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„100 de tipuri 

din România”… 
în Arhivele de la Viena

Nu, nu încercăm să vă propunem un 
examen de perspicacitate pentru a afla 
identitatea personajelor din tabloul ale-
goric de mai jos, semnat C. Jiquidi1, 
unde apar o sumedenie de „tipuri” 
contemporane cu Eminescu: T. 
Maiorescu, I. L. Caragiale, Ion 
C. Brătianu, P. P. Carp,  C. A. 
Rosetti, P. Grădișteanu, Th. 
Rosetti, Gr. Peucescu,  V.A. 
Urechia, V. Alecsandri, I. 
Creangă, I. Slavici și mulți alții. 

Speram să identific în acest 
tablou alegoric chipul poetului, cu-
noscând că talentatul C. Jiquidi a lăsat 
posterității unica imagine a cortegiului 
mortuar al „Luceafărului”, din ploioasa 
zi de 17 iunie 1889. 

Nu, Eminescu nu apare în alegoria 
de mai jos. Cum putea, oare, artistul să 
ironizeze dramatica existență și tragicul 
sfârșit al lui Eminescu, punându-l în 
același „insectar”, sub formă caricatu-
rală, în compania celor 100 de figuri de 
politicieni sau oameni de cultură.

Un număr însemnat de personaje nu 
pot fi identificate cu exactitate, celelalte 
sunt însă recognoscibile, fiind creionate 
în cheie umoristică, devoalând vicii, po-
recle, preocupări sau defecte. 

Privind acest „puzzle” de caricaturi, 
gândul m-a condus la semnificația ale-
gorică a „Cinei cea de taină”. Întrebarea 
a apărut din senin: cine a jucat rolul lui 
Iuda în drama „Luceafărului” ?

Răspunsul la această întrebare l-am 
găsit zilele trecute, revenind în sălile Ar-
hivelor de Stat de la Viena, unde aveam 
să găsesc dovezi irefutabile ale identității 
reale a lui Iuda, figura sa se găsește în 
tabloul lui Jiquidi. 

Iuda este cel de-al doilea personaj din 
rândul 1 de sus al tabloului. 

Este muzician, cântă la pian, dar cântă 
și la urechile mărimilor Vienei !

Se afirmă tot mai insistent că, în pe-
rioada cât acesta a fost jurnalist, Mihai 
Eminescu a fost urmărit insistent de ser-
viciile de informații străine care acționau 
la București.

Pentru a elucida acest aspect, în cur-
sul lunii ianuarie 2020 am efectuat o 
cercetare extinsă la Österreichisches 
Staatsarchiv (Haus-Hof-und Staatsar-
chiv), la sediul din Minoritenplatz nr. 
1, Viena2, ocazie cu care am descoperit 

câteva acte inedite, în 
care apare numele 

Eminescu.
În continuare, 

dorim să abor-
dăm două ches-
tiuni:

1) A fost 
Eminescu un 

obiectiv de primă 
importanță, încât să 

justifice urmărirea sa 
informativă?

2) Care este identitatea reală a celui 
care a întocmit „informationsberichte”3 
cu privire la Mihai Eminescu?

Documentele pe care le-am studiat, 
predate recent spre cercetare în sala de 
studiu, salvate ca prin minune de distru-
gerile cauzate de incendiul care a afectat 
în anul 1927 arhiva Ministerului de In-
terne al Austriei, ne-au ajutat să identifi-
căm numele „confidentului” (agentului): 
GRIGORE VENTURA !

Aceste acte de arhivă confirmă fap-
tul că numele „Eminesco” este prezent 
în rapoartele trimise la Viena de către 
„antenele” serviciului de informații aus-
tro-ungar. Totuși,  notorietatea jurna-
listului de la „Timpul”  nu era suficient 
de pregnantă încât să i se deschidă un 
dosar special de urmărire (Eminescu nu 
își semna articolele de presă, nu tipărise 
încă nici o carte, nu era membru marcant 
al vieții politice a vremii, nu făcea parte 
din cercul de apropiați ai Casei Regale, 
ba chiar este numit de către sursă „un 
oarecare Eminesco”).

O primă concluzie: Eminescu nu 
era considerat un personaj politic foar-
te important, astfel încât să fie ținut în 
permanență sub lupa serviciilor străine.4

Deși este de necontestat faptul că 
numele Eminescu apare în aceste docu-
mente, trebuie făcute următoarele preci-
zări: Poetul este menționat într-un grup 
de persoane, în contextul unor subiecte 
prioritare, care trezeau interesul serviciul 
austro-ungar de informații (mișcarea de 
eliberare din Transilvania, iredentismul 
european, atentatele care însângeraseră 
continentul, crearea unei episcopii cato-
lice la București). 

Evenimentele semnalate în materi-
alele secrete ale legației sunt de o mare 
diversitate tematică, o bună parte fiind 
transmise de diplomatul Laszlo von 
Hoyos-Sprinzenstein5 (1834-1901), de 
von Mayr, precum și de F. Lachmann, 
acesta în calitate de „sursă” (”confident”), 
motiv pentru care documentele în care 
apare numele lui Eminescu trebuie ana-
lizate comparativ cu celelalte materiale 
ale celorlalte surse.

Iată, spre exemplu, câteva nume care 
apar în aceste rapoarte, numai la litera 
A: Vasile Alecsandri6, generalul An-
ghelescu7 (comandant de divizie, mai 
târziu ministru de război), generalul 

Arion8, (inspector general al artileriei, 
viitor ministru de război, în locul gene-
ralului Fălcoianu), Albuleanu, traducător 
în cadrul Ministerului de Externe de la 
București9. Cât privește personalități al 
căror nume de familie încep cu litera B, ne 
oprim asupra lui Constantin Bacalbașa, 
identificat de serviciile de informații aus-
tro-ungare drept unul dintre „principalii 
agenţi ai propagandei iredentiste în Ro-
mânia”10. Confidentul, al cărui nume îl 
vom dezvălui în paginile următoare, scrie 
nota în limba franceză. La litera C, sunt 
prezente numele P.P. Carp, Cantacuzino, 
la litera M, Maiorescu, Moruzzi ș.a.m.d.

(continuare în numărul viitor)
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1   George Costescu, „Bucureștii vechiului Regat”, Editura Universul, 1941.
2   Printre primii care au avut acces la această arhivă diplomatică îl amintim pe dr. Octa-
vian Beu, consilier la Legaţia României la Viena. El a comunicat istoricului Alex. Lepădatu 
un prim lot de telegrame cifrate, referitoare la „Societatea Carpaţii”, publicate de acesta în 
articolul „Un episod revoluţionar în luptele naţionale ale românilor de peste munţi acum 
o jumătate de veac”, Mem. Sect. Ist., Seria III , Tom XVIII, Buc. 1936-1937, p. 233 – 310.
3   Rapoarte de informații.
4   V. Dan Toma Dulciu, „Mihai Eminescu În Arhive Diplomatice”, Viena 2019, 
p. 25; Un lot masiv de documente austriece (rapoartele informative) au fost aduse 
în țara noastră (sub formă de fotocopii) în urmă cu 5 decenii, cunoscute de cerce-
tători. În contextul problematicii eminesciene, de un mare interes sunt cele apro-
ximativ 100 de rapoarte, datate 1880-1881, privitoarea la activitatea informativă 
a lui Friedrich Lachmann aflate la Arh. Naţ. Rom., xerografii, pach. XLI, XLIII, 
în lotul Informationsbüro, 1881, Lachmann, K. 77, 78, 115, 133. Au fost discutate 
de Elena Moisuc: „Noi achiziţii de xerografii după documente din arhivele viene-
ze” în Revista Arhivelor, 12, 1969, nr. 1, p. 190-192; Teodor Pavel: „Daco-România 
în viziunea generaţiei independenţei” în Muzeul Naţional, 4, 1978, p. 147-148. De 
asemenea, au fost publicate în „1918 la Români”, I, p. 107-108, 111-150 (doc., 13/25 
aug. 1880; sept. 1881). Tematica rapoartelor semnate de Lachmann nu privește 
exclusiv urmărirea activității lui Eminescu ci o paletă largă de obiective: informa-
ții despre opinia publică din România, extrase din presă, serbările încoronării și 
ecourile lor în Transilvania, difuzarea hărții României întregite a colonelului Gor-
jan, mișcarea antimonarhică, începuturile mișcării socialiste din România, răs-
cumpărarea căilor ferate, înarmarea națională, pătrunderea capitalului străin în 
economia românească ș.a. Lista actelor (originale sau copii) aflate în depozitele 
Arhivelor Naţionale a fost publicată în lucrarea „Mihai Eminescu în documente 
de arhivă – Catalog – „, Editura Ministerului de Interne, București, 2001; Sunt 
descrise de asemenea în „Inventarul Fondului Personal Mihai Eminescu, 1844-
1943”, întocmit de arhivist Ilie Crisanta, din cadrul Direcţiei Generale a Arhivelor 
Statului, Direcţia Arhivelor Centrale, Serviciul Acte Administrative, Culturale și 
Feudale, întocmit în luna august 1989; Alte documente se găsesc la Biblioteca 
Academiei Române, la Ipotești sau în colecții particulare , fiind publicate G. Căli-
nescu, I. E. Torouțiu, A.Z.N. Pop și mulți alții.
5   A fost ministru plenipotențiar al Austro-Ungariei la București, în perioada 21 oct.1878 
– 29 martie 1882.
6   AT-OeStA / HHStA MdÄ IB, 1-100, datat 02.08.1884
7   Idem, 1-199, datat 1883
8   Idem, 1-257, datat 04.14.1885
9   idem, 1-49, datat 09.10.1885
10   Idem, 2-16, datat 05.11.1884. Despre legăturile lui C. Bacalbașa cu Iredenta Română, 
vezi lucrarea sa „Bucureștii de altădată”, Vol. III, (1885-1888), p. 29

@ DAN TOMA DULCIU

C. Jiquidi, „O sută de tipuri din România” 
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Seratele „Eminescu, jurnalistul”

27 ianuarie 2020

@ CLEMENTINA TIMUȘ 

Dragi prieteni întru Eminescu, odată cu începu-
tul noului an, serata „Eminescu, jurnalistul” se 
pregătește să împlinească șase ani. Vă mulțumim că ați 
fost alături de noi în toată această perioadă. Mulțumim, 
de asemenea, Institutului Cultural Român și Centrului 
Cultural „Mihai Eminescu” pentru susținere și cola-
borare. 

În deschiderea seratei, doamna Elena Scurtu ne-a 
urat un an cu multe realizări și împliniri în promovarea 
valorilor culturale și științifice.

Doamna Rodica Subţirelu, la bine cunoscuta rubri-
că „De la Eminescu cetire..., a prezentat un scurt 
fragment din scrierile jurnalistice eminesciene, din 
care redăm un citat, de la finalul acestui articol: „...

societatea e câmpul schimbărilor vecinice, al luptelor 
pentru existenţă și supremaţie, un bellum omnium 
contra omnes, statul este regulatorul acestei lupte, el 
oprește ca aceste puteri, egal de folositoare, să nu se 
nimicească una pe alta. Societatea e mișcarea, statul 
e stabilitatea.”

Apreciatul medic cardiolog, în țară și la nivel eu-
ropean, poet, actor, conf.dr. Corneliu Zeana, călător 
neobosit, unde adevărat Marco Polo al timpului nostru, 
ne-a vorbit despre „Trezirea dragonului”, într-o 
Chină care uimește lumea prin istoria și contempora-
neitatea ei. Volumul, recent apărut, s-a bucurat de o 
apreciere deosebită din partea cititorilor. 

Doamna Evelyne Maria Croitoru, membru al Uni-
unii Scriitorilor din România, fondatorul și editorul 
„Platformei de Comunicare, Atitudini Contemporane”, 
poetă, eseistă, o prezență remarcabilă în cadrul unor 
conferințe, mese rotun-
de, evenimente cultura-
le și sociale, răsplătită 
pentru activitatea cul-
turală cu multe premii 
și diplome de excelență, 
ne-a evocat importante 
aspecte din activitatea 
jurnalistică și literară a 
lui Mihai Eminescu. 

Profesorul de istorie 
Viorel Speteanu, editor 
remarcabil, veritabil 
„scotocitor” al arhivelor 

și documentelor istorice, a prezentat auditoriului un do-
cumentat expozeu despre „Alexandru Ioan Cuza și 
Unirea. Rolul femeii în realizarea Micii Uniri”.

Actrița Doina Ghiţescu ne-a emoționat, ca de obicei, 
rostind, cu glasu-i inconfundabil, din lirica marelui 
poet. 

În finalul seratei, Teatrul NOSTRUM a prezentat sa-
vuroasa comedie „Reabilitarea faţadei” a autorului 
francez Jean Michel Besson, traducerea aparținându-i 
doamnei profesor Virginia Udatu. Actorii trupei: Ma-
riana Anghel, Daniel Neguţ, George Vlaicu și Daniela 
Bădescu, prin măiestria jocului artistic, au reușit să 
creeze o bună dispoziție participanților.

Serata a fost moderată de poeta Rodica Subţirelu, 
redactor șef al revistei „Cronica Timpului”.

Marți 14 ianuarie, la ora 17, sala mare a Institu-
tul Cultural Român devenise neîncăpătoare pentru 
asistența venită să urmărească programul bogat din 
anunțul seratei dedicate împlinirii a 170 de ani de la 
nașterea lui Mihai Eminescu, devenită din 2015 și „Ziua 
Culturii Naționale”. Salutând invitații, președintele 
UZP, Doru Dinu Glăvan, a anunțat că s-a intrat în 
al șaptelea an de când se organizează aceste serate la 
inițiativa unui grup de jurnaliști și a invitat pe unul 
dintre inițiatori, Miron Manega, să prezinte extrasul 
ales dintr-unul din articolele lui Eminescu. Acesta s-a 
referit la intervalul mult prea larg în care se adoptă 
o lege de la propunere până la aplicabilitate, ironic 
înșirând generații de la bunic la nepot, aspect cu care 
se confruntă și actualitatea (Timpul, 8 mai 1881). Mo-
deratorul menționează că jurnalistul Miron Manega 
a scris versurile pentru care s-a compus și partitura 
muzicală, devenind imnul jurnalistului, înregistrare 
care este pusă în undă cu proiectarea versurilor .

Președintele UZP trece la obiectivul principal al se-
ratei, constând din Convorbiri jurnalistice cu prezen-
tarea a doi jurnaliști seniori: Simona Ionescu, redactor 

șef la Evenimentul zilei, despre care vorbește Miron 
Manega, subliniind profesionalismul și consecvența 
jurnalistei, care dezvoltă parcursul său profesional, ară-
tând și dificultățile pe care presa scrisă le întâmpină în 
concurență cu cea on line, mai curând preferată de cei 
tineri. I se apreciază jurnalistei fidelitatea de a fi rămas 
consecvent atașată jurnalismului, așa cum l-a cunoscut 
de la maeștrii care au format-o.

Al doilea laureat este jurnalistul Dumitru Manolache  
de la ziarul „Lumina” al Patriarhiei, o publicație care nu 

relatează doar aspecte al activităților și evenimentelor 
specifice, ci și pagini de istorie, cultură și publicații de 
informare. 

La cererea sa, dl g-ral Mircia Chelaru, declarând că 
nu este eminescolog, ci un aplicant al promovării operei 
lui Eminescu, aduce la cunoștința publicului că a făcut 
parte din grupul de inițiativă care a propus instituirea 
Zilei Culturii Naționale, ce a fost introdusă pe agenda de 
lucru a Parlamentului de către deputatul Victor Socaciu. 
Ca prezent în fiecare an la mormântul lui Eminescu, 
la 15 ianuarie, la slujba de pomenire, a constatat că cei 

prezenți nu respectă 
mormintele din jurul 
celui omagiat, ceea 
ce este un act de lip-
să de considerare și 
propune ca săptămâ-
na ce precede ziua 
Culturii Naționale să 
fie dedicată tuturor 
marilor contributori 
la cultura națională, 
parte din patrimoniul 
universal. Propune-
rea este aplaudată și 

întrunește, în unanimitate, acordul publicului prezent.
Invitatul surpriză, actorul Dorel Vișan, o persoană 

profund atașată de acest simbol al culturii, care este 
poetul și jurnalistul Mihai Eminescu, a povestit o istori-
oară cu tâlc, cum prin însușirile sale el este chiar sufletul 
neamului românesc. Caracterul artistului Dorel Vișan 
s-a șlefuit sub oblăduire religioasă, el însuși ajungând 
să creeze psalmi și chiar să concureze, ca finalist la un 
concurs de texte sacre, organizat de Statul Papal, având 
chiar deschiderea de a ne prezenta una din creațiile sale.

Cu adevărat legat de neam și țară actorul ne propune 
un fragment din lucrarea dramatică, scrisă de Eminescu 
la doar 18 ani, Decebal, și ne recită un monolog.

Și pentru că Eminescu era atât de legat de tradiția 
neamului său, cu respect pentru credință, el aparținând, 
deopotrivă, românilor de-o parte și de alta a Prutului, 
de la Chișinău ne-a încântat cu vocea sa și cu talentul 
de a interpreta, în zece limbi, Lenuţa Burghilă. De mult 
succes s-a bucurat și grupul psaltic de muzică bizantină 
Tronos, condus de părintele Mihai Bucă, cu mai multe 
lucrări originale și chiar poetice. 

Surprizele au fost greu de oprit, moderatorul a 
invitat pe împătimitul jurnalist de radio, Viorel Po-
pescu, mulți ani director al postului „Radio România 
Actualități”, să ofere autografe pe recentul volum „Ba-
ricada Radio”, 30 de ani de la Revoluția Română din 
decembrie 1989, apărut în Editura UZP.

@ MIHAELA RUSU

14 ianuarie 2020
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Omul. Da, omul. Problematica și meditația des-
pre el au fost și sunt unele dintre controversatele 
domenii ale exercițiului spiritual, ale confruntă-
rilor teoretico-ideologice și politice și ale acțiunii 
practice menite să pună în valoare eficient forța 
transformatoare, constructivă a omului și a con-
științei sale. Și aceasta pentru că viața omenească 
nu se poate concepe în afara unei idei despre sine, 
adică a unei conștiințe. Când aceasta a ajuns să 
se problematizeze ca obiect al autocunoașterii, și 
când autocunoașterea devine o caracteristică nu 
doar a unor indivizi instruiți ci a maselor, sunt certe 
semnele acelei maturități socio-umane dincolo de 
care stăpânirea și dirijarea procesului de formare 
și transformare conștientă, la scară de masă, a con-
științei însăși devine o practică umană cotidiană, 
integrată, dar și integratoare a procesului general 
de transformare a naturii, a condiției și calității vie-
ții sociale și individuale a omului. El nu mai poate 
fi manipulat politic, așa cum se petrece acum în 
România și în toate statele capitaliste dominate 
structural de tot felul de crize, crime, mafii, violuri, 
trafic de persoane și alte fenomene nocive (vezi 
cazul Caracal din România).

Virtute și calitate umană generală, conștiința 
epocii contemporane, ca și conținutul acesteia, ne 
apar într-o paletă de o mare varietate de sensuri, 
constituind terenul de luptă teoretică, ideologică 
și politică în confruntările de idei din lumea zile-
lor noastre. În acest cadru se afirmă, după păre-
rea noastră, tot mai puternic concepția științifică, 
materialist-dialectică și istorică ce pune accentul 
pe esența umană și afirmă adevăratul umanism ca 
ansamblu de acțiuni economice, politice, ideologice 
și cultural-educative, menite să modifice funcțio-
nal condiția omului care trăiește într-o orânduire 
socială nedreaptă și să realizeze o societate tot mai 
bună și mai dreaptă pentru toți cetățenii ei în care 
modul și relațiile de producție sunt la cel mai înalt 
nivel, tehnica și tehnologia de ultimă generație. 
Totodată, pe fondul unor confuzii și pesimiste idei 
despre om și esența sa, manifestate în diferite cu-
rente de gândire, se acreditează, cu accente tot mai 
semnificative, ideea modelului omului prometeic - 

depozitar al unor resurse încă insuficient eliberate 
și departe de a fi epuizate în planul creației și, mai 
ales, al autocreației sale, sugerându-se caducitatea 
mai vechiului model uman socratic, pozitivist și 
rece, ca și al prototipului mai recent conturat al 
omului unidimensional, funcțional și ireversibil 
înstrăinat, îngenunchiat de „fatalitatea” scientoteh-
nicismului contemporan. Desigur, tendința spre o 
viziune autoeliberatoare a omului, pe care știința și 
materialismul dialectic și istoric o promovează și o 
cultivă constant și creator nu numai ca teorie, ci și 
ca practică în unele părți ale globului pământesc, 
se desprinde ca o dominantă, ca un mesaj, rezultat 
din confruntările dintre tipurile de societate aflate 
acum în planul existenței și conștiinței sociale, ca și 
din frământările țărilor eliberate de sub asuprirea 
colonială din trecutul istoric nu prea îndrpărtat. 
Astăzi se vorbește de neocolonialism (vezi prof. 
Ilie Șerbănescu la TV). Sub influența crescândă a 
acțiunilor tot mai puternice ale maselor populare, 
ale forțelor progresiste și democratice care luptă 
pentru restructurarea ordinii internaționale, a că-
utărilor unor sisteme și criterii de valorizare pro-
prii, în ultima vreme poate fi sesizată o deplasare 
sensibilă spre recunoașterea ascendenței valorilor 
și perspectivelor pe care le implică și le deschide 
o orânduire socială mai dreaptă și mai bună. Ea 
poate fi denumită democrat-populară (nu popu-
listă), socialistă sau altfel. Aceasta este, între altele 
un semn al inevitabilității mai devreme sau mai 
târziu a necesității de a înscrie și defini omul într-
o existență cu sens, conștientizată în plan social.

Calitate esențială, definitorie a ființei umane, 
conștiința a fost și este însoțită, atât în discursul 
filozofic și ideologic, politic și moral, cultural și 
artistic, cât și în demersul știintific și gnoseologic, 
de atribute care subliniază, din diferite unghiuri, 
accepțiunea dinamică, națională și conceptuală. 
Așa, bunăoară, Heghel vorbește despre o „conștiin-
ță nefericită”, Marcuse de „înfrângerea conștiinței 
nefericite” și de „conștiința fericită”, Marx, Engels 
și Lenin de „conștiința de clasă”, de „conștiința 
revoluționară”. În limbajul social-politic mai ales, 
se vorbește de conștiința „epocii”, de „conștiința 
europeană” ș.a. Evident, nu în toate aceste situa-
ții noțiunea de conștiință și atributul cu care este 
asociată sunt utilizați la nivelul exigențelor concep-

tuale, ceea ce, desigur, nu 
înseamnă că aceasta ar fi 
lipsită de importanță te-
oretică și metodologică. 
Dimpotrivă. La o anali-
ză științifică toate aceste 
forme de conștiință ni se 
impun, în toată comple-
xitatea lor, ca un concept 
filozofic, politic și ideo-
logic, moral, cultural și 
artistic, dinamic și ope-
rațional, de o mare pro-
funzime teoretică și mai 
ales de referință practică 
pentru întregul proces al 
revoluției și construcției 
unei noi orânduiri soci-
ale. El ni se impune atât 
din rațiuni cognnitive profunde asupra 
dinamicii fenomenului de conștiință, a calității 
însușirilor pe care le poate avea conștiința socială 
și individuală, cât și din rațiuni transformatoare, 
de acțiune conștientă asupra dezvoltării conștiin-
ței însăși și asupra realităților social-economice și 
politice în general. Toate acestea ridică întemeiat 
cerința răspunsului la întrebările: În ce constă cali-
tatea fericită și revoluţionară a conștiinţei și care 
este dialectica ei în condiţiile căutării, găsirii și 
edificării unei societăţi mai bune și mai drepte? 
Evident, nu idealistă.

Prezentul și perspectiva edificării unei aseme-
nea societăți presupun conturarea acestui conținut 
potrivit stadiilor superioare de reflectare umană 
a unor realități și condiții de existență transfor-
mate, dar și permanent transformabile. Această 
problematică poate fi just înțeleasă pomenindu-se 
nu de la concepția idealistă despre lume și viață, ci 
de la cea materialist-dialectică și istorică potrivit 
căreia oamenii sunt produsul împrejurărilor și al 
educației. Ei se schimbă datorită unor împrejurări 
noi și educații noi: împrejurările sunt schimbate de 
oameni, educatorul trebuind el însuși să fie edu-
cat. Coincidența dintre schimbarea împrejurărilor 
și schimbarea activității omenești poate fi privită 
și înțeleasă în mod rațional numai ca practică cu 
adevărat revoluționară a maselor în frunte cu liderii 
lor autentici, iar reflectarea subiectivă a acestui 
continut definește, în esență calitatea revoluționară 
și fericită a conștiinței omului. (vezi Ion Iuga, An-
drei Sida, Conștiinţa Revoluţionară, Ed. Politică, 
București, 1979, seria Filozofie)

Când suntem în stare de veghe, cei mai mulți dintre 
noi suntem suspectați că gândim. Neîntemeiat însă, 
pentru că, în realitate, cei mai mulți dintre noi încer-
căm doar să reproducem expresii, gesturi memorate, 
ale căror sensuri ori semnificații nu le-am descifrat, 
dar ne-au părut a fi culmea farmecului în materie de 
„socializare”. Drept urmare, spectacolul este nu doar 
dezagreabil, ci chiar deplorabil, insuportabil. Reale 
obstacole, care adâncesc dimensiuni de nedepășit în 
comunicare. Și-atunci evadarea din cârd pare a fi sal-
varea ultimilor neuroni.

Habar nu am de ce am remarcat-o pe venerabila 
doamnă, care mi-a atras atenția prin ținuta simplă dar 
elegantă, tocmai renunțase la astfel de prezență în fa-
voarea unei promenade. Dădea impresia că s-a refugiat 
în mulțime ca să uite ceva, ori să uite chiar de sine. Deși 
părea a fi septuagenară, avea o postură zveltă, pășea 
ușor, de parcă s-ar fi aflat pe scenă și aștepta apariția 

partenerului, alături de care să evolueze într-un gen de 
dans figurativ. Firește, doamna X nu s-a lansat într-o 
reprezentație de balet, ci a continuat să meargă prin 
mulțime.

Fiind o altfel de apariție decât cele cu care ne-am 
obișnuit la acest segment de vârstă, am ales direcția sa 
de mers, păstrând, firește, o distanță rezonabilă.

„Piesă” rară, „specie” pe cale de dispariţie mi-am 
spus. Erudită, nu pedantă, privire limpede, caldă...

Prinsă în jocul imaginației, aproape nici nu am ob-
servat că doamna X s-a oprit. Privea pădurea Tâmpei 
încărunțită de toamnă. Cromatica indescriptibilă a 
Tâmpei care se lăsa mângâiată de lumina caldă a apu-
sului, fascinația privirii care parcă se juca cu un dor, pa-
cea interioară care se revărsa pe chipul ei... O secvență, 
pe cât de firească, pe atât de dumnezeiască. Interpreta 
parcă un rol. M-am uitat în jur să văd dacă nu cumva 
se trăgeau cadre pentru un film, să ies din perimetru. 
Nu, nu filma nimeni. Păcat sau... nu. Se derulau doar 
secvențe de viață, amintiri, personaje...

După ce apusul și-a consumat paradă, doamna X a 
continuat să meargă, parcă plutea.

Apoi, vraja s-a risipit, am ajuns într - un supermar-
ket. Acolo, viața reală. Rafturi, produse, oameni grăbiți, 
priviri golite de emoții, de amintiri.

Păstrându-și cadența, doamna X părea că știa ce 
dorea. S-a oprit în fața raftului cu brânzeturi, a luat un 
calup de telemea, a citit cu atenție eticheta. Parcă ceva 
nu îi plăcea. A așezat pachetul la loc, a verificat conți-
nutul portofelului, a ezitat o vreme, după care a luat un 
alt calup, a citit eticheta, l-a așezat în coș, deplasându-se 
apoi încet printre rafturile la care doar privea.

Un tânăr care văzuse secvența numărării banilor 
s-a apropiat și, fără ca doamna X să observe, a plasat 
în coșul ei o bancnotă de 100 de lei.

Când a ajuns la casă, venerabila doamnă a văzut 
banii. Puțin mirată, s-a adresat tinerei de la casă:

Mă iertați, am găsit bancnota aceasta în coș. Nu știu 
cum a apărut, ce să fac cu ea?

Fata a privit-o mirată și cu un zâmbet ironic i-a spus 
că sigur și-a rătăcit propriii bani în coș.

Este exclus, nu sunt ai mei. Eu nu am avut atâția 
bani la mine.

Amuzată, tânăra i-a spus că nu a văzut ca cineva să 
fi aruncat cu bani prin supermarket...

- Bine, atunci îi las aici, pentru o clipă de viață, a 
spus doamna X, introducând bancnota în caseta trans-
parentă, Hospice Casa Speranței.

Într-adevăr, când suntem în stare de veghe, unele 
gesturi pot scurtcircuita rațiuni contemporane.

OM {I CON{TIIN}|

PENTRU O CLIPĂ 
DE VIAŢĂ...
@ FELICIA POPA

@ IOAN IUGA
doctor în istorie-filozofie
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HOTARE

ÎN PERIOADA 
MEDIEVAL|

Visul unirii teritoriilor populate cu vor-
bitorii de aceeași limbă a aprins făclia în 
conștiința neamului românesc pentru pri-
ma dată în anul 1600, în timpul domniei lui 
Mihai Voievod-Viteazul-Domnul Ţării 
Românești, între anii 1593-1600. Pentru 
scurtă vreme, în timpul perioadei medie-
vale, a fost conducător al celor trei țări ro-
mânești care formează România de astăzi: 
Tara Românească, Transilvania și Moldo-
va, act ce a rămas în istorie sub denumirea 
de „Unirea personală a lui Mihai”.

Unirea nu a fost recunoscută de politi-
cienii vremii, întrucât habsburgii își vedeau 
amenințate planurile de menținere a Tran-
silvaniei în sfera lor de influență. Polonia 
nu dorea pierderea controlului asupra 
Moldovei, iar Imperiul Otoman nu accep-
ta ideea renunțării la Ţara Românească. 
Uniunea personală a lui Mihai reprezen-
ta o formulă puternică, ce era capabilă să 

schimbe raportul de forțe din regiune, dar 
domnitorul nu a reușit să înfrângă revolta 
nobililor maghiari transilvăneni sprijiniți 
de generalul Basta (care l-a înfrânt în Bătă-
lia de la Mirăslău-18/28 septembrie 1600) 
și, astfel, pierdea Ardealul.

În scurt timp Moldova reintra în po-
sesia movileștilor aserviți intereselor po-
lone care au pus la cale înlăturarea fizică 
a domnitorului român, iar la 9/19 august 
1601, la 3 km sud de Turda, Mihai Viteazul 
a fost ucis de un detașament de mercenari 
prin decapitare. Capul i-a fost luat de Tur-
turea paharnicul - unul dintre căpitanii 
voievodului și adus în Ţara Românească, 
fiind înmormântat de Radu Buzescu la 
Mănăstirea Dealu, lângă osemintele pă-
rintelui său, Pătrașcu-Vodă. Pe lespedea 
sa de piatră, de la Mănăstirea Dealu, este 
scris: Aici zace cinstitul și răposatul capu 
al creștinului Mihail, Marele Voievod, ce 
a fost domn al Ţării Românești și Ardea-
lului și Moldovei.

Într-o cronică, Miron Costin scria:
„Şi așea s-au plătitu lui Mihai Vodă 

slujbele ce-au făcutu nemţilor.”
Abia generația pașoptistă, angajată 

în lupta pentru crearea statului național 
român, îl va recunoaște pe Mihai Viteazul 
ca pe un ilustru predecesor.

Deși efemeră, „Prima Unire” a celor 
trei țări medievale românești, realizată 
de Mihai Viteazul în anul 1600 (iunie-
septembrie), a făcut ca acesta să rămână 
în conștiința românilor ca un simbol al 
unității naționale.

ROMÂNIA 
MODERN|

Înfaptuirea unirii a fost procesul is-
toric ce a traversat istoria timp de trei 
veacuri, de la primul întregitor- Mihai 
Viteazul, care a aprins flacăra Unirii în 
conștiința neamului în anul 1600, plă-
tind cutezanța cu propria viață, dar fo-
cul aprins a ars mocnit, până în ianua-
rie 1859, când Domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza a reaprins flacăra, scriind 
cu ea marele act istoric - Mica Unire, 
dintre Moldova și Ţara Românească, sub 
numele de Principatele Unite ale Moldo-
vei și Ţării Românești, când Al. I. Cuza 
a fost ales ca domnitor al ambelor prin-
cipate - la 5 ianuarie 1859 în Moldova și 
la 24 ianuarie 1859 în Ţara Românească.

Procesul bazat pe puternica apropiere 
culturală și economică între cele două țări 
a început în anul 1848, în timpul dom-
niilor lui Mihail Sturdza (Moldova), re-
spectiv Gheorghe Bibescu (Ţara Româ-
nească).

Deznodământul războiului Crimeii 
(1853-1856) a dus la un context european 
favorabil realizării Unirii. Votul popular 
rezultat în urma unor adunări ad-hoc în 
1857 a dus la Convenția de la Paris din 
1858, o înțelegere între Marile Puteri 
prin care se accepta o uniune, mai mult 
formală, între cele două țări cu guverne 
diferite și cu unele instituții comune.

La 24 Ianuarie 1859 liderul unionist 
moldovean - Alexandru Ioan Cuza a fost 
ales în unanimitate ca domnitor al Mol-
dovei și Ţării Românești, act care a adus 

cele două state într-o uniune a primului 
stat unitar român. În 1862, cu ajutorul 
unioniștilor din cele două țări, Cuza a 
unificat Parlamentul și Guvernul, reali-
zând și unirea politică urmată de reforme 
populare în toate domeniile de activitate.

După înlăturarea sa de la putere 
(1866), prin „Monstruoasa Coaliție”, 
Unirea a fost consolidată cu aducerea pe 
tron a principelui Carol de Hohenzollern-
Sigmaringen, iar constituția adoptată în 
acel an a denumit noul stat - România.

Actul istoric de la 24 Ianuarie 1859 
reprezenta primul pas pe calea înfăptuirii 
statului național-unitar român.

Șirul de reforme inițiate de Al. I. Cuza 
și venirea pe tronul Principatelor Unite 
a principelui Carol de Hohenzollern-Sig-
maringen - devenit Regele Carol I, care 
se bucura atât de sprijinul Franței cât și 
de cel al Prusiei, a făcut ca actul Unirii de 
la 1859 să fie ireversibil.

Din 1866, potrivit Constituției pro-
mulgate la 1 iulie, Principatele Unite s-au 
numit, oficial, România.

@ MARIA FILIPOIU
Recurs la istorie, Ed. LIBRIS

mărunţeala
dragă nație română
vor străinii-n jurul meu
țara să nu ne rămână
cum ne-a dat-o Dumnezeu
noi ne vrem uniți de-o soartă
și-ntregiți din începuturi 
nu străinii să ne-mpartă-n
țărișoare și-n ținuturi
că o țară mărunțită
când vecinii se strâng ciotcă
poate fi ușor sorbită
ca un păhărel de votcă
păi imperiul sovietic
cu știuta-i lăcomie 
ne-a și rupt din țară-un petic
iacă-așa de-amiciție
rușii-ar vrea să vină iarăși
și n-ar mai pleca de-aici
iacă-așa ca foști tovarăși
iacă-așa ca buni amici
nu știu ce nu le convine
au o hartă-a lor secretă
deși lor le aparține
o șesime din planetă
mărunțeala n-o vor frații
ci slujbașii altor curți
lașii și manipulații
și o droaie de mancurți
hei, prea multe complicații
și străine interese
cad pe capu-acestei nații
ci de capu-i ne-nțelese
doar o singură iubire

românească nesfârșită
ne va ține-n omenire
România Re-Întregită
toți suntem în fiecare
și pe drept am hotărât:
nu vrem România Mare
ci ÎNTREAGĂ – doar atât!

p.s. 
un gând de-o vreme mă frământă:
în lume toți cârmuitorii
să dea o lege dreaptă sfântă
și dură pentru ciorditorii
de țări sau doar de teritorii
orice cuceritor casap
ce vrea pământ străin sau ape
să-și pună singur lumea-n cap
și de pedeapsă să nu scape
nu vorbe vrem în carapace
ci fapte cu însemnul pace!

p.s. suplimentar:
nedreaptă este-această viață
păi doar naivii mai compară
un individ ce fură-o rață
cu altul care fură-o țară

dreptatea-n lume se împarte
de inși cu capetele rombe
care aduc mai multă moarte
și au în stoc mai multe bombe

cu cât e viața mai frumoasă 
cu-atât e și mai vicioasă
că permanent e de serviciu
în toată-această lume viciu’

*

frați din plai moldovenesc
văd că nu vă cade fisa
că pe Nistru și pe Tisa
și-unii și-alții uneltesc

dar să fiu mai explicit
știți ce vor și ce gândesc
că întâi ne mărunțesc
după-aceea ne înghit

am să vă mai spun atât:
situația-i albastră
pentru că Unirea noastră
li se pune strâmb în gât
însă  numai ea e-n stare-a
le strâmta înghițitoarea

eroica pildă
bat în noi cu tunu –
scrâjnete de roți
noi: toți pentru unu,
unu pentru toți!

jurământul nostru:
pe-aicea nu se trece!
chiar dacă luptăm
unu contra zece

nu vom trage primii
sabia din teacă
însă peste noi
nimeni n-o să treacă

iar cuvântul dat
toți ni l-am ținut:
pe-aicea nu se trece!
și nu s-a trecut!

rugăciune
pentru toate bisericile
și locurile sfinte ale românilor

Doamne, nu pleca din noi,
Din credința milenară,
Adă-mi, Doamne, înapoi,
Basarabia la țară.

Iartă-ne jefuitorii,
De păcate ni-i dezleagă
Și-adă-ne la sânul țării
Basarabia întreagă.

Nu uita, Slăvite Tată,
Din înalta Ta Lumină,
Înrobita-sfârtecată,
Dulcea noastră Bucovină.

Noi, și rupți de-al Ţării plai,
Jefuiți și duși pribegi,
Am rămas cu-același grai
Și cu dorurile-ntregi.

Scoate-i, Doamne, din mizerii
Pe românii smulși și goi,
Duși cu sila prin Siberii,
Adă-i țării înapoi.

Împlinește-ne Destinul
Scris de-a pururi în Scriptură,
Cine-și fură-n veci vecinul
Singur el pe el se fură.

Ia blestemul ce apasă
Peste țară și români;
Cei primiți de noi în casă
Peste noi se vor stăpâni.

Și ne-au năvălit destui
Din Apus, din Răsărit,
Dar Tu, Doamne, ia-i și du-i,
Du-i de unde-au năvălit.

Strânge-i Doamne-n două cete,
Într-un târg și șapte sate,
Fă-le-n stepe soviete
Și Republici separate.

Nouă,-n cele patru zări,
Întregește-ne zidirea
Și dă-i pace-acestei Ţări
Și dă-i, Doamne,-n veci 

unirea
Dă-ne Doamne, tot ce ni s-a
Rupt din glia strămoșească,
De la Nistru pân’ la Tisa
E tot Ţara Românească.

Iartă-ne de-această rugă
Dar e dreaptă și-i pe veci,
Dintre noi cei răi să fugă,
Numai Tu să nu mai pleci.

Adă-ne și veri și toamne,
Ierni și primăveri cu ploi
Și rămâi cu Ţara, Doamne,
Și rămâi în noi cu noi.

@ FLORIAN SAIOC

UNIREA PRINCIPATELOR 
ROMÂNE
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M ănăstirea Comana din județul Giurgiu, aproape 
de București, este unul dintre cele mai vechi și mai 
cunoscute centre monahale din România și din în-

treaga Ortodoxie. Ea a fost ctitorită de domnitorul erou Vlad 
Ţepeș în 1461, ca o mânăstire cetate de apărare. Ulterior, dom-
nitorul Radu al XI-lea Șerban Basarab (1602-1611), un demn 
urmaș al lui Mihai Viteazul, a renovat-o și întărit-o.

Pe timpul domniei lui Matei Basarab (1632-1654) mănăs-
tirea Comana a fost unul dintre principalele centre religioase 
ale Ţării Românești. 

Aici și-a făcut ucenicia și a răspuns de bibliotecă Sfântul 
Ierarh Sava Brancovici Mărturisitorul, viitor Mitropolit al 
Ardealului, martirizat pentru credința sa ortodoxă. Aici se 
află mormintele sfinte ale unor personalități istorice precum: 
Nicolae Pătrașcu, fiul lui Mihai Viteazul și domnitorul Radu 
al XI-lea Șerban Basarab. Dar și mormintele câtorva membri 
ai familiei boierești și domnești a Cantacuzinilor. În incinta 
mănăstirii a fost edificat mausoleul eroilor români căzuți în 
luptele de pe Neajlov în Primul Război Mondial.

În zilele noastre mănăstirea, renovată prin grija Prea 
Sfințitului Părinte Ambrozie Episcopul Giurgiului și a mona-
hilor care viețuiesc într-ânsa sub ascultarea Prea Cuviosului 
Părinte Stareț Mihail, este una dintre cele mai frumoase din 
întreaga țară.

Joi 19 decembrie, o zi plină de lumină. Ne pregătim 
sufletește de întâmpinarea Nașterii Domnului Nostru Iisus 
Hristos. Nu este zăpadă, așa cum ne-am obișnuit din moși 
strămoși, dar spiritul  Crăciunului se simte peste tot. Mănăsti-
rea Comana este pregătită să primească grupuri de colindători. 
În dimineața acestei zile, cei 35 de elevi din clasa a IV-a B de 
la Școala Nr, 79 din București, împreună cu profesoara lor, 
doamna Camelia Ristea, și cu numeroși părinți au intrat în 
curtea mănăstirii. 

Ei nu se aflau aici pentru prima dată. Ei vin la Comana de 
pe la 6-7 ani împreună cu profesoara lor la Sfintele Sărbători 
de Paști, de Crăciun, de ziua mamei precum și în vacanța de 
vară, în tabăra organizată la mânăstire.

Prea cuviosul stareț Mihail Muscariu îi aștepta. La etaj, la 
intrarea în biblioteca somptuoasă, plină de cărți frumoase, de 
o excepțională valoare istorică, teologică și literară, sub bradul 
împodobit, erau așezate 35 de pachete cadou.  

Musafirii au fost invitați în bibliotecă unde, în uniformă 
de gală, îi aștepta domnul  Radu Theodoru, general de aviație, 
personalitate ilustră a armatei române și a literaturii noastre, 

autor de romane istorice și de piese de teatru. Copiii și părinții 
au avut, așadar, șansa de a-l asculta pe domnul general, vete-
ran de război, vorbind despre eroii neamului românesc.

D upă ora de istorie a sosit momentul colindelor. Toți cei 
35 de elevi veniți la mănăstire, formează corul Karis-
ma.  Ei au venit însoțiți  și de doamna Angelica Baciu, 

membră a corului Madrigal. Doamna Baciu  îi pregătește și îi 
dirijează pe copii. În prezența prea cuviosului părinte stareț 
Mihail, a unor viețuitori din mănăstire, a  părinților și a altor 
invitați, copiii au interpretat colinde românești vechi, dar și 
unele mai noi, pe care le știam din repertoriul corului Ma-
drigal.  Au cântat, de asemenea, câteva colinde în franceză, 
germană și engleză. Împreună cu soțul meu, scriitorul Mihail 
Diaconescu, i-am aplaudat din toată inima. După colinde, sub-
semnata le-am oferit câteva piese la pianul adus special de la 
București. Copiii au cântat cu mine Moș Crăciun, Ciobănașul 
și Noapte liniștită (Stille Nacht).

O surpriză plăcută a fost atunci când la pian s-au așezat, 
pe rând, câteva fetițe frumoase și delicate. Elevele Timea Stan, 
Beatrice Ciobanu și Timea Toth au cântat la două și la patru 
mâini, cu eleganță, dezinvoltură și precizie. Erau obișnuite cu 
publicul, pentru că participă adeseori la concursuri și concerte.

Din relatările doamnei profesoare Camelia Ristea am 
înțeles că acești copii sunt crescuți, iubiți și educați de părinții 
lor, interesați nu numai de  învățătură, ci și de domeniul 
științific, artistic, sportiv. Pe lângă olimpiade și concursuri 
școlare copiii participă la vizite și excursii pe teme de istorie, 
geografie, literatură, artă.

A cești copii, crescuți de părinți cu dragoste de neam și 
de țară, au avut șansa întâlnirii la școală, cu doamna 
profesoară Camelia Ristea, un model de dăruire în ac-

tul complex al instruirii și al educației. După primirea darurilor 
oferite copiilor de cuvioșii monahi, am fost invitați cu toții la 
masă în trapeza mănăstirii, o sală cu o impresionantă arhitec-
tură interioară. Când am coborât în curte, gata de plecare, un 
alt grup de copii însoțiți de profesori, se pregătea să colinde. 

Mănăstirea Comana ilustrează, prin toate manifestările ei 
publice, relația străveche și atotputernică dintre cult și cultură.

Închei aceste rânduri cu o urare. Viețuitorilor din Sfânta 
mănăstire Comana, copiilor care au colindat, profesoarei lor, 
doamnei dirijor care i-a pregătit, părinților care i-au însoțit, 
domnului general Radu Theodoru  și celor care citesc această 
relatare le adresez străvechea urare creștinească și româneas-
că - La mulţi  ani!

S-a născut la Ploiești, cu numele an-
terior Georgescu, pe 19 octombrie 1967. 
În prezent, trăiește în București. Este 
absolventă a Universității Politehnica 
din București - Facultatea de Știința și 
Ingineria Materialelor, promoția 1991, și 
a Universității Creștine „Dimitrie Cante-
mir”, Facultatea de Management Turistic 
și Comercial, promoția 2009, cu masterat 
în Marketing și Negocieri în Afaceri.

După începutul unei promițatoare 
activități literare, și-a propus aprofun-
darea acestei activități prin admiterea la 
un doctorat în domeniu, fiind doctorandă 
la Facultatea de Filologie a Universității 
București. 

 Debut literar:
Poezia Contradicţie, în Literar ing, 

Suplimentul literar al revistei Univers In-
gineresc, București, Anul 1, Nr. 3, 2013. 

Cărţi publicate: 
Adevărurile lutului – poezie, 2014, 

Când fluturii nasc cioburi – poezie, 2015 
Aer – roman, 2015,  Arhitectura cu-

vântului - cronică, eseu, recenzie, 2017 
și Renegarea strigătului - poezie, 2018, 
toate la Editura Amanda Edit. 

Antologii: 
Orpheon 2 – Tradiţie și modernitate, 

2016.
Cenaclurile literare la 

care participă: 
„AntiM”, „Octavian Goga”, Salonul 

literar al Societății Scriitorilor Militari, 
„Literatorul”, Cercul „Literar ing” al scrii-
torilor ingineri, „Orpheon”, „Ion Rotaru”, 
„Cetatea lui Bucur”, Clubul de proză al 
Filialei U.S.R. Proză, „Luceafărul”, „Des-
tine”, „Cenaclul de Seară”, „Victor Ion 
Popa”, „Cuget liber-Mihail Grămescu”, 
„Pegasus”, Clubul dramaturgilor al Fili-
alei U.S.R.- Dramaturgie etc. 

Reviste în care publică: 
AntiM, București; Bogdania, Focșani; 

Cenaclul de la Păltiniș, Sibiu; Cetatea 
lui Bucur, București; Climate literare, 
Târgoviște; Cronica timpului, București;

Detectiv cultural, București; Dună-
rea de Jos, Galați; Flacăra lui Adrian 
Păunescu, București; Helis, Slobozia; 
Independenţa română, București;

Premii literare: 
Premiul pentru poezie pentru volu-

mul Când fluturii nasc cioburi, la con-
cursul Cartea Anului 2015, organizat de 
Cenaclul literar AntiM, București, 2016.

Prezentarea unor 
publicaţii:

În volumul de versuri “Când fluturii 
nasc cioburi”, Mihaela-Mariana Cazi-
mirovici vine cu mai multe noutăți de 
structură, de abordare, de stil și de pre-
zentare. Încă din titlu, care leagă noțiuni 
în evidentă divergență, fluturii, ca simbol 
al fragilității și continuității, prin zborul 
lor și cioburile, care sugerează duritate, 
contondență, discontinuitate. 

În structură, volumul repetă ideea de 
poem cu sufletul din cioburi, în diverse 
abordări, care formează în final construc-
ții arborescente de idei, exprimate, atât 
poetic, cât și grafic, prin flori din cioburi, 
adevărate ghirlande din cristale poetice 
Swarovski. Acestea se pot combina în 
multiple moduri, ceea ce a și făcut au-
toarea în carte, și ceea ce voi face și eu, 
pentru a justifica gradul de generalizare 
al ideii. Luând doar cioburi, expresii din 
titlurile poeziilor din volum, cele scrise 
cu caractere italice, puse cap la cap, a 
rezultat o poezie-recenzie, unde aces-
tea, introduse ca într-un caleidoscop, ca 
acela cu care ne jucam când eram copii, 
formează o imagine frumoasă indiferent 
de așezarea lor întâmplătoare:

@ CORINA VLAD DIACONESCU

COPIII LA

M|N|STIREA

COMANA
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Mihaela-Mariana Cazimirovici, 
în al cărei destin literar mă bucur să 
mă regăsesc, prin publicarea primei 
sale poezii, în Suplimentul Literar 
ing, inovează în poezie cu o sensibi-
litate remarcabilă, care se manifestă 
și prin exprimarea grafică paralelă a 
ideilor, fiind în același timp și autoa-
rea graficii noului volum de versuri.

În următorul volum, romanul 
Aer, după două volume de versuri, 
Adevărurile lutului și Când flutu-
rii nasc cioburi, autoarea ne dez-
văluie, prin mijloacele mai relaxa-
te ale prozei, modul de gândire al 
autoarei, ce ne face să-i înțelegem 
și mai bine inspirația poetică. Este 
surprinzător, ca mediu în care se 
desfășoară, ca limbaj. Personajele 
sunt reprezentative pentru mediile 
unde activează. Andrei, baiat bine 
dotat intelectual, dar care provine 
dintr-o familie destrămată, învață 
de zor pentru „bac”, ajunge să „lu-
creze” pentru „Patronu”, infractor 
de drept comun, care coordonea-
ză o echipă de hoți și prostituate. 
Acesta, ca toți cei care reușesc să 
dispună de sufiecienți bani, își cre-
ează o ambianță și o aură de nababi, 
care chiar atrag invidia oamenilor 
normali, cei pentru care lupta cu 
viața, utilzând mijloacele legale, 
este mult mai grea. Chiar și în lumea 
lui „Patronu” există concurență! 
Cei cu ifose de viitori „oameni cu 
bac”, precum Andrei, sunt puternic 
contestați în interiorul clanului de 
infractori, ceea ce contrazice teoria 
unanim recunoscută, că răul se co-
agulează, iar binele se disipă. Sau 
sămânța bună a lui Andrei dădea 
rezultate chiar și în acel mediu os-
til!? Indivizi precum Zmeu, Luxița, 
Ghia, legați de „Patronu” prin relații 
dubioase, iremediabil pierduți pen-
tru o societate normal, nu puteau 
înțelege și nici admite ezitările în a 
face rău ale unuia ca Andrei, pe care 
mediul nu reușise să-l îndobitoceas-
că definitiv și datorită contactului 
cu lumea bună pe care-l menținea 
prin bunica Ilinca și batrânul pri-
eten Ursu.

Sfera bună, reprezentată de 
Larisa, cu tensiunile ei, cu familii 
despărțite de distanțe, tinerii în 
străinătate și bătrânii rămași aca-
să, își trăiește tristețile și dramele ei 
fără a ști nimic de lumea interlopă, 
de găștile de tip „Patronu”. Totuși, 
cele două laturi ale societății, ce rea 
și cea bună, conviețuiesc în același 
spațiu și timp, iar, din când în când, 

apar evenimente care le fac să inter-
fereze. Un astfel de moment a fost 
acela din tren, când Larisa s-a întâl-
nit cu ceata de hoți pusă pe furturi. 
Andrei urma să-i sustragă portofelul 
Larisei, după care acesta era dat din 
mână în mână, de membrii clanului, 
pentru a i se pierde urma. O scur-
tă ezitare a acestuia a dus la rata-
rea furtului și demascarea întregii 
bande. Larisa are o poziție vestică 
asupra întâmplării, doar trăia de un 
timp la Viena, judecând și socitatea 
care a dus la așa ceva nu numai pe 
cei care au înfăptuit răul.

Titlul romanului Aer este suges-
tiv pentru sentimentul lui Andrei, 
al bunicii, al bătrânului prieten 
Ursu, că păcatele trecutului trebuie 
plătite, dar, apoi, poate veni un aer 
proaspăt, chiar și după o pedeapsă 
cu pușcăria. În fond, există un mo-
ment în viața fiecăruia când ajunge 
să înțeleagă marele adevăr, că sin-
gura închisoare este aceea pe care 
ne-o facem singuri.

Poate aici găsim și o legătură cu 
cele două volume de versuri, anteri-
oare. Chiar dacă lutul este adevărat, 
tot se poate sparge, dar cu durerea 
unor fluturi care nasc cioburi, aces-
tea pot fi reașezate în ceva care să 
reconstituie un întreg util. Este de 
apreciat cel care nu greșește nici-
odată, dar mult mai uman este cel 
care chiar dacă greșește, uneori, tot 
de atâtea ori reușește să-și revină. 

Urmează evoluția: creșterea, 
maturizarea, asumarea și zburda-
rea în creația Mihaelei-Mariana Ca-
zimirovici, în volumele Corelaţiile 
cuvântului creator și Renegarea 
strigătului.

Când s-a lansat publicistic, în 
anul 2013, la Cenaclul Literar ing, și 
în publicația cu același nume, autoa-
rea celor două volume menționate 
mai sus venea cu prospețimea speci-
fică celor realizați prin alte domenii 
și care vor să-și umple timpul într-
un mod plăcut practicând o literatu-
ră de cenaclu, ca hobby. Dar, ulteri-
or, ca redactor de revistă, la Literar 
ing, Antim etc, ca redactor de carte, 
la Editura Amanda Edit., trecând și 
prin activitatea de prefațator, și-a 
făcut stagiile de creștere și matu-
rizare. 

Cartea Corelaţiile cuvântului 
creator reprezintă asumarea de care 
spuneam înainte. Să scrii prefațe 
despre Dostoievski, Cehov, despre 
o serie de scriitori consacrați precum 
Octavian Mihalcea, Ioan Rațiu, Liviu 

Zanfirescu, Valentin Rădulescu etc, 
dar și despre debutanta Deea State, 
și să le găsești ceva în comun, re-
prezintă un demers literar care nu 
mai seamănă, deloc, cu plăcerea 
umplerii timpului liber, ci adduce, 
mai degrabă, a schimbare de pro-
fesie, fapt care a și fost consemnat 
birocraticește prin înscrierea autoa-
rei acestei cărți la un doctorat în filo-
logie la Universitatea din București, 
unde îi doresc mult succes! 

Am o doză de mândrie, drept 
mentor al lansării sale, că acum gru-
parea noastră literară are un trimis 
la cel mai viu locaș de literatură con-
temporană, cel de la Facultatea de 
Filologie din București.

Cartea Renegarea strigătului, 
vine, nu ca o renegare, ci ca o dez-
legare a cuiva care, după ce a fost 
încătușat în rigorile vieții de zi cu zi, 
ale redactărilor și prefețelor, scapă 
pe câmpul verde al versului liber, 
neîmpiedicat nici măcar de puncte 
și virgule, și strigă cu bucurie:

Până mai ieri, 
făcând numai filozofii benigne, 
mai era puţin 
și intram în cădere liberă, 
ratarea, în sensul vorbei, 
îmi dădea târcoale. 
Am facut o răsucire unică, 
ajutată de optimismul născut 
și de niște corecţii externe. 
Jocul speranţei, 
la ora cea nouă, 
mi-a creat imaginea lumii cele noi. 
O dorinţă simplă 
mi-a adus un  alt sens, altă lume. 
Totul e deschis pentru azi, 
o construcţie rapidă 
m-a condus pe apa veșniciei.
Nu-s alta, 
sunt chiar eu, 
o plecare și atât! 
Acum am tihna strigătului.

Este tot o poezie-recenzie, for-
mată din cioburile reprezentate de 
titlurile poeziilor din volum. Stri-
gătul este rodul unei negări, rene-
garea strigătului este o renegare 
a negării, care în cel mai simplu 
exercițiu de logică binară înseamnă 
afirmare. Așa este, Mihaela afirmă 
și reafirmă virtuţiile libertăţii de a 
zburda printre cuvinte, printre con-
cepte și speră să facă același lucru 
și prin viață.

OPERE

De la poezia cu sensibilitate 
remarcabil\ la romanul 
despre p\catele trecutului

Proiectul SCRIITORI din GENERAȚIA 2000

Mihaela-Mariana CAZIMIROVICI

@ NICOLAE VASILE 

Renaştere din cioburi

Iubirea veche, coșmarul fără sfârșit și reînvierea,
prin care mi se renaște viaţa, atât de simplu,
printr-un rece respiro filosofic,
mă transformă pe loc prin însufleţire și curaj,
și oprește tot ce-mi fugea înainte printre degete.

Ultima lacrimă din timpul iubirii mi-a dat
decizie și speranţă pentru un nou început,
și nașterea aripilor folosindu-mă
de ironia adevărului și onestitatea creaţiei,
pentru că în lupta cu viaţa timpul nu mai piere.

Dincolo de poarta dragostei de primăvară
se produce o transformare fatală
unde minciuna nu mai intră prin ușa din dos,
și iubirea-și naște cerul ca-n definiţia dragostei,
făcând, spre final, mereu același joc infinit.
Noua iubire-și naște cerul printre aripile clipei
și speră, după anii pierduţi, să atingă infinitul,
să ajungă, chiar împotriva destinului
la locul potrivit, cu prima oprire în veșnicie,
prin uitare de sine, timp ucis și neliniști palide.
Voi fi gata să zbor sau construiesc noul Babilon,
într-un alt început, mergând în sens unic, 
cu dor nestins, trecând totul până la tine,
cu lacrimi limpezi, clipe suspendate,
dar cu speranţa vie în renașterea pașilor.
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Motto:
„Dumnezeul meu, Dumnezeul meu
pentru ce m-ai pedepsit
să duc pe umeri la nesfârșit
o cruce cu vîrf de creion?”

Costel Stancu

Damnat și pedepsit să trăiască „ca o dansatoare 
împușcată-n picior” în locul unde nu poți trăi decât dând 
vina pe Dumnezeu și la fel ca „fiul durerii plătit cu arginţi” 
încearcă să plătească „preţul îndoielii cu monedele urmelor”, 
Costel Stancu pretinde că iubește „lucrurile palpabile”. Da, o 
face numai aparent fiindcă viața lui este un vis perpetuu, pe 
care-l trăiește între fericiri și disperări necontenit repetate, 
nemulțumit că nu poate înzestra, ori de câte ori vrea, pipăitul 
cu văz. Atunci când încearcă o face cu „ochiul din palmă” și 
ne introduce într-o lume a poeziei fără egal, unde naiadele 
îi memorează stihurile pentru urechea Euterpei cu scopul 
precis de a o uimi.

Despre „ochiul din palmă” Costel Stancu vorbește ca al-
ternativă la „neputinţa orbului de a-și plânge înfăţișarea” 
(pag.22) atunci când părul iubitei se târa pe fundul apei 
ca o ancoră (pag.21) folosind „cuvântul (care) are în el 
înţelepciunea greșelii” (pag.35) spre a-l face pe „înţelesul 
copilului care pune pe apă scrisori” (pag.36).

Costel Stancu este atât de generos, încât „își cere iertare 
de la un iluzoriu zeu al căinţei” și găsește resurse de iertare 
și grațiere pentru aproape orice („cînd toate-s otrăvite și rele 
cum să nu-l ierţi pe cel ce-ţi bea vinul ori iubește femeia?”) 
și face, uimind, ferestre în locul în care alții au bătut cuie 
pentru spânzurători. 

Nu-și găsește corespondent decât în cioburile oglinzii și nu 
în oglinda întreagă (ca singurul aparat de fotografiat căruia 
nu-i putem decoda memoria) fiindcă momentele vieții nu și 
le înțelege decât ca secvențe și nu ca un șir firesc și coerent. 
Putem spune că poetul este un colaj zeiesc de ipostaze în 
care poezia trăită sau pățită (vorba marelui Nichita) este cea 
care-i formează imaginea de moment, de-l face să exclame:
„de ce mă recunosc Doamne, mereu în cioburile oglinzii
dar niciodată în oglinda întreagă?” (pag.97).  

Într-un „ciob” își dezvăluie uimit și smerit chipul de geniu 
nefardat, împovărat de generozitatea lui Dumnezeu:
„De ce-mi dai Doamne atîtea cînd eu nimic nu-ţi cer!
Şi-s peste glasu-ţi sfînt o umbră, o otravă.” (pag.102) 

La Costel Stancu totul pare pus sub semnul îndoie-
lii („nimic nu e adevărat, profeţii își tot schimbă între ei 
pălăriile”(pag.75) și că „ochiul din cer privește complice la 
ochiul de sub pămînt” (pag.151) și el poetul nu se lămurește 
de ce găsește pe prag ochii nopții și „ce a luat cu ea atît de 
preţios noaptea de a trebuit să își lase în schimb ochii? „ și 

Cel blestemat să vadă îngeri trăiește o poezie, de o since-
ritate și profunzime, totală parcă împrumutată de la cei pe 
care numai el îi vede.

Pe noi trăitorii în odăile Euterpei ne uimește când își 
propune să ne arate poarta nouă a sufletului său trăitor de 
mirări nedisimulate și-și propune să completeze (cu el însuși) 
armata îngerilor care „coboară noaptea / în dormitorul fe-
meilor singure și triste”, pentru ca chipul lor să strălucească 
și-n împăcare și armonie să fie scutite de a urî „cu pasiune / 
iubirea din privirile celorlalţi”. (pag.17) 

Aproape zilnic, se anunță prin presă, că tineri aflați 
în „primăvara vieții” își pun singuri capăt zilelor, adi-
că, pe înțelesul „amatorilor”, se sinucid. În motivația 
gesturilor lor, uneori cu sens, absurd, dar, de cele mai 
multe ori, drept o neînțelegere a rostului lor pe pământ 
și se descurajează la primele insuccese, pentru care 
părinții îi ceartă, iubitele îi părăsesc, aruncându-se 
în brațele altora, au primit note mici la școală, nu au 
intrat la facultate și, pe nedrept, au fost exmatriculați 
sau lăsați repetenți, le-a murit un părinte sau chiar 
amândoi. Sunt multe alte cazuri, la care ei, – în sin-
gurătatea lor –, nu-și pot da răspunsuri salvatoare 
și plaja visurilor, departe de târâmul dorințelor și al 
făgăduinței, pentru ei, nisipul zilelor, devine un finit 
în calea apelor gândurilor...

Pentru ei, lumea devine un pahar cu apă, în care 
nu deosebește partea goală de cea plină și consideră că 
totul s-a sfârșit. Focurile de stele, ce luminează fiecare 
noapte, s-au stins și visurile nerealizate au depășit 
tărâmul făgăduinței, iar lumina incandescentă din 
mintea și din sufletul lor le orbește cugetul. Speranța 
infinitului devine mâl primejdios al adâncurilor firii și 
dispărând în neființă, prin sinucidere, în trup și suflet, 
„continuă să trăiască”, trăind ultimele sărutări fierbinți 
și vorbe dulci, mângâietoare, ale razelor calde de soare.

Pentru omul care se sinucide, nu există foc mai 
mare ca pasiunea, nu există pacoste mai mare ca ura 
asupra sa, nu există nefericire mai mare ca propriul 
trup și, nu există fericire comparabilă cu liniștea. 
Prin ștreang, pastile, glonț sau cuțit, ei își pun capăt 
dorințelor pe care cred că le potolesc odată cu satis-
facerea celor dorite și că, pentru „binele” lor, nu pier 
degeaba.  Deseori, am trecut prin asemenea clipe, în 
căutarea drumului pe care să mă realizez în viață. 
Existau acele formulare numite în derâdere „dansul 
cea-cea”. Ce a fost tata, ce a fost mama, ce au fost 
frații și surorile, bunicii, rude, prieteni... În dansul 
declarațiilor „cea-cea” nu te potriveai în toți pașii. Și 
erai exmatriculat, lăsat repetent, sau ne admis la exa-
menul de intrare la facultate. 

Este imposibil să semeni una și să culegi alta. 
Totuși, în regimul de tristă amintire, se putea. Obstacol 
comparabil cu ignoranța nu exista. Într-o „lume oarbă” 
numai puțini vedeau limpede. Asemenea păsărilor 
eliberate din plasă, doar puție nimeresc la cer. Am 
fost educat să privesc cu bunăvoință la toate cele ce 
există; să îmi fie vorba liniștită, amabilă, binevoitoare 
și să-mi fie fapta direcționată numai asupra binelui. 

O soartă domnește asupra tuturor, precum vântul 
de care nimeni nu se poate, nicăieri, ascunde.

Pentru a fi înțeles mai bine și cu bună credință 
redau, în continuare, o cugetare aparținând lumii an-
tice: „Soarta domnește asupra tuturor... Dacă soarta 
devine prietenoasă cu cel leneș, ignorant și rău, atunci 
lenea lui devine aidoma sârguinței, ignoranța, aidoma 
înțeleptului, iar răutatea, aidoma bunătății... Iar dacă 
soarta e dușmănoasă cu acela care e înțelept, drept și 
bun, atunci înțelepciunea lui se va transforma în pros-
tie, dreptatea în ignoranță, iar știința și aptitudinile se 
vor dovedi inutile...

Curios, cât de multe știau oamenii de cuget din 
antichitate, despre țara noastră, unde rar găsești omul 

potrivit la locul potrivit. Că omul sfințește locul. Nu 
sunt oameni câte biserici. La rang de lege, mulți cred 
că „poți să  fii oricât de prost, mintea vine după post”.

Toate cele scrise mai sus, îmi arată amărăciunea 
că mulți își curmă viața, singuri, într-o singurătate pe 
care mulți nu o pot înțelege. Ce este hărăzit să ni se 
întâmple, aceea va fi. Dacă ești cinstit, răzbați întot-
deauna printre răutate, invidie și nedreptate. Tineri 
iubiți și creatori de vise, nu vă luați viața singuri! Ne 
povățuiește Dumnezeu. „Nu căutați să fiți buni, dă-
ruindu-vă singuri viața. Numai Dumnezeu știe cum 
și când. Tinerețea se duce ca un șuvoi de nestăvălit. 
Să ne bucurăm, așadar, căci bucuria dăruită de Dum-
nezeu aparține oamenilor. Nu vă grăbiți să muriți! E 
drept că valoarea unui om, de cele mai multe ori, este 
apreciată după moarte. Viața este darul lui Dumnezeu, 
prin care, noi, oamenii, putem realiza și crea lucruri 
minunate, care să ne facă mai valoroși ca ființe umane. 
Dacă renunțăm singuri la acest minunat dar, viața și 
bucuria de a trăi, înseamnă să devenim, prin propria 
voință, „un nimeni”, care a făcut umbră degeaba pe 
pământ, ca „turist rătăcit și zăpăcit”.

Omul este dotat de Creator cu minte și morală, 
agerimea minții este conștiința prezenței de spirit. 
Moralitatea, nemijlocit poetică, este statornicia senti-
mentului sublim. Iubiți tineri, voi sunteți viitorul țării! 
Nu cădeți pradă primelor insuccese! Vă rog să trăiți, 
să fiți harnici și virtuoși! Virtutea este cea mai scumpă 
comoară. Doar în clipele întâlnirii și despărțirii oa-
menii știu câtă dragoste au tăinuit inimile lor. Sinu-
ciderea este rezolvarea omului laș, fricos și de nimic. 
Sinucigașul este, în final, un nimeni!

P.S.: 
•	 Goliciunea este costumul național al omenirii. 
•	 Curajul nu constă în a înfrunta cu dârzenie perico-
lul, ci în a-l întâmpina cu ochii deschiși. 

N.B.: Câteva povețe binefăcătoare, ce aparțin lui 
Jean Paul (1763-1825), romancier și umorist german: 

- Abuzând, obții doar o treime, iubind și cedând 
obții totul. 

- Suferințele mici ne scot din minți, cele mari ne 
readuc la starea normală.

- Fiecare dintre noi este sigur că e mai important 
și mai bun decât ceilalți, dar numai cei proști și fără 
minte au curajul să o recunoască.

- Amintirea este singurul Rai din care nimeni nu 
ne poate izgoni. 

Doamne ce te afli sus/ Celor ce s-au sinucis/ Fă-le 
loc și lor, îţi cer/ Într-o ţară de prin Cer/ Fă-le-un rost 
pe undeva/ În împărăţia Ta./ De s-au sinucis nebuni/ 
Ochiul Tău să-i vadă buni!/ Din anotimpuri și toamne

Fă-le veșnicie, Doamne,/ Credincioși, îngeri, 
grămadă/ Să se plimbe prin livadă./ Raiul, pe veci 
sărbătoare/ Cu „mere” nemuritoare.

Sfârșit: Folosul științei pentru cel lipsit de minte 
este întocmai ca folosul oglinzii celui lipsit de ochi. 
Omul care nu-și purifică propria minte și nu prea vede 
lucrurile îndepărtate are necazul aproape.

@ PICTOR PROFESOR
COJOCARU VERGIL-COVER

Purificarea propriei minți
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să-i permită „apropiind pămîntul de cer”, unui greier să 
cânte și să facă mai mic „spaţiul dintre pămînt și tălpile 
spînzuratului”. (pag.169)   

Timiditatea și-o reprimă, mărturisind „ce frumoasă 
ești așa cu părul tău negru și primejdios ca un cartier de 
ţigani”(pag.69) atunci când „parcă toate cuvintele ar fi 
fost spuse deodată”(pag.88) și „tu aveai un anume fel de 
a rămîne întreagă / Era devreme, îngerul plecase, dar 
palmele lui tot mai ocrotea flacăra dintre noi”(pag.88), ca 
(mai) apoi „cu mîinile pe ochi” să se întrebe: „Cărui sfîrșit 
m-ai promis, Doamne?” (pag.85). Se înfrățește cu Juan 
Ramon Jimenez când spune: „Eu nu sunt eu” ci un „copil 
mirat că lumea încape în cercul, pe care îl rostogolește 
fericit”, anticipând că urmează să devină,  „pescar al sinelui 
(e omul) nemulţumit mereu de ce a prins”(pag.128) , când 
înțelege „că moartea nu e un răspuns, ci adîncirea-n sine-a 
întrebării”.(pag.130)  

Rămâne „încă rob al simţurilor crude” în rugăciunea:
„te rog, cu harul tău de necuprins,
alungă-mi, Doamne Sfinte, îndoiala
de ceea ce nu poate fi atins.” 
și, 
„Fă, Doamne, grea să-mi pară desfătarea 
Cînd pașii tăi în mine nu-i aud”(pag.135)  
Costel Stancu își înțelege dualitatea ,
„Mă nasc și rob și împărat, o, Doamne,
în mine-i sîmburele, dar și glodul
ca două maluri gemene pe care
le leagă pasul tău, nu podul.” (pag.151)  
dar și adorația ,
„Ești atît de frumoasă încît
fiinţei mele i se face urît
de ea însăși, pe cer, mereu alta” (pag.158)  
știind că:
„voluptuos,
se pierde bărbatul în femeie
ca apa în pămînt după o secetă lungă” (pag.166) 
și odată asumat păcatul să creadă ,
„Dumnezeu se va preface
că uita în urma lui
o fereastra deschisă” (pag.176)  

iar el poetul să pretindă un drept la iluzia mântuirii,
„Mi-e teama, Doamne,
limpezește-mi ochiul. Fă-mă să înţeleg
că lumea nu se va sfîrși
atîta timp cît din sînul Fecioarei
picură lapte. „
Cu sufletul răvășit de trăiri paroxistice își trăiește viața, 

anunțând
„Vin înspre tine , Doamne, cu speranţă
asemenea săracului la moara din sat
să-și macine sufletul- bob uriaș de grîu” (pag.193)  
și„ca într-un tablou neterminat” (pag.197)  
în care continuă și scrie halucinant, jucând un joc peri-

culos de du-te, vino cu moartea:
„în timp ce scriu, eu mă apropii și mă îndepărtez,
de nenumarate ori, de moarte,
ca valurile de mal.” 
Și-și propune să-și ducă drumul propriu la capăt, fără 

grija sensului și fără nevoia semnelor de circulație precum:
„săgeata
ca un cal cu călăreţul mort în șa,
știe singură drumul” (pag.208) 
Înghițitorul de creioane se împuținează de fiecare dată 

când le ascute spre a face loc cărbunelui pe care-l consumă 
scriind, știind că și creioanele la o adică o să-și caute alt 
înghițitor „să le ducă prin lume”, unde într-o bună zi, o 
femeie îl va ademeni, ca o Evă care să aibă la ea pecetea 
sfârșitului.

„În limpezimea ochilor tăi
joacă semnele morţii. TACI. Întinzi
prin toată curtea, cearceafuri albe și plîngi,
Plîngi ca după o nuntă unde ai fost
fără voia ta, mireasă” (pag.214)  
și unde,
„Secunda morţii-i fără conţinut
- Şarpe stors aprig de venin -
totuși la ea ne repezim cu toţii
ca băutorii la un vas cu vin” (pag.217) 
Dobândește clarviziune,
„Ştiu!
în locul de unde ridic piatra
să o arunc în obrazul celuilalt,
rămîne o groapă care îmi va fi
în cele din urmă, mormînt. „
propunându-și,
„Nu mi-e dat să am odihnă pînă cînd,
la capatul scării, nu va clipi, îngăduitor,
ochiul lui Dumnezeu.”
Își trăiește viața cu exaltări sublime, fiindcă nu știe nici 

să moară și nici să învețe să moară (deși ca și Nichita crede 
în valabilitatea mersului nepereche „nu credeam să-nvăţ a 

muri vreodată”) căutându-și uimirile ca la Marele Circ, după 
care în copilărie a plâns când a plecat.

Nu vrea și nu poate să-și închipuie moartea fiindcă:
„Nu pot să mor
 mama mi-a strecurat în buzunar
 un ceas care ticăie înapoi”
și chiar dacă 
„Într-o zi am să mor
De durere mama o să-și uite numele de fată” (pag.180) 
el știe că  
„Seara din mine iese întotdeauna
un trup vinovat că a minţit”
și că drumul mântuirii ar trebui să treacă printr-o ima-

ginară apă a Iordanului în care și-ar dori să-și recapete 
inocența.

Toate aceste zbateri îl fac, până la urmă, pe Costel Stancu 
să-și trăiască poezia asemenea altor spirite răvășite ca Trakl, 
Esenin si Sikelianos, Paul van Ostaijen și că dacă ar mai trăi, 
Nichita, Chichere, Pîcă, Romanescu și mulți alții, l-ar invita 
la o votkă, să închine cu smerenie alături de ei

„Trăiască poezia și marii visători”.

Are îndoieli grave despre trecerea „DINCOLO”; „Şi nimeni 
nu știe dacă / Saltul ne duce în beţia curcubeului / Sau în 
bezna eternă a vidului îngheţat”. (pag.21) 

Și dacă nu-și poate conduce prietenii în constelația în 
care întineresc, el rezolvă neajunsul invitându-i periodic la 
Maltezi unde aceștia după ședințe poetice în jurul focului cu 
paharele în mână nu numai că întineresc dar uneori chiar 
dau în mintea copiilor fericiți („toţi prietenii mei vor întineri 
îndeajuns / să se bucure doar de poemele / scrise de îngeri 
cu dragoste” (pag.22) ,care așteaptă „imensa lumină vărsată 
de Mântuitor”.

Și fiindcă lumea pe care încearcă s-o plăsmuiască nu-i iese 
mereu cum își dorește, te invită să bei cu el ceai la casa de 
nebuni, sperând ca hazardul să ne facă eroi (nu învinși) când 
universul pentru fiecare din noi nu poate să moară decât o 
singură dată. („Universul moare pentru fiecare / O singură 
dată” (pag.27) 

Se bucură când îi trece prin cap să facă afaceri cu Dum-
nezeu:

„Trecem ca râul de la izvor la mare,
Dar poate-i invers și-am visat că noi,
Împrumutând lumina de la soare
Ţi-o vom da ţie, Doamne, înapoi.” (pag.29)  
Nu are bilet pentru „trenul ce duce-n rai” , nici pentru 

el, nici pentru prieteni (pe care-i iubește până la părăsirea 
de sine) fiindcă lumina nu „aprinde / dimineţile flămânde” 
iar „trenul înspre rai coboară / fară noi”, lăsându-ne să ne 
continuăm drumul pe alt ecartament care ne poartă spre 

nicăieri („Nicăieri este o ţară mare cât / Disperarea pe care 
o trăim.” (pag.31) sau spre „Ţara-n care nimeni nu trăiește 
încă / E promisă nouă de un zeu senil / Care-și doarme 
somnul veșnic într-o stâncă / Şi visează vise simple de co-
pil” și „unde, din lumina vie, / vin să se adape iubirile și 
spaimele din noi”.

Cu privirile ațintite „spre câmpiile ninse” („să privim în 
ochi pe Dumnezeu” (pag.37)), jură că nu-i vinovat de potop 
(pag.39), nici că „femeile frumoase cochetează cu șarpele / 
iar urâtele privesc cu jind merele” (pag.42) și îi promite iu-
bitei inventate „-te voi aștepta în toate existenţele, dragostea 
mea!” (pag.44). 

Ne spune, de parcă ar fi reîncarnarea Marelui Inchizi-
tor, cam ce i s-ar putea face unui om căruia i-ar fi interzise 
speranța și viitorul:

„Dacă vrei să arunci un om
În hăurile negre ale iadului,
Confiscă-i visele!
Omul fără visele sale
Devine un spectru care dispare la apusul soarelui.
Dacă vrei să ștergi zâmbetul 
De pe faţa seamănului tău,
Confiscă-i idealurile!
Omul fără speranţe,
Chiar dacă este soare pe cer
Nu are umbră.
Dacă vrei să așterni întunericul
Peste dragostea unui om,

Strecoară-i îndoiala în inimă;
Omul care nu-și trăiește dragostea
Va privi viitorul prin ceaţa rece a morţii.” (pag.53) 
„Traversând clipele într-un smoching mucegăit și anost”, 

poetul Florin Ciocea se comportă ca un aristocrat care-și face 
(din sângele albastru) cerneală pentru a scrie, pentru iubita 
ideală, poeme de dragoste.(pag.56) 

Cum veșmântul aristocratic i se pare nepotrivit își aduce 
aminte că a vrut să fie „zeu în Olimp” (a stârnit mânie și a fost 
alungat), unde ar fi vrut să viseze „diafan și colorat” și „între 

două pahare de ţuică” (care uneori se pot urca la cap) 
să postuleze „adevărul din ţuică nu îl poate eluda nimeni” 
(pag.57) și că „niciodată nu e târziu să traversezi catedrala 
norilor / în cămașa albă de mire!” (pag.62). 

Uneori de la atâta Esenin se molipsește și mărturisește , 
„Sunt bolnav, desigur, / Bolnav, bolnav…” și deși trupul 

îi este încovoiat de boala de care suferă până și stelele, își 
păstrează gândurile nealterate (pag.64) fiindcă „speranţele 
oamenilor nu au vârstă” (pag.65).

Florin Ciocea te captivează total când începi să-i citești 
poezia, încât te determină să-ți dorești să-l crezi când spune 
„Dacă mă întâlnești…nu mă ocoli; / Pot fi anotimpul care te 
vindecă de tristeţe” și să-l urmezi la munte (Muntele de Aur) 
unde riști să te întrebe: unde-i steaua ta căzătoare și tu cău-
tând-o să te transformi într-o „săgeată de lumină” (gazdă a 
sufletului tău) care să i se arate numai lui, în nopțile senine de 
vară, când el se simte mai aproape de cer și de îngeri. (pag.71) 

De acolo „prin lentila uriașă a dragostei” vede toata 
tristețea acumulată nu într-o sută, ci într-o „mie de ani de 
singurătate”, stârnind o lacrimă (lentilă) uriașă prin care se 
lasă dezvăluit.

„Fiindcă trebuiau spuse”, acestea toate nu îți lasă altă 
alternativă decât aceea de a-i fi alături lui Florin Ciocea în 
templul poeziei unde și-a luat în serios rolul de hierofant și 
unde te răsfață cu dragoste, generozitate și onestitate fără 
egal.

Să-i mulțumim pentru carte și să avem răbdare să-și facă 
rost de o a doua lentilă cu care să-și facă o pereche de ochelari 
și atunci vom ști cum îi stă când o poartă și vede extratereștri.

OCHIUL 
DIN PALMĂ
(sau suprasimţul poetului)

@ ICĂ  SĂLIȘTEANU

PRIVEȘTE-MĂ PRIN LENTILA
URIAȘĂ A UNEI LACRIMI

de Florin Ciocea
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P rofes orul pictor Cojocaru Vergil-COVER
- membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, secţia 
pictură, prezintă artişti plastici folosind numai cuvinte 
laudative şi expresii potrivite care să mulţumească şi să 
trezească încrederea fiecăruia în forţele sale creatoare.

Atașat fiind de artiștii plastici, preo-
cupat să exprim cât mai plăcut vibrațiile 
de lumină, culoare și compoziție ale fi-
ecăruia, poate, fără a supăra sau a crea 
invidie profesională, inspirat sau nein-

spirat, am căzut în extreme. Toți artiștii 
plastici expozanți au simțit necesitatea 
irezistibilă de a imortaliza colorat pe 
pânză, carton, hârtie sau alt suport, 
acea sfântă zbuciumare de care au fost 

Vasilica 
Adăniloaie

Gabriela 
Guțescu

A
m scris mult și frumos despre arta plastică și calitățile umane ale artistei 
plastice Vasilica Adăniloaie. Este o artistă talentată, având frumoase 
calități pentru care este apreciată de colegii în ale artelor plastice și de 
publicul iubitor de artă și de frumos. 

Pentru Vasilica Adăniloaie arta plastică este frumusețea sa interioară, care o ajută 
atât pe domnia sa, cât și pe noi, admiratorii artei sale plastice, să ne simțim mai frumoși 
și mai buni. Pentru 
artistă, arta plas-
tică a devenit un 
element esențial 
al vieții sale, oda-
tă cu intrarea în 
Asociația Artiștilor 
Plastici-București, 
unde colegii o sti-
mează la superlativ. 

Este o foarte 
iscusită „reprodu-
cătoare” a unor 
tablouri celebre, 
dar capacitatea sa 
artistică, înzestra-
tă de bunele ursi-

toare, ridică pe un înalt piedestal artistic, 
creațiile sale de inspirație proprie. 

Tablourile de inspirație divină, realizate 
într-o sfântă spiritualitate, fac din artista 
Vasilica Adăniloaie o aliată a Cerului. Pic-
turile sale, prezentate în expoziții, indife-
rent de tematică: flori, peisaje, portrete, 
inspirație sacră transformă iubirea pentru 

artă, creație și frumos într-o sărbătoare a inimii și a privirii. 
Arta sa, iubită și apreciată de largul public, încântă și încarcă cu un fior proaspăt, 

stări poetice, gingașe momente și delicatețe artistică. Pentru Vasilica Adăniloaie 
sensul existenței și datoria fiecărui om este 
creația. Degas spunea că: „Arta nu este ceea 
ce vezi, ci ceea ce îi faci pe alții să vadă”. 

Vasilica Adăniloaie poate construi, plastic 
și chromatic, o nouă realitate compusă din 
lumi diferite, dar care au puncte esențiale de 
comunicare și înțelegere. Calitățile morale ale 
doamnei Vasilica Adăniloaie asigură deplina 
înțelegere în familie, la serviciu și în societa-
te. Odată, la un vernisaj, artista mulțumea 
colegilor din Asociația Artiștilor Plastici-
București, pentru faptul că a fost primită în 
rândurile lor cu dragoste, sinceritate și prie-
tenie. Asemenea suflet nu putea altfel să fie! 

Cu mintea, inspirația, 
inteligența și mâinile sale în 
arta sa plastică, poate să cre-
eze în natură o a doua natură, 
nemuritoare. Știe că omul nu 
este făcut cadou vieții, ci este 
dat cu împrumut și, de aceea, 
nu-și permite timp pierdut 
fără să picteze, că asta știe 
cel mai bine.

D
oamna Gabriela Guțescu este un 
pictor polivalent, care folosește 
cu mult talent și folos artistic 
multitudine de tehnici în favoarea 

artei plastice contemporane. Tablourile sale 
novatoare poartă în sine evoluția remarcabilă a 
sensibilității sale, a unui studiu cromatic, desen 
și compoziție în permanență.

Pictura sa are calitatea de a convinge degus-
tătorii de artă, de profunzimea abordărilor ar-
tistei plastice Gabriela Guțescu. Arta sa trăiește 
într-un univers artistic aparte, în jurul căruia 
subsemnatul, personal, sper într-un destin 
promițător în cadrul artei noastre contempora-

ne, ca pe o provocare a spiritului 
și a înaltelor sentimente umane. 

Tonalitatea culorilor pale-
tei sale influențează favorabil 
cromatica lucrărilor, iar fluidi-
tatea formelor dă un sentiment 
frumos privitorului interesat 
de artă. O anume virtuozitate, 
o per cepție și un simț al vizua-
lizatății dau dimensiunea artei 
sale înnoitoare, care emană ceva 
atât de convingător și autentic, 
rafinat, de preț și rezistent în 
timp. Lucrările sale, indiferent 
de tehnica folosită, au darul de 
a vibra încărcătura emoțională, 
de a ilumina și de a îmblânzi su-

fletele, la fel cum piscul muntelui atins de 
lumină este dezmierdător. În îndeletnici-
rea sa, doamna Gabriela Guțescu rămâne un 
om important în istoriografia artei noastre 
plastice contemporane, care va supraviețui 
odată cu viitorul. 

Bunul simț mă îndeamnă să nu mă en-
tuziasmez peste măsură și să mă feresc de 
superlative. Știu, însă, că laudele stârnesc 
curiozitatea și aprind dorința. O apreciez 
sincer pe artista plastică Gabriela Guțescu 

pentru că în ceea ce am văzut pictat de 
domnia sa, am văzut și văd ceva frumos, 
bun, interesant, cu mult folos și pentru 
generațiile ce vor urma după noi. 

Ceea ce este făcut din inimă și cu 
rațiune este înzestrat cu pură perso-
nalitate. Așa este Gabriela Guțescu 
o mare năzuință și o pasiune în care 
totul devine convingător. Numai cine 
are minte înaltă știe să își manifeste 
superioritatea minții, în domeniul său 
de activitate și de creație. În artă se 
vede cel mai bine.
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P rofes orul pictor Cojocaru Vergil-COVER
cuprinși și călăuziți în fața frumuseții na-
turii înconjurătoare într-un suflet, simțire 
și destin artistic. 

În treburile omenești nu există nimic 
desăvârșit și nu există muritor căruia 
chiar și cel mai timid critic, să nu îi gă-
sească un motiv pentru a-l terfeli. Nicio-
dată nu voi fi capabil să vorbesc de rău pe 
vreun coleg în ale artelor plastice. Prin 

arta lor plastică artiștii încearcă să com-
pleteze cu frumuseți defectele naturii.

Chiar din primul ceas viața ne e 
mai scurtă. Nimeni nu simte cum trece 
tinerețea, dar cu toții simțim când ea a 
trecut deja. Veșnicia atrage după ea pe 
fiecare spre Carul Mic ceresc și chiar spre 
Carul Mare, drept pocăință și binecuvân-
tare; un pictor călător prin astrele cerești 

așterne colorat minunății lumești, lăsând 
posterității vești care ajută să gândești.

Să nu ne zdruncinăm niciodată 
credința în propria putere de creație și 
în minunea noastră sfântă pe pământ și 
în arta plastică. Pe drumul artei divin, că 
mergem plângând sau mergem râzând, 
picturile noastre nu ne mai aparțin, noi 
rămânând o simplă ființă spre a ne trăi 

viața în marea pocăință. Împlinirea do-
rului de o sublimă atingere este bucuria 
tristă că vom fi o frumoasă stingere.

Artiștii vor trăi aprinderea sublimă și 
arta plastică și vor sfârși într-o stingere 
cuminte. Pictura lor, poem fără cuvinte, 
destin trăit în rosturi de iubire, măreț 
consum frumos de fericire. Așa să ajute 
Dumnezeu!

Rodica MirițăElian Băcilă
L

a Galeria de Artă „Orizont”, care 
aparține Uniunii Artiștilor Plastici 
din România, mi-a surâs norocul de 
a întâlni o artistă plastică, Rodica 

Miriță, întoarsă în țară, după o lungă 
perioadă de timp, cât a lucrat în Olanda, ca 
pictor. Deși, ca vârstă, de mult timp, se află 
acolo unde soarele merge pe cărarea către 
asfințit, aspectul fizic și însușirile sufletești 
o mențin în plăcutul și mângâietorul răsărit, 
ca o dimineață, nou început de viață. 

Indiferent pe ce meleaguri străine sau na-
tale, un artist plastic își câștigă existența, nu 
se poate elibera de pasiunea care, de veacuri, 
pe om îl supune. Lumea judecă pe omul-ar-
tist plastic după faptă; iubirea și apre-
cierea sunt dreapta sa răsplată. Cum 
între oamenii de artă nu există străini, 
bucuria de a discuta despre artă și de a 
vizita expoziții, a fost reciprocă. 

Ioan Damaschinul (675), poet de 
renume ne învață să păstrăm taina pri-
etenilor: „Cel care nu păstrează taina, 
își necinstește conștiința și încrede-
rea față de sine”. Trec peste această 
povață înțeleaptă și voi destăinui, ca 
pe un mare adevăr, taina artei plastice 
a Rodicăi Miriță. 

Picturile pe care mi le-a arătat ar-
tista româncă venită din Olanda, m-au 
ajutat să respir, la propriu și la figurat, 

un aer cromatic proaspăt și curat. Frumoase 
picturi încărcate de tensiunea unor idei plas-
tice, când furtunoase, când plăcute și liniștite, 
m-au făcut să mă simt în mijlocul unui Rai 
în care frumusețea naturii, vigoarea și ape-
titul florilor și peisajelor, în plan artistic și 
spiritual, au cimentat afinități și momente 
de neprețuită apreciere.

Cea care îmi arăta picturile sale părea a fi 
un înger, vrăjitor al cromaticii, care într-o se-
nină eleganță, cu o figură simpatică și serioasă, 
cu o veselie de un bun gust adânc, pătrunzător, 
a reușit să-mi transforme toată înfățișarea mea 
într-o mare bucurie și reușită a privitului. 

Artista Rodica Miriță împreună cu arta 
sa plastică sunt ingenios construite parcă de 
Creator, armonie și culoare, plăcută înfățișare 
spre bucuria tuturor, iubitorilor de artă, fru-

mos și activitate creatoare. În mijlocul picturilor sale privitorul este într-o ambianță 
caldă și seducătoare. Pentru mine, pictura în sine rămâne eterna minune. 

P.S.: Arta plastică a doamnei Rodica Miriță, indiferent unde este expusă, în țară 
sau în străinătate, contribuie la păstrarea unei identități artistice și o comunicare 

de orientare plastică 
pentru o apropiere 
în plan cromatic. În 
mijlocul lucrărilor 
sale de artă plastică 
cu o anume modes-
tie, simți că respiri, 
la propriu și la figu-
rat, un aer proaspăt, 
curat. Arta plastică 
ajută prietenii ca în 
armonie să trăiască.

E
ste un pictor cult și citit, cu o aleasă 
educație, deosebit de talentat în arta 
teatrală, în muzică, poezie, pictură. 
Într-o expoziție, cu circa opt ani în 

urmă, la un vernisaj, prezentând pictura sa 
numai în negru, l-am pomenit sub numele de 
„pictor de negru” și denumirea mea i-a fost 
de „bun augur”, că așa este cunoscut și peste 
hotare, chiar în alte continente, pe unde a fost 
și a expus. 

Pierre Solage, pictor francez, „părintele” 
artistului plastic Elian Băcilă, ar fi atât gelos 
pe succesele sale artistice, cât și pentru faptul 
că este căsătorit cu o americancă și va fi cât de 
curând și tată de băiat. La OSIM și-a înscris 
calitatea de „pictor de negru”. 

Trăiește, deși în lipsuri materiale, într-o continuă veselie, cu sufletul îmbătat de 
soare și parfumul din natură. Se află, în permanență, într-un paradis de culoare neagră, 
colorat în lumină, părând a fi o persoană liberă și fără griji, radiind a satisfacție. În arta 
sa numai cu negru, nu se consideră niciodată un învins, ci tenacitatea cu care pictea-

ză și modul cum încearcă 
să-și etaleze lucrările sunt 
demne de toată invidia. 

Odată, la o licitație, un 
tablou de-al său, negru, 
la mici dimensiuni, a fost 
adjudecat la câteva sute 
de euro. În incinta resta-
urantului Athenée Pala-
ce-Hilton, am descoperit 
un tablou de dimensiune 
mai mare, la nobilul preț 
de un milion de euro. Nu 
numai dimensiunea, dar 
și structura bazată pe cu-

loarea negru și desenul tot negru, par a se apropia de valoarea socotită că merită, va 
rămâne în contemporaneitatea artei plastice. 

Eram împreună cu un vechi prieten, mare iubitor de artă, care văzând tabloul și 
prețul afișat la un milion de euro, m-a întrebat dacă merită sau nu. I-am răspuns, 
arătând tabloul: Nu știu dacă merită sau nu, dar pentru artistul expozant Elian Băcilă, 
„pictor de negru”, este un început, iar pentru public un deosebit eveniment plastic de 
importanță istorică.

Lumina căzută asupra tabloului, parcă dădea culoare picturii și negrul devine 
o cromatică, simbol generic al percepției, ca mod specific de a cunoaște și răscoli 
chemarea intimă de pe suprafața lucrurilor. În cazul tablourilor de un milion de euro 
satisfacția apare în a mărturisi că în munca artistului plastic imaginația și inteligența, 
înfruntând nepriceperea multora va fi în permanență o valoare autentică, contempo-
rană cu viitorul. Ceea ce eu am văzut și tot eu cred, generațiile viitoare, ce vor veni, 
când noi nu vom mai fi, vor fi dovada.

Anul 2019 a fost pentru Pictorul de Negru Elian Băcilă unul prolific. Artistul a 
expus la Balcic și Paris și s-a căsătorit cu muza sa de origine americană Nika Raynele 
Jackson. Împreună au călătorit în America și India unde pictorul are lucrări și a de-
marat proiectul INDIA.

P.S.: Consider pictura artistului plastic Elian Băcilă, fărâmă de pământ ceresc în 
slava căruia minuni se oglindesc.

„Tabloul de un milion de euro”

11



12

Cronica Timpului l Anul VI l Nr. 61 l februarie 2020ELEMENTE

Asociaţia LIGA NAVALĂ 
ROMÂNĂ (LNR) este o 
organizaţie neguvernamentală, 
democratică, patriotică şi 
apolitică, constituită pe baza 
liberei adeziuni a persoanelor 
fizice şi juridice, care militează, 
în principal, pentru:
• conștientizarea de către factorii de de-
cizie din instituțiile Statului a importanței 
Marinei Române, în vederea conceperii și 
implementării unor politici de dezvoltare 
a potențialului naval al României, în con-
cordanță cu politicile maritime integrate 
la nivelul statelor europene;
• dezvoltarea unei flote militare (mari-
time și fluviale) moderne și puternice, ca 
parte componentă a capacității de apărare 
a țării;
• dezvoltarea și dotarea instituției „Gar-
da de Coastă” a României, pentru a fi ca-
pabilă să asigure protecția, paza litoralului 
maritim și siguranța căilor navigabile ale 
României, precum și ale frontierelor de 
Est ale Uniunii Europene;
• dezvoltarea unei flote maritime și flu-
viale care să pună în valoare potențialul de 
transport al țării, resursa umană speciali-
zată și experiența acumulată de România 
în domeniul naval; r
• refacerea Flotei de pescuit, care să asi-
gure o importantă resursă de hrană pen-
tru populația României, atât din Marea 
Neagră cât și din oceanele lumii;
• conservarea patrimoniului maritim și 
fluvial;
• protecția mediului în apele navigabile maritime și fluvia-
le; sensibilizarea opiniei publice în legătură cu problemele din 
domeniul naval;
• militează pentru un sistem de învățământ de marină de ca-
litate, în concordanță cu realitățile profesionale ale prezentului, 
care să pună în valoare expertiza și resursa umană românească 
în domeniu;
• cultivă în rândul populației atașamentul față de marină și 
activitățile marinărești.

În prezent, LNR este organizația neguvernamentală din 
România cu cea mai mare vechime. Primul pas pe calea înfiin-
țării LNR a fost făcut în anul 1921, prin crearea Yacht Clubului 
Român, al cărui comandor (președinte) a fost Principele Carol, 
viitorul Rege.

La 13 martie 1927, un comitet de inițiativă alcătuit din ami-
rali, ofițeri superiori de marină, academicieni, profesori univer-
sitari au hotărât „întemeierea unei Ligi Navale” și lansarea unui 
apel în presa acelor vremuri.

La 7 aprilie 1927 a avut loc o întrunire a comitetului de iniți-
ativă, unde s-a hotărât înființarea LNR și popularizarea acesteia 
prin presă și conferințe.

La 8 martie 1928, LNR capătă „Personalitate morală și juri-
dică”, prin sentința tribunalului Ilfov, în baza actului constitutiv 
autentificat cu nr. 6728/1918.

Activitatea LNR era organizată pe filiale ce funcționau în 
principalele orașe - port maritime și fluviale, în București și în 
alte localități.

Activitatea Ligii era coordonată de un Comitet ce avea un 
președinte de onoare - Regele României - și un președinte exe-
cutiv (un amiral, de regulă, Comandantul Marinei Militare).

Din comitet, în calitate de membri, făceau parte personalități 
marcante ale vremii (Ministrul de Război, Ministrul Educației 
Naționale, Ministrul Muncii, Ministrul Sănătății, Guvernatorul 
Băncii Naționale, persoane din conducerea Marinei Militare, 
directori de șantiere navale).

În timp, numărul filialelor a crescut, ajungându-se ca în anul 
1936 să ființeze 21, iar în preajma celui de-al doilea Războiului 
Mondial acesta să ajungă la 26, cu un număr total de 30.000 
membri cotizanți sau simpatizanți (membri simpatizanți sunt 
tinerii cu vârsta de până la 18 ani).

În ceea ce privește activitatea LNR, aceasta cuprinde patru 
etape: 1928-1940, 1940-1945, 1945-1949, 1990-prezent.

Perioada 1928-1940 a fost cea mai fructuoasă, cuprinzând 

activități dintr-o multitudine de domenii înzestrarea marinei 
române cu nave militare și nave comerciale, dezvoltarea învă-
țământului de marină, a sporturilor nautice, înființarea de bi-
blioteci prin organizarea de donații de carte, subscripție publică 
pentru finalizarea construcției navei - școală „Mircea” (existentă 
și în prezent), organizarea de evenimente cu ocazia unor zile 
naționale semnificative (Ziua Marinei Române, Ziua Regelui, 
Ziua Eroilor), înființarea revistei proprii, „Marea Noastră”.

În perioada 1940-1945, activitatea LNR a fost direcționată, 
în principal, spre sprijinul acordat cauzelor războiului, prin: 

strângerea de donații pentru ajutorarea 
familiilor ai căror tați au căzut în război, 
sprijin acordat orfanilor de război, cin-
stirea eroilor și popularizarea acestora 
prin publicațiile Ligii și prin conferințe.

Interesant este faptul că în această pe-
rioadă numărul filialelor a crescut la 32 
în anul 1942 și la 43 în anul 1943, iar nu-
mărul membrilor cotizanți și simpatizanți 
a depășit cifra de 35.000 (în anul 1943).

Perioada 1945- 1949 s-a caracterizat 
printr-un declin continuu a activității și 
importanței Ligii, motivele fiind:

- greutăți financiare și materiale cu 
care se confrunta populația sărăcită de 
pe urma războiului;

 - obstrucționarea continuă a activi-
tății Ligii de către regimul comunist care 
acaparase puterea, în special datorită 
faptului că președinte de onoare a LNR 
continua să fie Regele Mihai I;

- reducerea continuă a membrilor 
cotizanți și a numărului filialelor;

- anularea alocației bugetare ce era 
acordată anual, LNR, de către Guvernul 
României.

În primăvara anului 1949, autoritățile 
comuniste, motivând că există organizații 

noi, în măsură să ducă la îndeplinire obiectivele LNR, au hotărât 
încetarea activității acesteia. Arhivele sale au fost distruse, in-
ventarul a fost preluat de diverse instituții, iar revista și-a încetat 
apariția. Nu a existat nici un act de desființare.

În primăvara anului 1990, activitatea LNR a fost reluată 
prin reînființarea graduală a filialelor, începând cu Bucureștiul 
și continuând cu Constanța, Mangalia, Tulcea, Sulina, Galați, 
Brăila, Oltenița, Drobeta-Turnu Severin.

A fost adoptat un Statut nou, care a preluat unele atribuții 
menționate în vechiul statut, dar la care sau adăugat elemente 
noi ce erau în concordanță cu condițiile și cerințele actuale.

Referindu-mă la Filiala București LNR, aceasta este o struc-
tură de bază a Ligii Navale Române având un număr de sem-
nificativ de membri cotizanți, care provin dintr-o varietate de 
profesii (cadre militare, ofițeri de marină comercială, profesori, 
ingineri, medici, juriști, economiști, arhitecți, tehnicieni, artiști 
plastici, studenți etc.) și care și-au manifestat atașamentul față 
de cauzele Marinei Române, dorind dezvoltarea acesteia și re-
intrarea în drepturile cuvenite.

Filiala editează o revistă, „România Maritimă și Fluvială. 
Magazin” în care se publică, în principal, articole cu tematică 
de marină.

În cadrul Filialei activează un cerc de pictură cu tematică ma-
rină având în componență artiști plastici profesioniști și amatori 
(80 membri), care iubesc Marea și Dunărea. Periodic, dar mai 
ales cu prilejul unor evenimente importante din viața țării (Ziua 
Națională a României, Ziua Marinei Române, Ziua Eroilor) se 
organizează expoziții de pictură cu tematică marină la care sunt 
invitați să participe și artiști plastici de la celelalte filiale LNR.

Pentru perioada viitoare, Filiala București și-a planificat o 
serie de obiective importante ce urmează a fi duse la îndeplinire 
printr-o colaborare largă, cu participarea factorilor decizionali 
administrativi și politici: 

- reînființarea Arsenalului Marinei;
- refacerea Flotei de pescuit a României;
- îmbunătățirea învățământului de marină.
Pe lângă aceste obiective majore, membrii Filialei au în ve-

dere și alte obiective:
- creșterea numărului membrilor cotizanți;
- popularizarea obiectivelor LNR în rândul tinerilor;
- stabilirea unor relații de colaborare cu structuri similare din 

alte țări (Italia, Bulgaria, Franța, Turcia, Republica Moldova).
De aceea, orice persoană care dorește să ni se alăture pentru 

a contribui la ducerea la îndeplinire a obiectivelor propuse, este 
binevenită în rândurile noastre.

LIGA NAVAL| ROMÂN|
 la 91 ani de la înfiin]are

@ Contraamiral 
de Flotilă dr.ing. 

CONSTANTIN RUSU
Vicepreședinte LNR

Președintele Filialei București LNR

Inginerul Constantin Cocenescu face parte din 
categoria oamenilor care, prin demnitate, autorita-
tea profesională și munca neobosită și-a creat drum 
spre prețuirea și respectul celor care l-au cunoscut.

Născut în 10 februarie 1937 în satul Fințești din 
comuna Năeni, județul Buzău, astăzi, la vârsta de 
82 de ani, viața sa măsoară  realizările și faptele pe 
care le-a acumulat de-a lungul timpului, astfel încât 
spunem că bogăția realizărilor sale simbolizează 
un trecut de prestigiu ingineresc și o experiență 
bogată cu realizări meritorii.

Un om care, prin contribuțiile sale, a ridicat 
prestigiul și performanțele echipamentului fero-
viar autohton și în mod deosebit al locomotivelor 
românești.

Este continuatorul tradiției fabricației de mate-
rial rulant românesc al Uzinei Malaxa și a specia-
listului în domeniu, dr.ing. Henry Holban.

A construit mult pentru țară și a participat la 
licitații internaționale, câștigate cu succes, aducând 
un aport deosebit la valuta țării. În Egipt, la licitații 
a sprijinit Întreprinderea de Tractoare Brașov pe 
lângă exportul de locomotive, reechipări de au-
tomotoare și locomotive fabricate și de către alte 
societăți, cât și exportul de tancuri românești fa-
bricate de FAUR București pentru dotarea armatei 
egiptene.

După absolvirea Politehnicii, pe 10 august 
1960, a fost repartizat ca inginer la Întreprinde-
rea ,,23 August” din București unde, alături de alți 
specialiști, și-a pus semnătura entuziasmului și a 
competenței sale în proiectarea și realizarea noilor 
locomotive românești. Așa s-au născut ,,Săgeata 
albastră” (destinată transportului de călători pe 
ruta București - Constanța) și alte două automo-
toare Diesel-hidraulice care au ajuns pe căile ferate 
din Bulgaria.

Performanțele sale s-au îmbunătățit continuu 
prin realizarea locomotivelor Diesel-hidraulice cu 
puteri cuprinse între 350-1250 CP. Au urmat apoi 
locomotivele de 700 CP pentru ecartament normal, 
pentru manevre ușoare care au luat calea Ungari-
ei, Elveției, Austriei, Greciei, Egiptului etc., dar și 
realizarea de locomotive Diesel-hidraulice pentru 
manevre grele folosite atât în țară cât și în Bulgaria 
și Cehoslovacia.

Domnul Constantin Cocenescu, ca reprezentant 
al României la licitația de locomotive din SUA, a 
încheiat primul contract de export locomotive la 
Compania de Transport Santa Fe, cu aprecieri pozi-

La firma SLM Sulzer din Elveţia: colectivul care a 
preluat licenţa de locomotive. De la stânga la dreap-
ta: ing. Hanry Holban, ing. Constantin Cocenescu, 
ing. Dumitrache Ion și Președintele firmei Sulzer 
SLM dl. Bolman
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tive ale specialiștilor de peste  ocean, ajutând la obținerea 
,,clauzei naţiunii celei mai favorizate”.

Destinul său profesional a cunoscut o nouă etapă 
ascendentă în anul 1971 în calitate de proiectant prin-
cipal gradul I, când a contribuit cu succes la finalizarea 
unor licitații și încheierea de numeroase contracte pen-
tru proiectare, execuție și livrare la export, dintre care 
menționăm: realizarea a 25 de locomotive 1100 CP pen-
tru ecartament îngust de 760 mm, livrate pentru Căile 
Ferate din Bulgaria (pe ruta dintre localitateaSeptember 
și granița cu Grecia, pe o distanță de 100 km cu 33 tune-
luri, cu numeroase curbe foarte strânse); realizarea a 32 
de locomotive de 1740 CP, ecartament 1050 mm pentru 
Căile Ferate din Mozambic; realizarea a 200 locomotive 
Diesel-hidraulice de 2400 CP, ecartament normal de 1435 
mm, la care s-au executat modificări ale 
motorului cu injecție directă – și care se 
realizau până atunci sub licență Maybach -, 
ajungându-se în final la realizarea celei mai 
mari locomotive de fabricație românească 
după puterea instalată.

În anul 1987 inginerul Constantin Co-
cenescu s-a înscris la doctorat la Institutul 
Politehnic ,,Traian Vuia” Timișoara, sub 
îndrumarea eminentului ,,ProfesorEme-
rit” Ioan Zăgănescu, cu tema ,,SUSPEN-
SIA PNEUMATICĂ PE VEHICULE 
FEROVIARE”. A susținut cele 4 referate 
dar, din păcate, prin moartea profesorului 
Zăgănescu nu a mai susținut examenul fi-
nal. În perioada următoare se va definitiva 
doctoratul.

În perioada 1975 – 1991 a lucrat la 
FAUR București unde a obținut nume-
roase realizări: coordonarea întocmirii 
proiectului, a execuției prototipului și a 
punerii în funcțiune a utilajului de curățire 
a estacadei de cărbune la termocentralele 

Turceni; activități de urmărire, proiectare, execuție și 
probe la locomotivele DLH 2400 CP pentru Republica 
Democrată Germană., LDH 1250 CP pentru Bulgaria, 
LDH 1250 CP pentru China, reparații și modernizări cu 
implementări de echipamente românești la numeroase 
motoare și instalații, activități de service pentru locomo-
tivele livrate în Egipt etc.Totodată a desfășurat activități 
de cercetare privind dezvoltarea materialului rulant, op-
timizarea suspensiei vehiculelor moderne de cale ferată, 
studiul calității de mers în aliniament și în curbe a unui 
vehicul feroviar cu suspensie pneumatică, adaptarea 
locomotivelor Diesel-hidraulice la funcționarea în sis-
tem dual (gaz metan - motorină), fiind prima realizare 
din lume în acest domeniu, funcționarea generatorului 
sincron trifazat pentru locomotivele Diesel, și prin par-
ticiparea sa la programului dieselizarea transportului 
feroviar, în prima grupă de specialiști români.

Urmare a prestigiului acumulat și datorită creșterii 
exportului de locomotive Diesel din gama 100 – 2400 
CP, a creat premiza organizării de sesiuni de comunicări 
tehnico-științifice cu tema ,,Realizări și preocupări 
în dezvoltarea materialului rulant”, dintre care 
se remarcă Prima sesiune organizată la Clubul Uzinei 
FAUR în perioada 5-7 noiembrie 1987, la care au parti-
cipat specialiști în domeniu din țară din institutele poli-
tehnice, institutele de proiectări și uzinele producătoare. 
În urma succesului obținut de prima sesiune s-a organi-
zat a Doua sesiune, la Poiana Brașov, în perioada 10-14 
octombrie 1989, cu olargă participare internațională.

Inginerul Constantin Cocenescu a participat în cali-
tate de specialist la soluțiile tehnice privind fabricația de 
locomotive la Întreprinderea ,,Electroputere” Craiova și 
motoare termice la U.C.M. Reșița. Și după 1990, domnul 
inginer Constantin Cocenescu a participat activ la dez-
voltarea materialului rulant românesc.

Este un bun român, participând la realizarea monu-
mentelor importante din România din ultimii 20 de ani, 

dintre care se remarcă statuia ecvestră a 
regelui Carol I, autor Florin Codre, am-
plasată în Piața Revoluției din București, 
a cărei dezvelire a avut loc pe 6 decembrie 
2010, în prezența Principesei Margareta 
și a Principelui Radu.

Datorită acestor realizări, ingineru-
lui Constantin Cocenescui s-a conferit 
diploma de DOCTOR HONORIS CA-
USAde către ACADEMIA DACORO-
MÂNĂ, la 25 aprilie 2013.

IATĂ CUM O VIAȚĂ
NU SE MĂSOARĂ

PRIN ANI, CI PRIN 
FAPTELE ANILOR!

Ing. Constantin Cocenescu 
- p\rintele locomotivelor

   române[ti

Prima locomotivă de 250 CP pentru Fabrica de zahăr din Comombo-Egipt, 
înainte de expediere, în FAUR cu directorul general al Sugar Company 
–Saad Esmat

Statuia Regelui Carol I – București
- Sculptor Florin Codre
Realizată de firma R.E.C. București

Grup statuar Avram Iancu – Cluj 
Napoca - Sculptor Ilie Berindei
Realizat de firma R.E.C.București

LDE 1300 CP – destinată Căilor Ferate Poloneze

Automotor GANZ-MAVAG reechipat 
cu subansamble românești în Egipt

@ ing. SORIN MIHĂILESCU
Vicepreședinte al Fundaţiei 

Naţionale ,,Niște ţărani”
Fondator al Grupului Contrast
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Mulțimi de stele ne apar tăcute
Stele, planete, sateliți par mute, 
Dar pentru cine poate să-nțeleagă
Vorbirea lor, dezleagă
O seamă de mistere,
Iar Roemer*, pasionat cercetător
Știa limbajul lor 
Și-l asculta mereu
Cu neclintită vrere.
Ele i-au spus cu vorba lor șoptită,
Că nu vine la noi instantaneu
Lumina, că viteza-i e finită.
I-au mai transmis și ce mărime are
Viteza ei și este de mirare,
Ce taine poate să dezlege,
Cu ajutorul astrelor,
Acel ce poate înțelege
Vorbele lor.

E așezat
Pe-un braț de galaxie
Și-nconjurat
De-alaiul de planete,
Asteroizi și meteori, comete
Iar în al său regat
E singurul ce dă lumină vie
Și-mprăștie în juru-i energie.
Supușii care-s mai departe,
Ca Jupiter, Saturn,
Uranus sau Neptun
Sau Pluton, au o mică parte 
Din nesecata-i dărnicie.
Planetele mai mici și apropiate
Primesc cu mult mai mult, iar dintre toate
Pământul este cel mai răsfățat.
A Soarelui lumină și căldură
L-a înzestrat cu viață și-o natură
Superbă,  unde-am apărut și noi
Ființe gânditoare, iar apoi
Am început să folosim știința
Și am avut puterea și dorința
Ca să-nțelegem cum se desfășoară
Diverse fenomene din afară.
Și cum știința a luat avânt,
lată prin ere omul cum devine
O parte a cunoașterii de sine
Pe care Universul o deține
Și prin aportul vieții pe Pământ.

Zigmund Tauberg  Halou solar la Coloana Infinită
23 martie 2019, Târgu Jiu
Fotografie și text explicativ:
Andrei Dorian Gheorghe

Ce este geniul?
E un om ce timpu-și depășește,
Un om care gândește
Cum alți contemporani cu el,
În nici un fel,
Nu au gândit.
Dar unul care-a depășit 
Cu peste ani o mie opt sute
Ale cunoașterii redute!
Iar geniul său și-a spus cuvântul:
Nu este nemișcat Pământul.
El se rotește ne-ncetat în jurul lui,
Ba încă are
Și un parcurs în jur de Soare.
Alte planete fac la fel
Ca el.
Dar cum se-ntâmpl-adeseori,
Acei haini neștiutori
Te-au acuzat,
Te-au prigonit și alungat.
Trecut-au secole la rând
Peste planetă până când
Alți slujitori întru știință
Și-au afirmat a lor credință,
Iar adevărul cel respins
Până la urmă a învins,
Pentru că adevăru-i cel mai tare.
Când afirmai că Geea-i** în mișcare
Tu, Aristarh, în vremile acele,
Nu bănuiai deloc că ai deschis,
Prefigurând al omenirii vis,
Calea spre stele.

* Aristarh din 
Samos. A trăit 
între anii 310 - 
230 înainte de 
Hristos. A arătat  
cu aproximativ  
1800 de ani 
înaintea lui 
Copernic faptul  
că Pământul are 
o mișcare de 
rotație în jurul 
axei sale și una 
de revoluție în 
jurul Soarelui. A 
fost ridiculizat 
și acuzat pentru 
convingerile sale, 
și afost nevoit să 
fugă. Arhimede 
era de acord 
cu teoria lui 
Aristarh.
** Numele 
Pământului în 
mitologia greacă.

Ce poate face-un geniu
Când are la-ndemână
Un băț și o fântână?
Atât. N-aveau rachete
Și nici teodolite cu lunete,
Nu înălțau baloane cu nacele
Și nu creaseră tabele
De logaritmi  științele elene.
Dar pe atunci trăia Eratostene.
Atât avea la îndemână,
Doar un baston și o fântână
Idei și altceva nimic,
Însă Pământuls-a făcut mai mic
Și s-a plecat să i se ia măsura.
Așa s-a terminat  
Un act din aventura
Omului ce s- a ridicat
Mileniu cu mileniu.
Ce poate face-un geniu
Cu mintea lui stăpână
Când are la-ndemână
Un băț și o fântână!

* Eratostene (276-194 
î.e.n.). Matematician, 
astronom și filozof grec. 
A determinat lungimea 
meridianului și raza 
terestră prin mijloace și 
calcule extrem de simple, 
cu o precizie uluitoare. De 
asemenea, a determinat 
înclinarea eclipticei. 
Este cunoscut și pentru 
procedeul denumit 
„ciurul lui Eratostene” 
care permite identificarea 
numerelor prime.

* 0laus  Roemer (1644  - 
1710). Astronom danez, 
primul savant care a 
determinat  viteza luminii 
prin observații astronomice.

În omenire-i vânzoleală
Pe o planet-artificială 
S-a întrunit acuma iar 
PlenulConsiliului Solar. 
Dezbaterile sunt în toi 
Iar purtătorii de cuvânt
Prezintă multe date noi. 
Dar ce discută cu ardoare?
Că peste-un secol mândrul Soare
Va exploda
Și pentru că s-o dilata 
Va înghiți vechiulPământ. 
Lăsa-vom oare să dispară 
Planeta care odinioară 
Născut-a viața, omenirea 
Care pornit-a cucerirea 
Unor noi spații
Și pregătește decolarea, 
Cândva, spre alte constelații? 
Pământul are-acum valoarea 
Istorică și-ar fi păcat
Să îl lăsăm ca să dispară.
Va trebui imediat
Să acționăm ca să nu piară.
Știm ce se poate face
Să îl salvăm. 
Acum avem mijloace
Să îl mutăm
Cât mai departe,
Să îl sustragem cruntei soarte.

Și în dezbateri furtunoase
Au fost discuții numeroase,
Multe păreri diverse
Pentru, dar și adverse,
Spunând c-ar fi efort prea mare
Cu costuri extraordinare.
Ce dacă are o valoare
Istorică, sentimentală?
Terra de mult nu-i populată 
A fost complet evacuată. 
Ar fi fantastică greșeală
Și risipire de mijloace. 
Vor fi urmări directe,
Cu consecințe ce ar face 
Să amânăm proiecte.
Avem planete suficiente
Ce au condiții excelente

Dezbaterile-au continuat
Și după ce-au audiat
Păreri diverse-au hotărât
Să-ntrebe deci numaidecât
Întregul omenesc popor, 
Pentru a ști precis ce vor. 
Astfel putea-vom să aflăm
Dacă-l salvăm sau nu-lsalvăm
Iar pentru un răspuns precis
Un referendum au decis
De hotărât,pe drept cuvânt,
Cu DA sau NU pentru PĂMÂNT.
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@ PICTOR PROFESOR COJOCARU VERGIL-COVER

În mai multe expoziții de grup am remarcat și 
am apreciat lucrări de pictură semnate Gabriela  
Predescu-Căpriță. Mi-am dat seama că ase-
menea picturi nu puteau fi realizate decât de un 
deosebit și talentat creator de minunății, un imor-
talizator de frumuseți: peisaje, flori, fructe, naturi 
statice, compoziții și scene de familie. 

Când am cunoscut o pe artista plastică Gabriela 
Predescu-Căpriță, într-o expoziție din Palatul Par-
lamentului, sala Constantin Brâncuși, am simțit 
că în fața mea se afla o intensitate a inteligenței 
într-un trup încântător, cu o expresie frumoasă, 
de invidiat. Tablourile pictate parcă își transfera-
seră toată noblețea unității în cea care le crease. 
Picturile domniei sale, datorită culorii pusă de 
artista plastică Gabriela Predescu-Căpriță sunt 

cuvânt ziditor de o lume nouă, curată, sensibilă, 
iubitoare. 

Împreună cu artista plastică, în mijlocul tablo-
urilor sale prezentate în expoziții, trăiești slava, 
unde mintea tuturor este cerul lumii, iar sufletul 
este mersul către infinitul pe care cromatic l-a 
construit pe pânzele de neuitat. Privirea artistei, 
în timpul conversației, pare a fi o revărsare în-
cântătoare peste lume. Tablourile sale pictate cu 
multă imaginație și îndemânare sunt o frumoasă 
împlinire a năzuințelor sale către desăvârșire. 

Doamna Gabriela Predescu-Căpriță, prin ta-
blourile sale pictate la superlativ, va trăi mări-
mea intrării în veșnicie, după numărarea de către 
Creator a gândurilor, a cuvintelor și a faptelor 
artistico-plastice.

Gabriela 
Predescu-Cãprit, ã



16

Cronica Timpului l Anul VI l Nr. 61 l februarie 2020FOTOREPORTAJ

Între 27 octombrie-11 noiembrie 
cunoscutul Pictor de Negru al Ro-
mâniei, Elian Băcilă, împreună 
cu muza şi soţia sa, Nika Raynel-
le Jackson Băcilă, au ajuns pentru 
prima dată în India – Mumbai cu 
ocazia celui mai nou proiect al ar-
tistului, dar si cu un alt proiect al 
soţiei artistului.

Proiectul se numește India și cuprinde cinci 
lucrări abstracte, intitulate Mumbai partea I până 
la Mumbai partea a-V-a, fiind influențat de boga-
tele culorii ale Indiei, după cum ne-a spus chiar 
pictorul.

În continuare vom prezenta povestea indiană 
și întâmplările prin care a trecut cunoscutul Pictor 
de Negru în țara contrastelor, în incredibila  Indie, 
așa cum avea să ne declare chiar Elian Băcilă.

„Primul contact a fost cu Aeroportul Interna-

țional din Mumbai care te copleșește de la prima 
vedere. Un aeroport gigant, plin de vegetație luxu-
riantă făcut din sticlă, marmură și metal.

Are formă circulară de farfurie zburătoare, cu 
foarte multă lumină, creându-ți impresia că ai par-
te de o întâlnire de gradul III, ca în celebrul film 
regizat de Steven Spielberg.

Al doilea contact îl ai cu viața reală a Indiei, cu 
populația, cu oamenii de pe stradă, cu tarabele cu 
fructe exotice de toate culorile, cu celebra ricșă, 

cu mișcarea permanentă a oa-
menilor, cu oamenii care dorm 
pe stradă, cu șobolanii cu burți 
mari și cu cozi lungi, asemă-
nători pisicilor care beau lapte 
deoarece sunt protejați și sunt 
aducători de noroc, cu miro-
surile de tot felul ale Indiei și 
cu claxonatul care este permis 
și stimulat prin reclame făcu-
te pe autobuzele vechi 
pentru a alunga stresul 
din circulația aglome-
rată.

Am vrut să iau pul-
sul acestei țări minuna-
te cu oameni extraordi-
nari și iubitori de pace. 
Am vrut să cunosc 
ADN-ul ei. Populația 

Indiei este o populație tânără cu persoane 
între 20 și 35 de ani, care nu pleacă din țara 
lor pentru că sunt mândri de ea.

India investește cel mai mult în arma-
ment, dar niciodată nu a atacat o altă țară.

Hotelul la care am stat, ITC Maratha, 
este un hotel hinduist care arată ca o galerie 
de artă unde am fost întâmpinați ca acasă. 
Am stat la etajul numerotat „14”, deși avea 
doar 5 etaje. Secretul aici este legat de nu-
mere norocoase, deși hotelul cum spuneam 
avea doar 5 etaje. Chiar ajunsesem să cre-
dem că stăm la etajul 14!

Un alt aspect interesant și fantastic al 
Indiei: proiectul meu este realizat din cinci 
lucrări, aflate în curs de desfășurare, de-
oarece India este alcătuită din cinci litere.

Toate aceste lucruri și multe altele, cum 
ar fi vizita în casa memorială Gandhi, în 
muzeul Chhatrapati Shivaji 
Maharaj Vastu Sangrahalaya, 
în celebrul loc unde tot Mum-
baiul spală haine, vizita în su-
praaglomerata Gară Victoria, 
vizita la celebrele studiouri din 
Bollywood și vizita la Oceanul 
Indian și Marea Arabiei, unde 
am putut vedea răsăritul și apu-
sul soarelui, m-au influențat 
extraordinar în noul meu pro-
iect INDIA, introducând pen-
tru prima dată și alte culori, ca 
de exemplu, roșu și galben.

Un punct important al 
șederii mele și noastre în India 
a fost inspirația legată de vizita 
în templele hinduiste, care au 
foarte multă culoare, muzică 
și sunete speciale și, nu în ul-
timul rând, sunetul și culorile 

superbelor 
păsări unicat.

Acum India 
a devenit a mea 
și simt că face par-
te din mine așa cum 
făcea parte odată din 
Mircea Eliade.

Am fuzionat cu această 
țară! Acești oameni își doresc 
să mă întorc cât mai repede să îmi deschid un nou 
atelier să îmi revăd prietenii și să mai prindem 
superba și sacra sărbătoare Happy Diwali.”

Pictorul de Negru, muza și soția sa, Nika se 
vor întoarce aici, poate pentru totdeauna, pentru 
a locui ca posibili cetățeni ai acestui loc magnific. 
De ce nu? Aici, Negrul Pictorului de Negru Elian 
Băcilă a căpătat noi valențe în Orașul Viselor – 
Mumbai.

Pe curând, INDIA!

Proiectul INDIA al 
Pictorului de Negru, 
Elian Bãcilã
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Spre }ara Soarelui
R\sare

„Via]a tot a[a trece,
ori c\ râzi, ori c\ plângi.”

(proverb japonez)
Drumul spre Tokyo, făcut spre Apus, începe azi și se 

termină a doua zi. Mai interesant e că între azi și mâine nu 
avem noapte, căci mergem tot spre Apus cu soarele. Altfel 
spus, mergem în sens invers direcției de rotație a pământu-
lui. Ziua de azi ni se prelungește, așadar, cu încă vreo 12-13 
ore, ajungând să aibă 36-37 de ore în total!

Și, deși era vorba că zburăm spre Vest, primele 2-3 ore 
le-am zburat spre Nord! De la Toronto am luat-o spre Golful 
James/Hudson Bay, cel mai mare intrând de apă de pe 
continentul Nord American.

Nu mică mi-a fost mirarea să văd că mergem până spre 
Polul Nord, sau nu chiar, dar undeva aproape de cercul 
polar. Se și vedea gheața de sus, discontinuă, întreruptă 
de ape, căci e sfârșitul verii, iar ea se topește pe zi ce trece...

Traseul nostru a mers în Nordul Alaskăi, acolo unde 
America și Asia aproape că își dau mâna. De-abia acum 
realizez ce aproape e Asia de America în partea cea mai de 
Nord. Indienii americani, de origine asiatică, probabil că pe 
acolo au și venit în America, pe jos sau în sănii, trase de câi-
ni, pe gheața dintre continente, peste strâmtoarea Bering.

Urmează să trecem pe deasupra Siberiei și a peninsulei 
Kamchatcka, asta dacă amintirile mele de geografie nu mă 
înșeală prea tare. Survolăm Rusia, să ajungem în Japonia! 
Asta în condițiile în care eu mă gândisem că o să petrecem 
cea mai mare parte a drumului deasupra oceanului Paci-
fic! Îmi spusese mie Elizabeth, vecina mea, care fusese și 
ea în Japonia, că nu te poți pregăti pentru așa o excursie. 
Indiferent ce-ți imaginezi, la fața locului găsești altceva 
decât te aștepți!

Amintiri din viitor
„Timpul zboar\ ca o s\geat\.”

(proverb japonez)
Din Japonia scriam mesaje acasă. Ele păreau că vin din 

viitor. Nu numai că Japonia reprezintă o lume care seamă-
nă, probabil, cel mai bine cu viitorul nostru comun ca specie 
umană ..., dar mesajele mele veneau din viitor, erau scrise 
cu o zi înainte. Cu alte cuvinte mesajele mele sunt scrise 
azi, să ajungă ieri! Oare să spun mai bine că mesajele mele 
se citesc azi, deși au fost scrise mâine?

Chiar și în acest caz, timpul pare să meargă ca o săgea-
tă... doar în sens invers, ca și cum s-ar deplasa printr-un 
tunel al timpului.

Tokyo
„Persevereaz\ [i nu avea fric\.”

(proverb japonez)
În drum de la aeroportul Narita spre capitala niponă, 

erau case mărunte ce mi-au amintit de cele de pe lângă 
gara din Sibiu. Cu țiglă, vopsite în portocaliu și obloane de 
lemn, precum casele din Mărginime. La stânga mea însă 
erau plantațiile de orez...

În prima zi la Tokyo am fost la piața de pește, la bursă, 
la licitație, unde în fiecare dimineață se stabilește prețul 
zilnic al peștelui tuna. Lumea merge pe biciclete, motoci-
clete, sau trage la câte un căruț. E o viermuială și o varie-
tate incredibilă de mărfuri. Ce oraș viu, activ, dinamic, ce 
densitate de viață!

Întorși la etajul unsprezece al hotelului nostru, am trăit 
și primul cutremur. Mare! Femeia care facea curățenie n-a 
așteptat, însă, să se liniștească, ea era pe holul hotelului 
cu așternuturile, prea ocupată să-și întrerupă activitatea.

Mă uitam la imaginea străzii în Tokyo, care, peste săp-
tămână, este înțesată de oamenii muncii. Pe slujbaș îl vezi 
alergat și preocupat, îndesat cu mâna să intre cât mai bine 
în trenurile ce îl duc eficient la lucru. Arată ca un licean. De 
obicei mic și slab. Are o servietă în mână și e îmbrăcat stas, 
de parcă ar fi în uniformă: pantaloni negri și cămașă albă. 
Pantof negru, curea neagră, foarte puțină variație, nicio 
fantezie. Bărbatul japonez nu prea are timp să petreacă cu 
copiii lui: dimineața se trezește prea devreme să îi sărute 
înainte de plecarea lor la școală și se întoarce de la serviciu 
seara, după ce copiii i s-au dus la culcare. În weekend e prea 
obosit să mai facă ceva și apoi trebuie să se odihnească, să 
mai reziste încă o săptămână în același ritm. I se citește 
munca pe față; omul muncii este tare muncit. I se vede 
preocuparea pe față, căci răspunderea familiei stă pe umerii 
lui. Omul muncii nu are decât o alternativă. Să tragă. Tot 
înainte. Probabil că a învățat asta din arta războiului, care 
spune să nu-i dai luptătorului decât o șansă: să câștige! Să 
nu aibă alte opțiuni. Să nu aibă cale de întors. El trebuie 
să facă treabă. Bine!

Devotamentul omului muncii față de compania sa nu 
se compară cu cel al altor lucrători de aiurea. Numai japo-
nezul își închină întreaga carieră unui singur patron, de 
parcă i-a dedicat lui viața întreagă. Fidelitatea lui e poate 
egalată doar de cea a propriilor strămoși, samuraii. Numai 
ei își dedicau necondiționat viața stăpânului lor, până la 
sacrificiul suprem. El trebuia să se poarte și să servească 
impecabil și să fie complet altruist. În plus, să nu arate ni-
cio emoție. Samuraiul nu poseda decât onoarea proprie ce 
trebuia apărată cu orice preț. Odată pierdută, samuraiul nu 
avea nicio scăpare, nicio alternativă. În acest caz tot ce îi 
mai rămânea era moartea, pe care și-o administra singur. 
Dedicație până la sfârșit... Ei erau perfect educați să ser-
vească până la ultima suflare. Și serveau. Acest cod moral 
nu numai că făcea individul să se dăruiască total, dar se și 
transmitea din tată în fiu.

Japonezul nu stă abătut sau dus pe gânduri. El nu e 
blazat și nu stă la șuete. E prea ocupat pentru așa ceva. Îl 
vezi făcând conștiincios curățenie în trenuri la fiecare cap 
de linie, de strălucesc vagoanele. Îl vezi servind mâncare 
în trenuri, apoi făcând o plecăciune și la intrarea în vagon 
și când se retrage, cu spatele, după ce și-a făcut datoria. Îl 
vezi în piața de pește, unde e atât de ocupat, de simți că-l 
încurci, că îi stai în picioare. Femeia ce deretică la hotel 
nu-și întrerupe munca nici când se zgâlțâie candelabrele 
de cutremur. Ea e prea ocupată să bage de seamă sau să 
se lase întreruptă.

Curățenia este sfântă la japonezi. E aproape obsesivă. 
Acolo nimic nu se compromite. Sunt perfecționiști și din 
acest punct de vedere. Aș spune că și asta vine din istoria 
lor. Azi am aflat cum se spală japonezul înainte de a-și face 
rugăciunea la templu. Procedeul a fost studiat și rafinat, 
până a ajuns să fie parte din viața zilnică a fiecărui japo-
nez. Ce ar face omul alb? El ar băga amândouă mâinile 
(murdare) într-un lighean și și-ar da cu apă pe față. Ce 
face japonezul? El nu-și bagă mâinile în apa stătătoare cu 
care se spală. El ia apa cu o lingură cu coadă lungă, ca un 
polonic. Gestul nu se face la întâmplare, ci cu mâna dreap-
tă. De ce? Să spele mâna stângă. Odată ce mâna stângă e 
curată, polonicul se trece în mâna stângă și așa se spală și 
mâna dreaptă. Acum că amândouă mâinile sunt curate, 
polonicul se trece iar în mâna dreaptă, se toarnă apă în 
mâna stângă, să spele gura. Acum amândouă mâinile și 
gura au fost spălate, ai zice că totul e curat, dar nu! Japo-
nezul spală polonicul, să fie curat când mai are nevoie de 
el. După asta, polonicul se pune înapoi lângă sursa de apă, 
care n-a fost murdărită, ci păstrată curată pentru altă dată. 
De ce am adus asta în discuție? Pentru că mie mi se pare 
emblematic. Japonezul e curat și se gândește la orice deta-
liu. De fapt, nici n-ar putea fi altfel. Generației de japonezi 
de după război i-a fost dată o țară în ruină, după ce i s-a 
închis gura cu două bombe nucleare. Cu toate acestea, în 
câteva decenii, Japonia a revenit pe locuri fruntașe în lume. 
Lucrurile acestea nu se întâmplă doar, nu vin la întâmplare. 
Se muncesc. Cu dedicație și fară încetare. Natura n-a fost 
prea darnică, ba dimpotrivă. Pământul este extrem de limi-
tat și sunt circa 130 milioane de suflete pe câteva insule. În 
afară de taifunuri, tsunami, au cutremure extrem de dese. 
Natura le amintește zilnic că oricând s-ar putea să trebu-
iască să o ia de la început. Japonezul știe această realitate 
ce face parte de acum din materialul lui genetic. Citeam 
că unul din primii factori de succes este „grit”-ul, dorința 
de a reîncepe, de a nu te lăsa, indiferent ce se întâmplă. 
Japonezul știe să reconstruiască și să se reinventeze dacă 
trebuie. Strânge din dinți și o ia de la capăt. Fără vorbă. N-o 
face cu jumătate de măsură, ci știind că nu e cale de-ntors, 
că nu poate merge decât înainte. Străbunii lui nu i-au dat 
totul pe tavă. Japonezul modern nu a primit o țară cu totul 
la cheie, ci una ce trebuia reconstruită. El nu are timp să 
fie blazat, e prea ocupat pentru asta. Așa că își ia treaba în 
serios. Iar când bate vreun vânt, vine vreun val sau vreun 
seism, japonezul știe ce trebuie să facă. Și face.

@ MILENA MUNTEANU (Canada)
(Sursa: Din Ţara Soarelui Răsare, Ed. SINGUR)

LUMEA VINOVAŢILOR
Era odată o lume, nu mult diferită de 

lumea în care trăim noi, dar în care oame-
nii de știință reușiră să descifreze ADN-ul 
și descoperiră genele din care era format. 
Așa descoperiră gena fericirii, a râsului și, 
până la urmă, gena violenței și a vinovăției. 
Curând se constată că aceia care posedau 
gena violenței și a vinovăției când deveneau 
maturi se transformau în oameni care nu 
numai că nu foloseau societății, ci chiar erau 
o primejdie pentru ea. Atunci, oamenii de 
știință studiind problema, propuseră con-
ducerii societății ca cei care posedau aceste 
gene, la împlinirea vârstei de majorat să fie 
închiși în penitenciare sau în diferite lagăre, 
în funcție de complexitatea genei de violen-
ță sau de vinovăție. Societatea constată, în 
curând, că treburile merg mai bine, doar 
că oamenii rămași pe dinafara acelor lagă-
re erau din ce în ce mai puțini. Excepțiile, 
pentru că întotdeauna există excepții, de la 
regulile impuse erau numai pentru familiile 
celor din conducerea societății care aveau 
suficienți bani, fie pentru răscumpărarea 
libertății, fie pentru operații care să schimbe 
sau să elimine acele gene. În curând condu-
cerea societății hotărî ca în loc să facă selecții 
după calitatea genelor, să decreteze ca toată 
lumea să-și înceapă viața cu un stagiu în pe-
nitenciar sau în lagăr, așa cum era înainte 
încorporarea în armată. Lumea era eliberată 
atunci când se considera că și-a ispășit pe-
deapsa pentru eventualele vinovății pe care 
le-ar fi putut face într-o viață liberă. În cu-
rând, acea lume fu populată de niște oameni 
bătrâni care odată eliberați din penitenciare 

și lagăre nu-și mai găseau locul în societate. 
Și încet, încet, acea lume se stinse și dispăru 
ca și când nu ar fi existat vreodată.

PODUL ELECTORAL
Campanie electorală la televizor. Pe micul 

ecran (vorba vine, căci unii au televizoare cu 
ecranul cât o jumătate de perete) câțiva can-
didați la parlamentare se confruntă într-o 
dezbatere pe diverse teme electorale. Mo-
deratorul îi prezintă pe candidați: niște ne-
cunoscuți, însă cu debite verbale abundente 
dar, fără să spună nimic, „bătând câmpii”, 
cum ar zice cineva. Dintre candidați, unul 
totuși se distinge, fiind un ziarist obscur, la 
o revistă obscură - nu mai știu care era acea 
revistă. Își începe discursul:

- Din partea alegătorilor mei vă aduc la 
cunoștință faptul că în localitatea Zvicurești 
este un pod important căzut, ce spun eu, 
prăbușit de mai bine de... de ... câțiva ani, și 
guvernul actual nu face nimic spre a remedia 
lucrurile.

„Bine, bine” face moderatorul, și dă cu-
vântul altui competitor la viitorul titlu de par-
lamentar. După ce și ceilalți își varsă tolbele 
cu necazurile celor pe care, cică, îi reprezintă, 
ziaristul cere din nou cuvântul; pe teme eco-
nomice, de data aceasta.

- Așa cum v-am spus puțin mai înainte, 
guvernul trebuie să aloce suma necesară pen-
tru refacerea podului despre care vorbeam....

În discuție intervine un alt candidat, al 
cărui discurs se suprapune peste ce zice zia-
ristul. Câteva momente nu se înțelege nimic, 
după care moderatorul dă cuvântul altuia, 
care, plin de aplomb, bate și el apa în piuă.

Se ajunge cu discuția pe teme de protecție 
a mediului.

Ziaristul sare cu tărie:
- Vedeți că am avut dreptate să critic gu-

vernul actual pentru că lipsa podului... În acel 
moment intervine un altul:

- Mai lasă-ne, domle, cu podul acela...
Se iscă o hărmălaie, nu se mai înțelege 

nimic, iar moderatorul, după ce încearcă, în 
zadar, să-i tempereze pe candidați, nereu-
șind, apucă un microfon și anunță că v-a lua 
și pulsul publicului - fiecare candidat este 
însoțit de câțiva susținători în platou. Pri-
mul căruia i se adresează este un bătrânel 
din grupul susținătorilor ziaristului.

- Spuneți-ne, cum vă numiți și dacă aveți 
ceva de comentat?

- Apoi, eu îs Marcel Gheorghe din Zvicu-
rești. Și trebuie să vă spun că, într-adevăr, 
podețul de peste pârâul Șișu e căzut de mult 
și acum tre să trecem prin apă când ducem 
vitele la izlaz...

În platou se iscă iar hărmălaie, iar mo-
deratorul încheie plin de importanță:

- Dragi telespectatori ați asistat la dez-
baterea electorală...

Schimb canalul.

LA DONA E(T) MOBILE
Am de călătorit până la destinație cu 

tramvaiul și apoi cu metroul. Aștept tram-
vaiul în stație. Lângă mine un tânăr cu an 
mobil în mână și cu niște fire ieșindu-i din 
urechi dă din cap în ritmul unei muzici sa-
cadate care se aude până la mine, care stau 
a circa doi metri de el. Oare câți decibeli 
suportă creierul lui, dacă până și eu aud bu-
buiturile tobelor? Vine tramvaiul, urc și mă 

așez pe un scaun în spatele unei femei, tipul 
de gospodină ce pleacă la ora asta la piață. 
În tramvai câțiva călători liniștiți. Deodată, 
sună un telefon, o melodie dintr-un serial 
siropos. Femeia din fața mea duce mobilul 
la ureche. În curând aflu ce a gătit și cum, 
pentru prânz și, apoi, cum se scot petele 
de pe o fustă colorată. Mă uit înprejur și 
constat că cei câțiva călători ori vorbesc la 
telefon, ori ascultă ceva - căci din urechi le 
ies fire conectate la mobile - ori dau cu de-
getele pe ecranele telefoanelor. Oare chiar 
toți oamenii depind acum de mobile? Nu 
mai pot trăi fără ele?

În sfârșit cobor și intru în stația de me-
trou, care chiar sosește. Urc. Lume puțină 
la ora asta, pe această rută. Dar toți au tele-
foanele mobile în mâini. Sunt îngrozit, nu 
mai am aer. Cobor la prima stație și ies la 
suprafață. La intrarea în metrou, într-un 
colț, o cerșetoare tuciurie stă pe niște cârpe 
murdare. În sfârțit cineva care nu vorbește, 
sau nu manevrează un mobil!

Trec pe lângă ea și îi las, parcă din recu-
noștință, un leu pe cârpele din fața ei. Când 
mă îndepărtez aud în spatele meu, soneria 
unui telefon mobil. Mă întorc. Cerșetoarea 
scoate din largele-i fuste un mobil de ultimă 
generație și îl duce la ureche.

- Da, sunt Dona, măi Macarena. Ţi-am 
mai zis să nu mă contactezi când sunt la 
sărvici.

Îngrozit, o iau la goană. În minte îmi ră-
sună glasul lui Pavaroti cântând: „La dona 
e mobile”.

@ VASILE SZOLGA
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@ Pagină realizată de RADU LEVÂRDĂ

S portivii și sportivele care n-au 
obținut încă biletele pentru 
Tokyo păstrează șanse de a intra 
în posesia lor la turneele preolim-

pice. Am ales câteva, la care reprezentanții 
țării noastre vor încerca să facă parte din 
Team România pentru ediția de vară din 
capitala niponă.

TENISUL DE MASĂ a fost cel mai grăbit, 
localitatea portugheză Gondomar găzduind 
în a doua decadă a lui ianuarie turneul preo-
limpic, cu participarea a 30 de echipe femi-
nine, dintre care șapte asiatice și 34 mascu-
line, miza finală fiind clasarea pe primul loc. 
Elizabeta Samara, Bernadette Szocs, Daniela 
Dodean-Monteiro și Irina Ciobanu, antrena-
te de Viorel Filimon,  și-au  realizat obiecti-
vul, întrecând India cu 3-2. Primele două au 
obținut și calificarea la competiția olimpică 
de simplu. Ovidiu  Ionescu, Hunor Szöcs, 
Rareș Sipos și Cristian Pletea, pregătiți de 
Andrei Filimon, au ratat calificarea. Două 
turnee masculine de simplu și trei de dublu 
mixt vor oferi alte locuri.

Urmează HANDBALUL, cu naționala 
feminină, care trebuie să ocupe unul din 
primele două locuri la turneul de la Podgo-

rica, în dispută cu: Norvegia, Muntenegru 
și Thailanda, 20-22 martie.

SCRIMA are o serie de criterii pentru ac-
cederea la JO: competiții de Cupa Mondială 
sau Grand Prix, care oferă puncte, indivi-
dual și pe echipe, turnee zonale și un super 
turneu la Madrid. Se vor întrece, printre 
altele, la Barcelona, Budapesta, Su Zhou-
China (spadasinele Ana Maria Popescu,  li-
dera mondială, Amalia Tătăran ș.a), Torino 
(floretistele Mădălina Călugăreanu, Maria 
Boldor), Atena (sabrera Bianca Pascu),  
Varșovia (sabrerii Alin Badea, Lucian 
 Teodosiu), din nou Budapesta (spadasinii 
Adrian Dabija, Mario Persu). Pe 4 aprilie 
se vor cunoaște echipele calificate, iar pe 19, 
câștigătoarele turneului de la Madrid. 

LUPTELE vor avea un turneu european 
la Budapesta, în perioada 19-21 martie și 
unul mondial la Sofia, 29 aprilie-1 mai. La 
primul vor evolua, probabil, Albert Saritov, 
categoria 97 kilograme, stilul libere, bronz 
olimpic la Rio de Janeiro, colegii Mihai 
Mihuț, 60 sau 67, Vlad Mariea, 75, Alin 
Alexuc-Ciurariu, 130, Incze Krista  Tunde, 
62, Andreea Beatrice Ana, 53, Alexandra 
Anghel, 68, Andrei Dukov sau Nikolai 

Okhlopkov, 57, George Bucur sau Ivan 
Guidea, 65, Macsim Vasilioglo sau Zurab 
Kapraev, 74, Rareș Chintoan, 125, la gre-
co-romane. Merg la Tokyo primii doi de la 
fiecare categorie.

Și JUDO-UL are mai multe competiții 
care oferă puncte calificante, la Tel Aviv, 
Zagreb, Düsseldorf, Ekaterinburg, Tbilisi,  
Antalya, Paris, Baku, CE de la Praga și 
Mastersul de la Doha. Vlăduț Simionescu și 
Andreea Chițu, sunt ca și calificați la +100, 
respectiv 52, iar Monica Ungureanu, 48 și 
Corina Căprioriu-Ștefan, 57 vor încerca să 
li se alăture.

BOXUL va trimite pugiliștii la sita a 
două turnee, la Londra, european, 20-23 
martie și Paris, mondial, 13-24 mai. Antre-
norii vor avea de ales dintre Robert Jitaru, 
57, Andrei Arădoae, 81, Cosmin Gîrleanu, 
52, Cristian Filip, 91, Claudia Nichita, 57, 
Cristina Cosma, 60, Dana Bordei, 69 ș.a. 
Sistemul de calificare e diferit, în funcție 
de categorii, primii opt, până la 69, cei mai 
buni șase, la 75, 81, semifinaliștii, la +91.

La două turnee vor concura și cei de la 
KAIAC-CANOE, la Racice, european, 7-10 

mai, și Duisburg, mondial, 20-24 mai. La 
întrecerea din Cehia vor fi înscrise echi-
pajele masculine de canoe 1-1000 metri, 
kaiac 1-200, kaiac 2-1000 și cel feminin 
de canoe 1-200, ale căror componențe vor 
fi definitivate la jumătatea lui aprilie, după 
Cupa României, de la Bascov.

CANOTAJUL va trimite la regata de la 
Lucerna, 17-19 mai, bărcile de 8+1 feminin, 
masculin, 4 vâsle, feminin și masculin, sim-
plu masculin, ce vor fi decise la jumătatea 
lunii aprilie. Primele două clasate la pro-
bele lor se califică pentru Tokyo.

Halterele vor încheia competițiile de 
calificare pe 30 aprilie.

Încheiem cu GIMNASTICA RITMICĂ, 
reprezentată de Denisa Mailat și Andreea 
Verdeș, pe care le așteaptă misiuni dificile 
la etapele de Cupă Mondială de la Pesaro,  
5 aprilie, Sofia, 11-12, Tașkent, 18-19, 
Baku, 25-26 și Europenele de la Kiev, 22-
24 mai. 18 gimnaste sunt deja calificate la 
marele examen olimpic de la vară, urmând 
să li se alăture șase cele mai bine clasate la 
finele competițiilor menționate.

SPORT

{anse la turneele preolimpice
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Modificarea 
contractului 

individual de muncă
Modificarea contractului individual 

de muncă implică întrunirea condițiilor 
cerute de lege, adevăr care decurge din 
regula stabilității în muncă. Reglemen-
tarea modificării contractului individual 
de muncă are la bază anumite reguli: 1. 
forța obligatorie a contractului între părți 
(„Contractul valabil încheiat are putere 
de lege între părțile contractante” – art. 
1270 al 1 C.civ; „Contractul se modifică 
sau încetează numai prin acordul părților 
ori din cauze autorizate de lege” – art. 
1270 al 2 C.civ.); 2. protecția salariaților 
(art. 41 al 2 din Constituția României). 
Codul muncii stabilește regula potrivit 
căreia modificarea contractului indivi-
dual de muncă se poate face numai prin 
acordul părților (art. 41 al 1). Legal, nu 
există o obligație a angajatorului de a 
reactualiza, prin negociere, contractul 
individual de muncă și niciun drept al 
salariatului de a cere acest lucru (și care 
să determine obligația pentru angajator 
de a negocia). Și reciproca este valabilă. 
Așadar, oricare dintre părți este liberă să 
propună celeilalte – în principiu oricând 
– renegocierea  unor clauze contractuale 
(dacă au intervenit împrejurări noi sau 
interesele părții s-au modificat). Cealaltă 

parte este în drept sau nu să accepte să 
negocieze și – dacă acceptă – se poate 
ajunge sau nu la un acord de modificare 
a contractului individual de muncă. Cu 
titlu de excepție, o modificare indepen-
dentă de acordul părților este posibilă: a. 
ca urmare a modificării unor prevederi 
legale imperative sau ale contractului co-
lectiv de muncă aplicabil, situație în care 
contractul individual de muncă se modi-
fică fără a fi necesar consimțământul an-
gajatorului sau al salariatului; b. prin act 
unilateral al angajatorului, în condițiile 
limitativ prevăzute de Cod: art. 40 al 1 lit 
f (stabilirea obiectivelor de performanță 
individuală pentru salariat); art. 44 (de-
legare); art. 45 (detașare); art. 48 (forță 
majoră, sancționare disciplinară, mă-
sură de protecție a salariatului) și art. 
52 al 3 (reducerea programului de lucru 
și a salariului de la 5 la 4 zile pe săptă-
mână până la remedierea situației care 
a cauzat reducerea respectivă), dacă se 
referă la unul dintre următoarele ele-
mente: durata, locul muncii, felul mun-
cii, condițiile de muncă, salariul, timpul 
de muncă și timpul de odihnă (art.41, 
al 3). Acest text trebuie coroborat cu art 
17 al 3 care stabilește elemente obliga-
torii cu care angajatorul are datoria să 
îl informeze pe solicitantul unui loc de 
muncă, anterior încheierii contractului 
individual de muncă, și cu art. 17 al 4 
care prevede că respectivele elemente 
trebuie să se regăsească obligatoriu în 

însuși conținutul contractului. În realita-
te, oricare dintre elementele arătate este 
posibil să se modifice pe parcursul exe-
cutării contractului și, ca atare, trebuie 
să i se aplice regulile stabilite de art. 41 al 
1-3. Așadar, domnle Iosif Cantemir, din 
Buftea, enumerarea de la art. 41 al 3 este 
enunțiativă, iar nu limitativă, completân-
du-se cu art. 17 al 3 și, când este cazul, cu 
art. 18 al 1 (atunci când salariatul urmea-
ză să lucreze în străinătate). Elementele 
contractuale care sunt supuse cel mai 
frecvent modificării prin acordul părților 
sau în mod unilateral și care au și cea mai 
însemnată relevanță juridică sunt locul 
muncii, felul muncii și salariul. Modifica-
rea unilaterală a contractului individual 
de muncă de către angajator se realizează 
prin delegare, art. 43, 44, prin detașare, 
art. 45-47, sau în anumite ipoteze re-
glementate de legi speciale. Delegarea, 
detașarea, modificarea unilaterală a lo-
cului și felului muncii în aceeași unitate 
nu se dispun prin acte administrative 
individuale, ci prin acte individuale de 
drept al muncii și transferul se realizea-
ză tot printr-un act de drept al muncii, 
respectiv printr-un acord tripartit, anga-
jator – salariat – angajator. Prin Decizia 
nr. 637/2007, Curtea Constituțională a 
respins excepția de neconstituționalitate 
a art. 41 al 2 C.mun. (posibilitatea mo-
dificării unilaterale de către angajator 
a contractului de muncă), apreciind că 
textul în cauză nu încalcă art. 53 din 
Constituție referitor la condițiile restrân-
gerii unor drepturi și libertăți. S-a preci-
zat că sunt și situații în care angajatorul 
poate dispune unilateral modificarea 
contractului de muncă sau chiar înce-
tarea sa, dar aceste situații și motivele 
pentru care pot fi dispuse astfel de mă-
suri – legate sau nu de persoana salari-
atului – trebuie să fie rifuros și limitativ 
stabilite de legislația muncii. Prin Decizia 
Curții Constituționale nr. 659/2011 s-a 
evidențiat că modificarea clauzelor con-
tractului de muncă se face numai prin act 
adițional, cu respectarea dormei scrise 
ad validitatem, ceea ce înseamnă că art. 
41 din Cod este constituțional de vreme 
ce aplicarea sa se poate dovedi în justiție 
fără niciun impediment. Potrivit art. 43 
C.mun., delegarea este exercitarea tem-
porară, din dispoziția angajatorului, de 
către salariat, a unor lucrări sau sarcini 
corespunzătoare atribuțiunilor sale de 
serviciu, în afara locului său de muncă. 
Salariatul îndeplinește sarcinile respec-
tive în interesul angajatorului care l-a 
delegat (de regulă pe lângă un alt anga-
jator). În cazul delegării se modifică locul 
obișnuit al muncii, restul elementelor 
din conținutul contractului individual 
de muncă rămânând neschimbate. De-
legarea se dispune, ca regulă, prin act 
individual scris al angajatorului, ceea ce 
apare ca firesc. Practica judecătorească 

a statuat corect că delegarea – ca și alte 
acte dispuse de angajator în executarea 
contractelor individuale de muncă – 
poate să aibă și caracter colectiv. Așadar, 
o singură decizie de delegare, a mai mul-
tor salariați, precizați însă în mod indi-
vidual – spre exemplu, într-o anexă – și 
cu respectarea cerințelor stabilite de art. 
42-44 C. mun., apare ca posibilă. A se ve-
dea Decizia Curții de Apel București nr. 
3501/R/24.10.2007, în care se subliniază 
că „Delegarea colectivă a salariaților cu 
nominalizarea acestora nu aduce vreo 
atingere individualității raporturilor ju-
ridice de muncă modificate și nu sem-
nifică fraudarea legii”. Delegarea este o 
măsură temporară care poate fi luată, 
unilateral, pe o perioadă de până la  60 
de zile calenfaristice în 12 luni, prelungi-
rea fiind posibilă, cu acordul salariatului, 
pentru perioade succesive de maximum 
60 de zile calendaristice (art. 44 al 1). 
În ipoteza funcționarilor publici, cum 
sunteți dumneavoastră doamnă Feli-
cia Dobran, din Iași, delegarea se poate 
dispune pe o perioadă de cel mult 30 de 
zile consecutive, putându-se prelungi 
până la cel mult 120 de zile într-un an. 
În cazul magistraților, delegarea se poate 
face de la bun început numai cu acordul 
lor. Oportunitatea delegării constituie, 
integral, un atribut legal al angajatorului 
care o dispune (pentru prima perioadă) 
sau care cere prelungirea ei. Reglemen-
tarea posibilului refuz al salariatului 
nu implică nicio circumstanțiere, nicio 
condiționare care i-ar fi impusă acestuia. 
Refuzul salariatului poate interveni nu-
mai în mod excepțional și pentru motive 
personale temeinice. După prima perioa-
dă de delegare, salariatul este îndreptățit 
să refuze prelungirea măsurii, fără a fi 
obligat să își motiveze această atitudine.



În mai multe expoziții de grup și în expoziția per-
sonală pe care am văzut-o la Cercul Militar Național 
din București, artista plastică, inginer Roxana 
Buta, și-a depășit orice temere și printr-o elaborare 
științifică, inginerească, într-o emoționalitate înnăs-
cută și o elaborare compozițională plastică, a realizat 
și a expus tablouri pictate și reușite în urma unei 
alchimii cromatice fascinante. 

Asupra subsemnatului și a întregului public vizitator, 
iubitor de artă și de frumos, expozițiile plastice brand 
Roxana Buta, au creat și creează atitudini de reverie și 
mister. Despre activitatea artistică a domniei sale s-au 
exprimat, la superlativ, personalități artistice impor-
tante și cunoscute, precum Valentin Tănase. Activitatea 
picturală a doamnei Roxana Buta merită toate laudele 
și pentru căutarea de noi soluții, de exprimare artistică. 

Frumusețea și delicatețea artei domniei sale, în-
cântă și încarcă cu un fior proaspăt al unor adevărate 
și multiple stări poetice și al unor simfonic cromati-
ce, sensibile și prețioase. Și sufletul artistei și sufle-
tul privitorului se află într-o emoționantă intensitate 
artistică, plină de har, când se află în preajma tablo-
urilor sale. Lucrările plastice semnate Roxana Buta 
sunt făcute într-un spirit științific, de cercetare, supus 
unui subiectivism, criticism de înțelegere umană care 
provoacă, solicită și mulțumește estetic.

În fața Hotărârilor Supreme, numele tău, Îi va face 
să te întrebe, cum mă întreb și eu, și cum, poate, te 
întrebi și tu: Cine ești, Roxana Buta, pictor al culorilor 
și focul-de-încercare al artei plastice?

@ Pictor profesor 
COJOCARU VERGIL-COVER

Roxana Buta
Pictorul profesor Cojocaru Vergil - Cover expune 
fragmente, cuvinte potrivite, expresii frumoase 

despre artiști plastici, 
oameni de artă și 
cultură, ce vor apărea 
în „Cartea Amintirilor” 
– loc de întâlnire al 
excelenţelor, lucrare 
ce se află în pregătire. 
Fără a considera că 
cei despre care a scris/
va scrie sunt fenomene 
supranaturale, rămâne 
un spectacol fascinant, 
un discurs dincolo de 
cuvinte, o comunicare 
la nivelul simţurilor.


