scute din
aceea[i stirpe ca Vitoria Lipan, crescute `ntr-un regim
aspru ca locul `n care `[i duc via]a, intervin, `n timp,
trei b\rba]i: Lucian Apostol, `nv\]\tor, so]ul Roxanei,
prin]ul rus Igor Illiyu[kin [i ofi]erul de cavalerie Mihail
Basarab, ambii, pe r`nd, so]i ai Stelei, dar nici unul nu
reu[e[te s\ `n]eleag\ modul lor de via]\.

pus\ pe seama personajului Stela, care se re`ntoarce
la Petrodava, dup\ ce umblase ani buni prin Europa:
"Opri]i-v\, a]i ajuns la destina]ie. S`nte]i la Petrodava.
"Rodina maia", locul meu natal, ori mai degrab\ piatra mea natal\. Paradisul rece al p\str\vilor. Cu
locuitorii lui verticali ca [i brazii." Nu cred c\ exagerez
afirm`nd c\ nimeni, p`n\ la Constantin Virgil

„RAPSODIE ROMÂN| ~N PROZ|”
Numele eroilor nu s`nt de loc `nt`mpl\toare:
Petrache Roca, fiica lui, Roxana, nepoata, Stela [i
argatul, Pantelimon Haiduc, care se consider\ ca
f\c`nd parte din familie, s`nt oameni tari ca piatra,
crescu]i `n mijlocul mun]ilor, ginerele Apostol
(`nv\]\tor de meserie), de prin p\r]ile c`mpiei, care nu
se acomodeaz\ cu ritmul vie]ii de sub poalele
Ceahl\ului; preotul locului poart\ numele Toma, iar
"casa de la Petrodava" este un simbol al unui mod de
via]\ `n care intoleran]a este un principiu al
convie]uirii ("noi s`ntem oameni verticali pe fa]a
p\m`ntului [i nu ne `ndoim niciodat\.")
De peste tot se simte afec]iunea autorului pentru
]inutul Petrodavei (a se citi ]inutul natal Neam]), stare

Gheorghiu, nu a mai `nchinat asemenea pagini inspirate, pline de admira]ie, pentru }inutul Neam], cu
Bistri]a, cu Ceahl\ul [i, mai ales, cu oamenii acestor
locuri, unici `n felul lor: "Petrodava este t\r`mul minunilor (...). Dar nu s`nt doar p\m`ntul [i cerul `n
"Rodina maia"; s`nt [i lumina, [i seva care urc\ din
p\m`nt, [i stelele care s`nt pe cer, [i v`ntul care bate.
Toate aceste [i multe alte lucruri laolalt\ formeaz\
"Rodina". {i aceasta este t\r`mul minunilor."
Se impun [i c`teva mici observa]ii, pe l`ng\ cea
de mai sus referitoare la tiradele unor personaje.
Avem `n vedere c`teva sintagme ce se repet\ ("o
bluz\ de m\tase pe g`t" purtau [i Roxana, [i Stela;
ambele [i fetele din sat aveau "catrin]a str`ns\ pe
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[olduri"; fiecare dintre cele dou\ personaje era "`nalt\
[i dreapt\ asemenea unui brad"); s`nt prezente
automatisme [i locuri comune ("tras ca prin inel");
unele pasaje pot p\rea cititorului de azi pline de "dulceg\rii ", dar p\rerea noastr\ este c\ au fost folosite
de autor din dorin]a de a realiza o imagine c`t mai
fidel\ a mentalit\]ilor specifice epocii [. a.
Traduc\torului (acela[i Gheorghi]\ Ciocioi, la fel
[i prefa]atorul Thierry Gillyboeuf, care semneaz\ cu
italice (!?), cei care, tot `n 2010, s-au ocupat [i de
romanul "Omul care c\l\torea singur", ap\rut la
aceea[i editur\) nu-i repro[\m `n mod deosebit
folosirea gre[it\ a unor forme verbale (ex. "…caii
`ncepur\ s\ urce treptele pentru a b\tea (sic!) `n
u[\", v. p. 67) sau nerespectarea normelor stabilite
de Academia Român\ (V. c`nd se scrie niciun [i c`nd
nici un [. a.), c`t, mai ales, faptul c\ nu s-a preocupat
de claritatea unor fraze [i nici nu a evitat unele
repeti]ii sup\r\toare la `nceputurile acestor construc]ii sintactice, pe aceea[i pagin\ [i chiar `n alineate apropiate.
Dar cititorul, care a v\zut, `n ultimii ani, c\r]i cu [i
mai multe gre[eli, va trece cu vederea aceste mici
"sc\p\ri" [i se va bucura de lectura unei c\r]i pe care
a meritat s\ o treac\ `n palmaresul s\u cu literatur\
valoroas\.
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NIHIL SINE DEO
G`nduri pentru suflet

n aceast\ perioad\ a urcu[ului spiritual al postului
mare, am deosebita onoare s\ v\
recomand lucrarea
p\rintelui lector
universitar Adrian
Dinu, intitulat\ Orizontul duhovnicesc al persoanei
umane, ap\rut\ la
Editura Performantica, Ia[i,
2008
Cele 220 de pagini ale
c\r]ii ne prezint\ o cale autentic\ [i sigur\ prin care
statutul duhovnicesc al persoanei umane n\zuie[te
spre des\v`r[ire.
Lucrarea cuprinde trei
mari capitole: Dumnezeu –
Treimea sau Cel care-l
formeaz\ duhovnice[te pe
om, Omul, fiin]a care trebuie
format\ duhovnice[te, Biserica: persoanele `n leg\tur\
duhovniceasc\, la care se
adaug\ concluziile [i o bibliografie selectiv\.
Pornind de la afirma]ia
evident\ c\ “Dumnezeu este
singurul Principiu al vie]ii”,
p\rintele lector a ilustrat `n
carte c`teva aspecte relative
ale raportului Dumnezeu om - crea]ie. ~n acest context, omul trebuie v\zut prin
prisma demnit\]ii sale care
comport\ manifestarea unei
libert\]i responsabile. Participarea omului la via]a divin\
reprezint\ bucuria des\v`r[irii. Sensul fundamental
al lumii materiale, de treapt\
spre spiritual, se g\se[te `n
valoarea fiin]ei umane.
Astfel, crea]ia este chemat\
s\ devin\ pnevmatic\, restabilindu-se ordinea paradisiac\. Redescoperirea bucuriei de a fi cre[tin reprezint\
condi]ia sine qua non a existen]ei noastre p\m`nte[ti.
~n orizontul c\ut\rii des\v`r[irii trebuie s\ se circumscrie iubirea r\spuns a
noastr\ la iubirea jertfelnic\
a lui Dumnezeu. Numai prin
Dumnezeu [i `n Dumnezeu,
omul [i crea]ia dep\[esc

~

ordinea natural\ [i intr\ `n
~mp\r\]ia harului, descoperindu-[i adev\rata valoare
eshatologic\.
Crearea unei false imagini despre om [i rolul s\u `n
contextul societ\]ii va duce la
distrugerea sa. Sensul existen]ei este dat de registrul
fiin]ei [i nu de vreun cadru
exterior pragmatic precum
orientarea provizorie `ntr-un
anumit context.
Formarea duhovniceasc\ a omului contemporan,
influen]at de contextul ireversibil al moderniz\rii, trebuie s\ aib\ `n vedere faptul
c\ lumea fizic\ reprezint\
doar o etap\ a existen]ei.
~n contextul actual `n
care ne confrunt\m cu tot
mai multe discursuri existen]ialiste [i despre existen]\
[i care nu ne aduc o orientare precis\, c`nd cei mai
mul]i oameni a[eaz\ individul `n prim plan, iar `n jurul
s\u graviteaz\ totul, studiul
p\rintelui Adrian Lucian Dinu
vine s\ explice rolul vie]ii
noastre ca fiin]e umane `n
aceast\ lume [i ceea ce, de
fapt, reprezint\ esen]ialul adic\ des\v`r[irea.
Nu trebuie neglijat faptul
c\ teologia ortodox\ reprezint\ via]\, tr\ire [i nu un
act formal `n scopul realiz\rii
vreunei gnoze, indiferent c`t
de `nalt\ ar fi aceasta. Libertatea, iubirea, dreptatea [i
con[tiin]a noastr\ nu ni se
neag\ sau limiteaz\, ci primesc harul [i `ncrederea c\
sunt pe calea cea adev\rat\.
Av`nd `n vedere modul `n
care autorul trateaz\ subiectul, consisten]a materialului
prezentat [i perioada `n care
ne afl\m, recomand cu
c\ldur\ cartea p\rintelui
Adrian Dinu tuturor celor care
doresc s\ afle un punct de
vedere cre[tin-ortodox al
abord\rii duhovnicescului
fiin]ei umane.
Dr. Mihai
FLOROAIA – ISJ
Neam]

~nchisoarea de la Aiud. ~n intimitatea iadului
 dialog cu dl.
Grigore CARAZA,
„beneficiar” dou\zeci
[i unu de ani
al `nchisorilor
comuniste (fragmeentee)
V\ rog s\ detalia]i
programul unei zile
din `nchisoare. O zi
obi[nuit\, dac\ putem numi acele zile
ca obi[nuite...
- Da, m\ pot
referi la o zi obi[nuit\, dar s`nt `n dilem\, pentru c\ am
tr\it deopotriv\ `nchisoarea comun\ dar
[i reeducarea. Fiindc\ este
mare diferen]\ dintre ziua de
pu[c\rie obi[nuit\ [i ziua din
timpul reeduc\rii.
- Detalia]i, `n acest caz, o zi
obi[nuit\ [i una din timpul
reeduc\rii.
- O zi obi[nuit\? Ne sculam
diminea]a la ora [ase, la ora
[apte era deschiderea. La ora
[ase se schimbau gardienii, la
dou\sprezece ore. Schimbul
era la ora [ase diminea]a [i la
ora [ase seara. Primeam, ca
mic dejun, o can\ de a[a zis
ceai, care de obicei nu era nici
dulce. Sau mai primeam un fel
de cafea care era o zeam\ colorat\, f\r\ zah\r, f\r\ gust.
Zah\rul `l furau la buc\t\rie, c\
nici `n societate, afar\, nu se
g\seau alimentele de baz\. {i
ne venea diminea]a por]ia de
p`ine pentru toat\ ziua, era
vorba de un sfert de kilogram de
p`ine, adic\ dou\ sute cincizeci
de grame, pentru dou\zeci [i
patru de ore. Era un fel de p`ine
care se f\cea `n tav\, cu foarte
mult\ ap\, c\ dac\ o str`ngeai
`n m`n\ r\m`nea ca un cocolo[.
De[i era p`inea pentru o zi
`ntreag\, de obicei c`nd o
primeai o m`ncai imediat. Apoi
r\bdai. R\bdarea era lung\ [i
grea, din punctul acesta de
vedere. Apoi urma programul
obi[nuit. Adic\ st\teai `n celul\.
{i a[teptai. ~n zilele bune eram
sco[i `n curte, ne mi[cam `n
cerc, c`te dou\zeci de minute,
la distan]\ unul de altul, s\ nu
putem comunica. Eram sco[i
de]inu]ii din c`teva camere, din

c`teva celule. Acesta era actul
de bun\voin]\ cel mai mare pe
care `l f\ceau gardienii. ~n rest,
z\ceam `n celul\, `ntr-o atmosfer\ de a[teptare [i dezn\dejde.

-

- C`t era de mare o celul\?
- O celul\ era de patru metri
pe doi.
- Deci opt metri p\tra]i. {i
c`]i era]i `n acest spa]iu extrem
de mic?
- La `nceput, `n anul 1950,
c`nd eu am ajuns `n Aiud,
aveam dou\zeci de ani atunci,
[i `mi amintesc c\ am fost introdus la etajul doi, spre nord, `n
celula 199. Nu era nimic `n
celul\, absolut nimic, [i ne-au
b\gat c`te opt `n fiecare celul\,
st\team unul l`ng\ altul, f\r\
rogojin\ pe jos, f\r\ nimica. {i
a[a am stat luni de zile p`n\ ce
[oldurile noastre [i dreptul [i
st`ngul `ncepuser\ s\ puroieze,
fiindc\ era tare du[umeaua iar
noi eram din ce `n ce mai slabi.
Fiindc\ acolo se murea de
foame. {i zilnic se murea de
foame. ~n scurt timp vedeai c\
nu te mai puteai ridica de jos
dec`t ]in`ndu-te de perete [i c`nd
ajungeai pe vertical\ trebuia s\
te obi[nuie[ti pentru c\ celula
se `nv`rtea cu tine. {i abia apoi
puteai s\ faci doi, trei pa[i,
`nainte [i `napoi. C\ nu aveai
unde s\ te mi[ti, `n opt metri
p\tra]i [i `n `nghesuiala aceea.
Apoi venea la pr`nz m`ncarea –
[i ce era m`ncarea? – era un
polonic de patru sute de grame
cu o fiertur\. C`nd era varz\,
aveai c`teva fire, `n rest era ap\.

C`nd era fasole, num\rai
dou\zeci, dou\zeci [i dou\ de
boabe. Mai era arpaca[ul, la fel
num\ram boabele de arpaca[
fiert `n mult\ zeam\. Ce
`nseamn\ arpaca[? Denumirea
vine din maghiar\ [i `nseamn\
orz decorticat. E un aliment f\r\
valoare nutritiv\, e pentru animale iar pe om `l `ndobitoce[te.
Abia la a treia condamnare,
dup\ 1970, s-a scos orzul decorticat din alimenta]ie, chiar [i
din alimenta]ia de]inu]ilor [i asta
printr-o `n]elegere interna]ional\. Orzul a r\mas, astfel,
numai pentru animale. Luat
a[a, calculat, m`ncarea pe care
o primeam `ntr-o zi cu bun\voin]\ ajungea la [ase sute de
calorii, `n condi]iile `n care un
om are nevoie, ca s\ supravie]uiasc\, de dou\ mii patru
sute de calorii pe zi. Noi aveam
[ase sute...!
- Ce se `nt`mpla dup\
amiaz\? Care era programul
unei dup\ amieze obi[nuite?
- Acela[i program...
- Dar ce `nsemna program?
- Nimic. A[teptai, `n `ntuneric, chircit pe o parte [i pe alta,
pe o du[umea rece, s\ treac\
timpul. At`ta. Programul era al
c\l\ilor, s\ cedezi psihic, s\ te
dezumanizezi, s\ `nnebune[ti,
s\ mori. Noi nu eram acolo, `n
pu[c\ria comunist\, ni[te de]inu]i care `[i isp\[eau o pedeaps\, noi eram `nchi[i ca s\
disp\rem, s\ murim `ncetul cu
`ncetul. Ne mai `nv`rteam ca s\
nu amor]im, vorbeam `n [oapt\,
`ncercam s\ ne convingem unul
pe altul c\ nu am murit, ne `mb\rb\ta.
- Deci totul se petrecea `n
celul\. Opt oameni, `n opt metri
p\tra]i, `ncerc`nd s\ supravie]uiasc\. Prin u[\ treceau doar
speran]a [i g`ndul. Acestea
erau cele mai vii lucruri din acel
peisaj mortificat.
- A[a e. Nu ne-am pierdut
nici o clip\ speran]a.
- {i ce spera]i?
- C\ vom fi liberi. Atunci
g`ndeam la moment, eram noi,
fiecare `n parte [i mai era sistemul care voia s\ ne `ngenuncheze, s\ ne fac\ s\ disp\rem.
- Era `ntuneric `n celul\?
- La `nceput, da. Apoi ni s-au
pus un fel de jaluzele [i celulele

erau `n semi-`ntuneric. Erau
ni[te jaluzele din lemn care
erau orientate `nspre cer.
- Putea]i s\ citi]i?
- Nici pe departe. Era
interzis complet. Dac\ ]i-ar fi
g\sit numai un col] de ziar, te
b\ga la izolare.
- Putea]i vorbi unul cu altul?
- Da, dar numai `n [oapt\.
- Cum erau ale[i de]inu]ii
dintr-o celul\? La `nt`mplare
sau dup\ o anumit\ regul\,
dup\ o anumit\ pedeaps\...?
- La `nceput, la `nt`mplare,
dar mai t`rziu au fost diferite formule dup\ care erau grupa]i `n
celule. De exemplu, au fost [i `n
ordine alfabetic\. Dup\ aceea
pe categorii intelectuale, profesionale. Oricum, tovar\[ii de
celul\ se schimbau periodic,
unii primeau alte pedepse, al]ii
erau muta]i la alte `nchisori. ~[i
f\ceau de lucru cu noi, s\ dea
impresia c\ au mult\ treab\, c\
fiara lupt\ `mpotriva comunismului chiar din celul\.
- Dup\ amiaz\, `n celula
semi-`ntunecat\, vorbind doar
`n [oapt\. Se mai `nt`mpla
ceva? V\ ideologiza? V\
puneau s\ citi]i documetele partidului, s\ asculta]i prelegeri
despre via]a nou\...? Ce se mai
`nt`mpla? O zi e lung\, mai ales
c`nd nu faci nimic.
- Nimic din toate astea.
Eram ca ni[te saci de cartofi
`ntr-un siloz. Trebuia s\ murim
datorit\ propriei inutilit\]i, s\
turb\m, s\ ne umilim, s\ disp\rem. Asta se dorea, de fapt.
- Cum se petrecea o sear\
obi[nuit\?
- La ora opt`sprezece se
schimbau g\rzile, venea gardianul din tura de noapte. V\
da]i seama, `n amor]eala aceea
p`n\ [i acest lucru era un eveniment. Apoi iar\[i a[teptam,
z\ceam. Ar putea cineva s\
fac\ un exerci]iu, m\car mental,
de ce `nsemna acea a[teptare,
`n acele condi]ii? Apoi era stingerea...
- La ce or\ era stingerea?
- La ora 21 la `nceput, mai
apoi la ora 22.

(continuare `n num\rul viitor)
A consemnat Adrian
ALUI GHEORGHE
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ucrarea doamnei AnaMaria R\dulescu, „Clerici
ortodoc[i `n `nchisorile
comuniste. Jude]ul Dolj.
Literele A-B”, ap\rut\ la
Editura Aius, Craiova,
prezint\ via]a [i activitatea
unui num\r de 43 de clerici
(preo]i, diaconi, monahi [i
monahii) [i mireni (cantori
biserice[ti [i membri ai
„Oastei Domnului"), din jude]ul Dolj,
care au suferit `n temni]ele regimului
comunist pentru c\ m\rturiseau [i
practicau credin]a ortodox\. Celor 43
de clerici care au suferit `n `nchisorile
comuniste li se adaug\ biografiile
episcopilor Antim Angelescu [i
Emilian Antal, a c\ror activitate este
str`ns legat\ de jude]ul Dolj. Prefa]at\
de c\tre ~nalt Preasfin]itul Irineu,
Arhiepiscopul Craiovei [i Mitropolit al
Olteniei, studiul aduce o raz\ de
lumin\ asupra a ceea ce au `nsemnat

L
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Clerici ortodoc[i `n `nchisorile comuniste
jude]ului Dolj, acord`nd o
deosebit\ aten]ie statutului
preo]ilor ortodoc[i `n timpul
regimului comunist din ]ara
noastr\.
Lucrarea a fost
alc\tuit\ pe baza documentelor din Arhiva
Consiliului Na]ional pentru
Studierea Arhivelor Securit\]ii, din Arhiva Mitropoliei Olteniei [i din Arhiva
P\rintele
Arhiepiscopiei R`mnicului,
Iustin Pârvu
dar [i pe baza diverselor
arhive personale [i a unor
ac]iunile comuni[tilor `mpotriva biseinterviuri realizate de autoare cu fo[ti
ricii `n general [i a Bisericii Ortodoxe
de]inu]i politici sau cu urma[ii acestoRomâne, `n mod special.
ra. De asemenea, acest studiu
Doctor `n [tiin]e politice, autoarea
cuprinde numeroase anexe-docua manifestat un real interes pentru
ment inedite referitoare la activitatea
ceea ce `nseamn\ istoria, tradi]iile [i
[i suferin]ele suportate de cei 43 de
mentalit\]ile locuitorilor din zona

clerici [i mirenii doljeni `n temni]ele
comuniste. Prin biografiile prezentate
[i documentele ata[ate, autoarea
reu[e[te s\ contureze o imagine de
ansamblu asupra vie]ii Bisericii
Ortodoxe din Oltenia `n secolul XX.
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Lansat\ la t`rgul de carte
„Gaudeamus”, pe data de 11 martie
2011, cartea doamnei Ana-Maria
R\dulescu r\m`ne o pagin\ din istoria
na]ional\ [i a bisericii din perioada
contemporan\.
Dr. Mihai FLOROAIA –
ISJ Neam]

Monumentul sfin]ilor martiri din Aiud

martie 2011

DUBITO ERGO COGITO
Revista „Conta”
premiat\ de ARIEL

U[or cu pianul pe sc\ri
(urmaree din pag. 1)
odificare const\ `n
stabilirea unei fina]\ri diferen]iate
`n func]ie de profilul liceului, respectiv muzic\/ coregrafie sau arte
plastice.
Avantajele unui
liceu de art\ care
ini]iaz\, dezvolt\ [i
formeaz\ viitori profesioni[ti
s`nt evidente dac\ lu\m `n
considerare faptul c\ ofer\ un
`nv\]\m`nt pluridisciplinar:
practic\ artistic\ [i cultur\
general\, o educa]ie armonioas\ [i echilibrat\, cu
accent pe competen]ele artistice.
- C`tee tipuri de liccee
cuprindee
`nv\]\m`ntul
vocca]ional?
C.A.P. - Exist\ mai multe
tipuri de `nv\]\m`nt vo-

socia]ia Revistelor
[i Imprimeriilor Literare din România
(ARIEL), un adev\rat club al presei
culturale [i al editurilor cu acoperire
na]ional\, al c\rui
pre[edinte este criticul literar Nicolae
Manolescu, a decernat, recent, premiile pentru
anul 2011 la sediul Uniunii
Scriitorilor din Bucure[ti. La
sec]iunea carte au fost eviden]ia]i cu premiul de excelen]\ scriitorii Nichita Danilov
(Ia[i) pentru romanul "Ambasadorul invizibil" [i universitarul clujean Ion Pop pentru
cartea de critic\ "De la ariergard\ la avangard\", iar la
sec]iunea reviste de cultur\ au
primit "excelen]a" România
literar\ (director: Gabriel Chifu)
[i "Conta" (director: Adrian Alui
Gheorghe), care apare la
Neam]. Juriul care a acordat
premiile a avut `n componen]\
pe scriitorii Nicolae Manolescu, Dan Cristea [i Adrian
Popescu. ~n cuv`ntul s\u Nicolae Manolescu a apreciat calitatea revistei "Conta" care demonstreaz\ c\ proiectele literare de calitate devin vizibile `n
plan na]ional chiar dac\ s`nt
ini]iate `n provincie, remarc`nd,

A

m

- Licceul de Art\ "Vicctor
Brauneer" din Piatra Neam] s-aa
reemarccat [i anul acesta la
olimpiadee [i conccursuri
[ccolaree. Putee]i s\ detalia]i?
C.A.P. - Primul semestru
a fost dedicat mai ales
preg\tirii repertoriilor [i portofoliilor pentru olimpiadele ale c\ror
faze na]ionale s`nt
prev\zute `n vacan]a de Pa[ti. Pe
de alt\ parte, profesorii de la Liceul de
Art\ "Victor Brauner" au organizat
dou\ concursuri na]ionale de profil [i
anume:
Concursul
Interna]ional
de
Interpretare Muzical\ [i Coregrafie
"Emanuel Elenescu", edi]ia a XX-a,
25-27 noiembrie
2010, o competi]ie
cu 490 de participan]i pe 8 sec]iuni
distincte, printre lauBotac Alexandru Cadmiel - Marele premiu rea]ii pietreni num\r`ndu-se c`[tig\tori
ai 8 premii I, 8 preca]ional, `n func]ie de aria mii II, 9 premii III [i 4 men]iuni.
- Concursul Na]ional de
educa]ional\ la care fac
referire [i anume : militar, teo- Pian "Carl Czerny", edi]ia a
logic, sportiv, pedagogic [i XX-a, 25-26 februarie 2011,
artistic (cu sec]ii de muzic\, finalizat cu 8 premii pentru
arte vizuale, coregrafie [i elevii nem]eni: 3 premii I, 2
premii II [i 3 men]iuni.
teatru).
Patru dintre elevii liceului

au participat la Concursul
Na]ional de Teoria Muzicii
"Constantin Constantinescu",
edi]ia a IV-a, Ia[i, 31 ianuarie 02 februarie 2011, ob]in`nd 3
premii I, 1 premiu II [i 4 premii
speciale [i tot la teoria muzicii,
elevul Ciprian Iacob a fost laureat cu premiul I la Concursul
Na]ional "Victor Giuleanu" Bucure[ti, 11-13 martie 2011.
La `nceputul lunii martie
s-au desf\[urat fazele jude]ene la:
- Olimpiada de interpretare instrumental\ pentru
clasele III-VIII, care a desemnat cei 18 c`[tig\tori ai
premiului I (8 la pian, 3 la
instrumente populare, c`te 2 la
vioar\ [i flaut [i c`te unul la
chitar\, clarinet [i percu]ie),
ce se vor deplasa la Ia[i la
faza pe Moldova a acestei
competi]ii (14 de la Liceul de
Art\ "Victor Brauner" [i 4 de
la {coala de Art\ "Sergiu
Celibidache" Roman).
- Olimpiada jude]ean\ de
Arte vizuale, care a nominalizat cei 10 participan]i ai
jude]ului la faza na]ional\ (8
de la Liceul de Art\"Victor
Brauner" [i 4 de la Seminarul
Teologic Liceal "Veniamin
Costachi" V`n\tori - Neam]).
Pe 26 martie se va
desf\[ura faza pe localitate a
"Concursului na]ional pentru
soli[ti [i forma]ii muzicale din
`nv\]\m`ntul preuniversitar licee", iar elevii de la "Victor

Brauner" se preg\tesc intens
`n forma]iile corale, orchestra
de camer\, taraf [i fanfar\.
Manifest\rile publice s`nt
o practic\ obi[nuit\ a elevilor
Liceului de Art\, pe podiumul
Teatrului Tineretului (concert
de Cr\ciun "Lumina lumii"), a
Studioului Teritorial de Radio
Ia[i ("Glasurile Unirii"), Bibliotecii jude]ene Kirileanu
sau Sala "Teodor Macarie" a
liceului.
- Ce `ntreeb\ri ai mai fi vrut
s\-]]i pun? S`nt [i "zonee delicatee" pe caree le-aai aborda
dup\ modeelul "u[or cu pianul
pee sc\ri"?
C.A.P. - Suficiente. Dar nu
le abordez, ci le enum\r doar
cu `ntreb\ri retorice: cum este
sus]inut\ [i `ncurajat\ munca
acestor elevi [i profesori cu
talente [i rezultate deosebite?
Ce programe na]ionale `ncurajeaz\ performan]a? S`nt
alocate fonduri europene [i
din bugetul public pentru persoane cu handicap [i dizabilit\]i, pentru integrarea
rromilor [i a persoanelor defavorizate, pentru diverse proiecte... Dar pentru tinerii dota]i?
- Mul]umeescc pentru inteerviu. Speer c\ cineeva chiar o s\
aud\ acestee `ntreeb\ri. De[i mi
see cam paree c\ strig\m `n
pustiu...
C.A.P. - Auuuu!

de asemenea, c\ "diploma de
excelen]\" este dat\ [i pentru
"incon[tien]a de a face cultur\
de calitate `n aceast\ perioad\".
Revista "Conta" apare la
Neam] din 2010, este un
trimestrial de cultur\, arte [i
atitudine [i apare `n finan]area
Complexului Muzeal Neam] [i
a Consiliului Jude]ean, `n coordonarea Direc]iei pentru
Cultur\. Din redac]ie fac parte
scriitorii Adrian Alui Gheorghe
(director), Emil Nicolae (redac-

tor [ef), Nicolae Sava, Adrian
G. Romila, Raluca {erbanNaclad [i Vasile Spiridon
(redactori).
Rep.

Cronica pesimistului

Funeriu m\’sii!
Nu m\ uit, doamnelor [i domnilor, la televizor. ~mi pas\ cam
tot at`t de Iri sau de Boc de Columbeanca sau Udrea. Se uit\ nevast\’ mea [i o las s\ se uite ca s\ m\ r\zbun. Apoi `mi
poveste[te ea, ca s\ se r\zbune. Mai zilele trecute, a `nceput s\
pl`ng\ [i m-a chemat s\-l v\d cuv`nt`nd pe Funeriu, la Boto[ani,
parc\. ~i sufla textul o tanti [i el nu putea lega dou\ vorbe. Apoi,
a f\cut o teorie despre viteza pumnului unui boxer [i viteza pumnului lui B\sescu cu care acesta love[te poporul. Sau cam a[a
ceva. ~ncep s\-l iubesc pe acest ministru [i o s\ m\ mai uit la el.
Dar nu e ministrul adev\ratei noastre [coli. Dar nu e ministrul
meu. E al lu’ Boc [i a lu’ mama lui. Funeriu m\’sii!
Mircea ZAHARIA

ARTE & MESERII  ARTE & MESERII  ARTE & MESERII  ARTE & MESERII
Educa]ia este prezentat\ ca
instrument-cheie de supravie]uire a fiec\rui individ.
Astfel, sfera educativ\ tinde
s\ se transforme `ntr-un „loc"
unde se `nva]\ o cultur\ de
r\zboi (fiecare pentru sine, s\
reu[easc\ mai bine ca al]ii)
mai cur`nd dec`t o cultur\ de
via]\ (s\ tr\iasc\ `mpreun\ cu
al]ii, `n interesul general). ~n
ciuda eforturilor unei bune
p\r]i din educatori, sistemul
este de asemenea adus la privilegiul
func]iei de selec]ie a celor mai buni, mai
cur`nd dec`t func]ia de valorizare a capacit\]ilor specifice ale tuturor elevilor.
Un elev,, oric`t de talentat,, nu valoreaz\ nimic `n afara societ\]ii. Este necesar\
implementarea conceptului "binele meu
depinde de binele societ\]ii `n care
tr\iesc". ~n multe domenii ale educa]iei
este necesar lucrul `n echip\.
 Subordonarea educa]iei tehnologiei. Crez`nd, `nc\ din anii '70, c\ acesta
este motorul schimb\rilor `n societate,
conduc\torii au impus teza `nt`iet\]ii [i a
urgen]ei la care trebuie s\ se adapteze.
Oricare ar fi c`mpul de aplicare (energie,
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~n c\utarea sensului pierdut
comunica]ii, s\n\tate, munc\), ei au
tendin]a s\ considere ca inevitabil\ [i
irezistibil\ orice schimbare economic\ [i
social\ legat\ de noile tehnologii,
inova]iile put`nd contribui la progresul
omului [i al societ\]ii. Dar, `n aceast\
logic\, s`nt pu]ini c`[tig\tori, [i aceasta `n
toate domeniile, incluz`nd aici [i `nv\]\m`ntul. Cum se poate ignora faptul c\ Statele Unite,
]ara cea mai dezvoltat\ din
lume `n tehnologia informa]iei [i a comunic\rii, multimedia, Internet..., au un
nivel de instruc]ie particular\
deplorabil, conform unui
studiu al Organiza]iei de
Cooperare [i Dezvoltare
Economic\? Nu se pot ignora rezultatele at`tor ani de
cercet\ri multidisciplinare pe
tema dezvolt\rii elevilor care
demonstreaz\ c\ ace[tia au
o nevoie fundamental\ de
leg\turi personale profunde
cu adul]ii , iar punerea

accentului pe calculator la [coal\ de la
cea mai mic\ v`rst\ poate s\-i priveze de
aceste leg\turi esen]iale.
 Sistemul de educatie nu este organizat pentru a r\spunde specific la nevoile
de instruire ale copiilor, tinerilor, adul]ilor
pe direc]iile lor de interes [i conform cu
capacit\]ile cognitive [i cu abilit\]ile natu-

rale ale acestora. De asemenea sistemul
educativ nu este organizat spre a r\spunde la nevoile actuale [i de perspectiva
pie]ei for]ei de munc\.
~n lipsa unei strategii de dezvoltare
economic\,, cadrul didactic trebuie s\
anticipeze direc]ia probabil\ de evolu]ie a
societ\]ii [i s\ dirijeze energiile creatoare
ale elevilor `n aceast\ direc]ie.
 Curricula este suprateoretizat\ [i
neaplicativ\, plin\ de termeni de specialitate neadecva]i v`rstei, neinteresant\ [i
orientat\ spre trecut, proiectat\ necreativ
[i permi]`nd evaluarea prin reproducere
direct\ far\ participarea motivat\ de
interesul pentru cunoa[tere a elevilor.
Unele texte s`nt excesiv de ludice p`n\ la
ridicol, `n total anacronism cu maturizarea
precoce a elevilor din perioada actual\.
Cadrul didactic trebuie s\ r\m`n\
serios,, f\r\ a c\dea `n grotesc,, [i s\ promoveze valori veritabile `n fa]\ kitch-uului.
Actul didactic este un act de crea]ie,
permanent (mitul Pygmalion). Ca orice
domeniu care face apel la crea]ie, este
nevoie de talent. Dac\ nu te-ai n\scut cu

APOSTOLUL

asta, pu]in se mai poate „c`rpi"! Este deja
de notorietate faptul c\ un bun specialist
foarte rar este [i un bun pedagog, iar un
specialist mediocru poate fi un pedagog
de excep]ie.
Cred c\ `ntre activit\]ile de perfec]ionare [i Aula, lipse[te o verig\! Lipse[te
un anume pragmatism. Cei mai mul]i
admir\ „ce de[tept e \sta!", [i `nva]\ pe
de rost.
Ce p`rghii putem folosi pentru finalizarea educa]iei, pentru „ob]inerea"
unor spirite superioare, altele dec`t
bol[evica con[tiin]\! Cum putem face
educa]ie f\r\ s\ stres\m elevul, c`nd [tim
c\ `nv\]area este `n fond un proces de
adaptare la situa]ii de stres…! Sau trebuie
s\ ob]inem doar oameni slabi, u[or de
m`nuit?
Sau aceste contradic]ii ne s`nt l\sate
deliberat, s\ fim mai u[or m`nui]i?
Desigur, este important s\ vedem
„cum facem”, dar ie[im la pensie [i nu ne
este clar „ce trebuie” s\ facem! Concret!
P\rerea mea!
`nv. Ramona CRISTEA
{coala nr. 5 Roman
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vorbi despre limba `n care g`nde[ti, a g`ndi- g`ndire
nu se poate face dec`t numai `ntr-o limb\- `n cazul
nostru a vorbi despre limba român\ este ca o
duminic\. Frumuse]ea lucrurilor concrete nu poate fi
dec`t exprimat\ `n limba român\. Pentru mine iarba
se nume[te iarb\, pentru mine arborele se nume[te
arbore, malul se nume[te mal, iar norul se nume[te
nor. Ce patrie minunat\ este aceast\ limb\! Ce
nuan]\ aparte, `mi dau seama c\ ea o are! Aceast\
observa]ie, aceast\ revela]ie am avut-o abia atunci
c`nd am `nv\]at o alt\ limb\.
Nu spun c\ alte limbi, alte vorbiri nu ar fi minunate
[i frumoase. Dar at`t de proprie, at`t de familiar\, at`t
de intim\ `mi este limba `n care m-am n\scut, `nc`t aproape nu o
pot considera altfel dec`t iarb\. Noi, de fapt, avem dou\ patrii
coincidente: o dat\ este patria de p\m`nt [i de piatr\ [i `nc\ o
dat\ este numele patriei de p\m`nt [i de piatr\. Numele patriei
este tot patrie. O patrie f\r\ de nume nu este patrie. Limba român\ este patria mea.
De aceea, pentru mine, muntele munte se zice, de aceea,
pentru mine, iarba iarb\ se spune, de aceea, pentru mine, izvorul
izvor\[te, de aceea, pentru mine, via]a se tr\ie[te.
1982

A

GEOMETRIA
LA CARAGIALE

arii no[tri clasici [i `n special trinitatea fondatoare a literaturii române moderne: Eminescu, Creang\ [i
Caragiale reprezint\, dintr-un punct de vedere, o culme
a calofiliei, o culme a preciziei geometrice a cuv`ntului.
Se cunosc nenum\ratele variante pe care Eminescu le f\cea uneia [i aceleia[i poezii p`n\ c`nd
descoperea „cuv`ntul ce exprim\ adev\rul". Se [tie
prea bine munca fantastic\ asupra expresiei exercitat\
de c\tre Ion Creang\ `n textele sale zg`rcite ca `ntindere. Acela[i fenomen `l `nt`lnim [i la Caragiale. Ast\zi,
din perspectiva istoric\ nu ne surprinde aceasta pentru
c\ de fapt Eminescu, Creang\ [i Caragiale s`nt cei
care au fixat limba modern\ scris\ la noi. Evident, scriitorii de mai
t`rziu au avut de efectuat o munc\ sim]itor u[urat\ datorit\ fond\rii
limbii scrise moderne petrecut\ `naintea lor [i `nf\ptuit\ de cei trei
corifei.
Sadoveanu, care adeseori s-a m\rturisit ca elev al lui Creang\,
`n des\v`r[itele sale scrieri are un mult mai mic num\r de [ters\turi
stilistice dec`t `nainta[ul s\u.
La Caragiale, geometrizarea limbii s-a produs nu prin stilizarea
ei, sau prin alegerea cu prec\dere a unui fond morfologic latin, a[a
cum putem observa `n cazul operei eminesciene. La Caragiale,
precizia scrisului provine dintr-o riguroas\ [i selec]ionat\ reproducere a oralit\]ii `n scris. Mai cu seam\ `n teatru [i `n celebrele sale
momente oralitatea este fixat\ p`n\ la detaliu fonetic, asemenea
libelulelor str\vechi `n eternitatea translucid\ a chihlimbarului.
Subtilitatea const\ `n durabilitatea chihlimbarului extins\ [i
asupra insectei perisabile.
At`t de precis\ a fost lucrarea `nf\ptuit\ [i cu un spirit at`t de
helen al geometriei, `nc`t argourile locale, poreclele, mahalagismele etc - ]in`nd de o perioad\ lingvistic\ extrem de scurt\, - prin
str\lucita lor fixare `n spirit s`nt iradiate `napoi `n limba vie [i reluate
de aceasta `n permanen]\, ca un fond ironic al limbii, definitiv.
~n acest sens, `n marea lor majoritate scrierile lui Caragiale nu
s`nt destinate at`t ca s\ fie citite, ci mai ales ca s\ fie recitate,
jucate, interpretate.
Limba eminescian\ nu poate fi interpretat\ `n prea multe feluri,
impun`ndu-[i ea singur\ timbrul [i tonul.
Tipul limbajului caragialesc poate fi citit, recitat, interpretat de
c\tre actori sau poate fi, la urma urmelor, chiar pretext sonor pentru un teatru de marionete.
Limb\- Pierrot, limbaj- Arlechin, Argo de Vasilache, - ea are
plasticitatea [i gra]ia vertical\ a acestor figurine, ea poart\ romburi
pe maieul d\n]uitorului.
D`nd impresia c\ vorbe[te, el scrie; l\s`nd impresia spontaneit\]ii, de fapt el [lefuie[te; av`nd dulcea]a perisabilului, el este
etern. Noi vedem un cerc, dar el de fapt a f\cut o linie.
1982
Nichita ST|NESCU

Zig - Zag

De fraier, mam\ soacr\, de fraier...

Apostolul

Limba român\
este patria mea

M

Zig - Zag

n licean ar\tos a dat lovitura vie]ii
lui. A ajuns campion. La ce? La
cumsec\denie. Nu crede]i? A
refuzat cu dispre] total propunerile
pu[lamalelor simpatice din clas\,
de a fugi de la ore. ~n to]i anii de
liceu n-a chiulit o dat\. Nu s-a dus
nici la suc, nici la cafea, nici la
fumat etnobotanice. Cine a
descoperit taina deconspirat\ aici?
A doua lui mam\, diriginta. Care
`mpreun\ cu ceilal]i profi l-au
r\spl\tit. I-au adus osanale `n
careul liceului. I-au adresat numai vorbe alese.
Reac]ia pu[timii cu adida[i? Surprinz\toare.
Chiulangii au scandat la unison: " Fraierul!",
"Fraierul!", "Fraierul!". Motiva]ia? A fost
tr\d\tor. N-a mers cu ei la bomba lui Lae
Zoiosu, unde se… se… se.
Un profesor de calibru, azi pensionar, se
plimba pe Corso. A dat nas `n nas cu o glorie a
liceului unde func]ionase. Cu vedeta lui la
matematic\. Paradoxal, premiantul cu coroni]\
n-a fost `nc`ntat. Mai mult, s-a dat la dasc\l.

U

"Dom' profesor, m-a]i `nv\]at numai t`mpenii!"
{i a `nceput s\-l imite." ~n via]\ s\ fi]i cinsti]i,
corec]i, harnici…" {i am fost! Rezultatul? Zero!
Am ajuns un terchea - berchea. Un nimic. {i nu
fabula. Ca [omer e luat numai `n [uturi. Mai
ales c`nd patronii cu [coala vie]ii afl\ c\ e tob\
de carte. P`n\ [i so]ia, marea lui iubire din
liceu, `l dispre]uie[te. Ce-i zice? "La c`t de fraier
e[ti, nu cred c\ e[ti `n stare s\ m\ tri[ezi!" Cap
de Ev\. Dar cel mai tare `l deranjeaz\ atitudinea urma[ului, un mintos de gimnaziu. {ti]i
cum `l face pe tacs-ul? "Frai". Ce-o fi `nsemnat
asta? Pare un cuv`nt briti[. Chiar e fraier?
Ultima poveste? Apartament trist de mahala. Politicienii de azi ar zice "comunist".
Personaje? Un gineric\ debusolat [i o soacr\
]epoas\. Primul, de ocupa]ie profesor, e
`mbr\cat `n maiou [i blugi second - hand. N-am
zis first - hand. Soacra preg\te[te masa de
sear\. Televizorul e deschis. Reporteri]a de
serviciu c`nt\ "De la Nistru p`n' la Tisa / Tot
vame[ul pl`nsu-mi-s-a". Semnifica]ia versurilor? Vame[ii corup]i au fost aresta]i de agie.
Pentru corup]ie. Ce e corup]ia? Obiceiul

Pa[i spre civiliza]ie

Cum s\ fim un vorbitor pl\cut
Unii oameni nu-[[i ajung scopul pentru c\ nu [tiu s\ asculte
cu aten]ie. S`nt at`t de absorbi]i de ce vor s\ spun\, `nc`t nu
se pot concentra asupra celor ce aud... Mul]i oameni mari
mi-aau m\rturisit c\ prefer\ un auditor bun dec`t un bun vorbitor. Din p\cate, aceast\ calitate pare a fi una dintre cele
mai rare". (Isaac Marcosson)
Oamenilor le place s\ vorbeasc\ atunci c`nd s`nt asculta]i cu interes. De aceea, trebuie s\-i stimul\m, s\-i `ncuraj\m s\ o fac\ [i s\-i ascult\m cu toat\ aten]ia. Dup\ ce
ascult\m povestea de la `nceput p`n\ la sf`r[it, f\r\ a `ntrerupe, d\m dreptate, cerem sfatul, apreciem cuno[tin]ele vorbitorului sau faptul c\ am fost captiva]i [i instrui]i de spusele
sale.
Dac\ cineva inten]ioneaz\ s\ ne fac\ un repro[, `l `ncuraj\m s\-[i exprime nemul]umirile, `l l\s\m s\-[i verse tot veninul
ascult`ndu-l cu aten]ie [i g\sim `n expunerea sa argumente care s\ ne
dea posibilitatea de a-l aproba amabil [i de a-i mul]umi sincer. ~i recomand\m, apoi, al]i parteneri care s\-l ajute s\-[i rezolve problema care a
dus la conflict. Acest gen de comportament va determina, `n general,
umanizarea persoanei respective, f\c`ndu-l doritor de a se ar\ta echitabil.

„

"Mul]i oameni cheam\ medicul pentru c\ au nevoie de un confident".
"...nu avea nevoie de un sfetnic, ci de un auditor prietenos,
`n]eleg\tor, fa]\ de care s\-[[i poat\ u[ura inima". (despre Abraham
Lincoln)
"Omul care nu vorbe[te dec`t de sine, se g`nde[te numai la sine. {i
omul care se g`nde[te numai la sine, este iremediabil prost crescut. Deci,
dac\ dori]i s\ trece]i drept un vorbitor pl\cut, `nv\]a]i s\ asculta]i"
(Nicolas Murray Buttler)

Dumitru RUSU

Cum s\-i interes\m pe oameni
"Pentru a fi interesant, ar\ta]i-vv\ interesul pentru al]ii".
Un om bine crescut `[i d\ osteneala s\-i fie pe plac interlocutorului,
vorbindu-i de ceea ce-l intereseaz\, de ceea ce are pe suflet.
Descoperi]i-i pentru aceasta problemele pe care le are, gusturile [i
lucrurile care-i plac.
"Persoana cu care vorbi]i este de o sut\ de ori mai interesat\ de
dorin]ele ei dec`t de persoana [i preocup\rile dumneavoastr\". (Dale
Carnegie)

Cum s\ placem imediat

Dorin]a de a fi important este cea mai puternic\ pentru un om. De altfel, fiecare ne credem important, chiar foarte important. Fiecare na]iune se
crede superioar\ alteia. Aceasta este originea patriotismului, a r\zboaielor.
Deci, orice om pe care-l `nt`lnim crede c\ ne domin\ `ntr-un fel sau
altul; [i o [i face.
Atunci, elementul pe care trebuie s\-l introducem `nainte de orice `n
rela]iile [i c\minul nostru este MAGIA ELOGIULUI.
Lauda sincer\ are o putere prodigioas\, ea venind din inim\.
Polite]ea, `n general, este "uleiul" care unge mecanismul vie]ii zilnice
[i un semn al bunei educa]ii.
Este bine s\ oferim afec]iune [i elogii, mai ales celor lipsi]i de ele ("un
izvor `ntr-un de[ert).
"E mai dulce s\ dai dec`t s\ prime[ti";
"Poart\-tte cu al]ii a[a cum ai vrea ca ei s\ o fac\ cu tine".
(Iisus)
"A flata o femeie `nainte de c\s\torie, ]ine de gust, dar dup\ aceea, de
bun sim]. Nu v\ `nsura]i, deci, p`n\ nu a]i `nv\]at arta de a face complimente". (Dorothy Dix)

Vasile Alecsandri [i Unirea (II)
(urmaare din num\rul treccut)
e`mp\cat cu lucrurile
din ]ar\, Alecsandri se
`nham\ la munc\ atr\g`ndu-[i al\turi tinerimea progresist\ `n
aceast\ oper\ de mari
[i profunde prefaceri
(M. Kog\lniceanu, Al.
Russo, Costache Negruzzi, Hrisoverghi,
Nicu Ghica, fra]ii Rosetti, Rolla etc).
Apare prima revist\ de literatur\,
Dacia literar\ - 1840 - Kog\lniceanu, se pun bazele Teatrului
Na]ional din Ia[i- 1840, din al c\rui
prim directorat va face parte [i
Vasile Alecsandri, organizeaz\
mi[carea revolu]ionar\ de la 1848,
la Ia[i, 27-29 martie [i apoi se
angajeaz\ `n cea mai important\
ac]iune pe plan na]ional, emanci-
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parea na]ional\ [i Unirea Principatelor.
~ntre 1848 [i 1859, Vasile
Alecsandri, `n ]ar\ [i str\in\tate,
pe toate c\ile [i prin toate
mijloacele, `ntre]ine [i `nte]e[te
flac\ra vie a luptei pentru Unire.
Scoate revista România literar\, al
c\rui nume este, `n sine, un manifest deschis al Unirii. Scrie [i public\ poeziile Hora Ardealului [i
Anul 1855 ce afirm\ `nsufle]irea
unui neam `ntreg pentru Unire.
~ntreaga energie creatoare [i-o
pune `n slujba acestui `nalt ideal
na]ional dovedind o `nalt\ con[tiin]\
civic\ m\rturisit\ [i `n poezie: "E
liber s\ nu fii poet/ Dar cet\]ean e[ti
obligat" (C`ntece [i s\rut\ri).
Mediaz\, prin scrisori sau
direct, prin vizite `n str\in\tate [i se
bucur\ de mare trecere [i `n]elegere (la curtea lui Napoleon al III-lea,
la Paris, a lui Victor Emanuel `n
Italia, a contelui Cavour- primul
ministru al t`n\rului regat al

Piemontului chiar la Londra) nece- Rallet, C. Hurmuzachi, Rolla [i C.
sitatea Unirii Principatelor, accep- Negri) [i constituie un fel de asot`nd pentru `nceput solu]ii de com- cia]ie de lupt\ pentru Unire. Are
promis, dar av`nd `n final acela[i loc o mare adunare la Ia[i, unde
]el, unirea.
se str`ng peste 200 de semn\turi
Dup\ Congresul de la Paris, pentru Unire, iar Alecsandri cite[te
30 martie 1856, f\r\ ca Unirea s\ poezia Jur\m`nt [i este desmenat
fi fost hot\r`t\, dar Principatele ca delegat pentru prestigiul s\u ca
trec`nd sub protectoratul marilor unionist [i scriitor, pentru a pleca
puteri, Unirea devine o problem\ la Bucure[ti [i a media cu
interna]ional\ [i urma s\ se reali- unioni[rii din }ara Româneasc\.
zeze prin consultarea unor adun\ri reprezentative, a[a numitele
{tefan CORNEANU
"Divanuri ad-hoc". Alecsandri,
(continuare `n num\rul viitor)
dup\ aceasta, trece concret
la organizarea adun\rilor
Textele se pot trimite [i pe adresa
reprezentative `n Moldova,
revista_apostolul@yahoo.com
fiind un `nver[unat ap\r\tor
al Unirii [i un adversar de
temut al antiunioni[tilor.
La `nceputul lunii mai
1856, se `nt`lne[te la via de
la Socola a lui Mavrogheni
un grup de unioni[ti
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p\m`ntului. P\rerea celor doi? "De la ho]i nu e
p\cat s\ furi, mai ales dac\ e[ti la str`mtoare".
Mai ales dac\ dulcea patrie e pe geant\, complet\m noi. {i ad\ug\m: s\r\cia e calea cea
mai sigur\ de a distruge o na]ie. N\ucit\ de
cuvintele auzite: bani, spag\, c`[tiguri, euroi…
soacra se sufoc\. Nu mai are aer. Iritat\, se d\
la gineric\: "De ce te-ai f\cut profesor, maic\?"
R\spuns: "De fraier, mam\ soacr\, de fraier!"
Satisf\cut\, b\tr`na mai bodog\ne[te odat\:
"Da' banii pe abonamentul de navetist - suplinitor i-ai luat de la prim\rie?". "Canci,
mamaie!". "Nu mai bine te f\ceai vame[? La ce
te-a ajutat cartea?". {i are dreptate octogenara. P`ine nu are, miere de albine - niet,
sp\gu]\ la g\leat\, nema. C\ a[a e la noi. Unii
pauperizeaz\ iar al]ii stau pe purcoiul cu bani
nemunci]i. P\cat de libertatea de g`ndire
c`[tigat\ `n '89. C`t timp va persista aceast\
situa]ie? Foarte pu]in. ~n cur`nd apar urzicile.
Ne vor scoate din criz\. Uraaaaa! Preg\ti]i-v\
de vot! Ai auzit, dom' profesor?
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