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Reluarea 
cu succes 

a Seratelor 
Eminescu, 
edi]ia 2022

SIMBOLURISIMBOLURI

Așteptată cu mare interes, prima 
ediție a Seratelor Eminescu din anul 
2022 s-a desfășurat în ziua de luni, 18 
aprilie, orele 16:00, în sala AGIR din B-
dul Dacia nr. 26, București, în prezența 
unui numeros public. Prezentatorii, 
jurnaliștii Lavinia Șandru și Ovidiu 
Zanfir, au anunțat tematica seratei: 
I.L.Caragiale, în cinstea căruia Tea-
trul Nostrum a prezentat spectacolul 
„MONȘER, SE MAI POATE GLUMI?”.

Prezentă pentru prima dată ca 
moderator în cadrul acestor serate, 
Lavinia Șandru a rugat asistența să 
păstreze un moment de reculegere în 
memoria fostului președinte al UZPR, 
Doru Dinu Glăvan, cel care a fost su-
fletul seratelor. Ovidiu Zanfir a adresat 
un gând bun moderatoarei de drept a 
Seratelor, doamna Rodica Subțirelu, 
precum și urări de sănătate, Domnia sa 
neputând participa la acest eveniment. 

Invitat pe scenă, cunoscutul jurnalist 
Miron Manega a dat glas unui text cele-
bru din opera lui Mihai Eminescu, dedi-
cat libertății presei, publicat în Timpul, 
datat 28 iunie 1883.

În continuarea desfășurării seratei, 
ziarista, scriitoarea și PR-ul Muzeului 
Național al Literaturii Române, Loreta 
Popa, a prezentat un documentat re-
ferat, transmis de prof. univ. dr. Ioan 
Cristescu, tratând asupra dimensiunii 
de ziarist a lui I.L.Caragiale. În apla-
uzele celor prezenți a urcat pe scenă 
îndrăgita actriță Doina Ghițescu, care 
a prezentat un savuros moment umo-
ristic, recitând trei poezii semnate de 
prolificul Nenea Iancu.

Evenimentul a fost onorat și de 
prezența unei vedete a teatrului româ-
nesc contemporan, talentata Claudia 
Motea, în același timp directorul artistic 
al Teatrului NostruM, aflat în cel de al 
șaptelea an de activitate. În cuvântul 
său inspirat, îndrăgita artistă sublinia-
ză importanța anului 2022 în evocarea 
personalității marelui nostru drama-
turg, scriitor și ziarist în același timp: 
170 de ani de la naștere și 110 ani de 
la trecerea în eternitate. Aceasta are o 
invitată de marcă, în persoana sopra-
nei Arlinda Morava, artistă născută în 
Albania, atașat cultural al acestei țări 
în România, activist cultural cu mari 

merite în revigorarea vieții muzeelor 
bucureștene. Doamna Morava a fost 
acompaniată de pianista Adriana Ale-
xandra, interpretând o arie din opera 
O noapte furtunoasă, a lui Paul Con-
stantinescu. Culegând ropote de aplau-
ze, soprana Arlinda Morava acordă un 
binemeritat bis. În continuare, domnul 
profesor univ. dr. Nicolae Vasile a pre-
zentat pe scurt activitatea culturală a 
Asociaţiei Generale a Inginerilor din 
România (AGIR), care patronează un 
cenaclu literar și o orchestră simfoni-
că, înființată acum mai bine de 74 de 
ani, urând succes artiștilor Teatrului 
NostruM. Spectatorii au avut prilejul 
să afle că printre cei prezenți la această 
serată se remarcă și actrița Theodora 
Stanciu, de la Teatrul de Comedie, pre-
cum și pianista Adina Cocargeanu, de 
la Teatrul Național de Operetă. Aceas-
ta din urmă a devenit pianista Teatru-
lui NostruM, chiar interpretă în piesa 
„Brâncuși, mon amour”. Un moment cu 
deosebită încărcătură emoțională a fost 
evocarea pe care Claudia Motea a dedi-
cat-o doamnei Rodica Subțirelu, fără de 
care acest teatru al jurnaliștilor nu s-ar 
fi născut. De asemenea, au fost releva-
te și contribuțiile doamnelor Mădălina 
Corina Diaconu și Teodora Marin.

În finalul seratei, artiștii teatrului 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști, mem-

bri ai trupei Teatrului NostruM, au pre-
zentat pe scenă spectacolul „Monșer, se 
mai poate glumi?”, pe texte ale nemuri-
torului Caragiale. Finalul spectacolului 
a fost punctat de puternice și prelungite 
aplauze, artiștii primind flori și cuvinte 
de apreciere.

Astfel s-a desfășurat prima reuniune 
din acest an a Seratelor Eminescu!

@ TANȚA TĂNĂSESCU

De-a lungul ultimilor ani am efectuat o cerceta-
re extinsă în mass media străină pentru a identifica 
percepția mediilor de informare asupra personalității 
lui Mihai Eminescu, precum și pentru a stabili în ce 
măsură, în ce context și împrejurări a fost cunoscut 
numele său în străinătate, încă din timpul vieții aces-
tuia. Există, din nefericire, un curent de idei conform 
căruia Mihai Eminescu este un personaj obscur, insig-
nifiant, căruia i-a fost îngroșată și mărită imaginea re-
ală, printr-un procedeu pe care francezii îl denumesc 
„agrandissement” (reporter une image négative sur 
un support opaque ou translucide pour en faire une 
image positive), motiv pentru care o sumedenie de 
cercetători contemporani se opintesc să deconstruias-
că imaginea acestui mit considerat artificial, falsificat 
și folosit pro domo.  Un studiu mai atent, imparțial și 
corect asupra modului în care imaginea personalității 
lui Mihai Eminescu este receptată în afara arealului 
lingvistic românesc, a spațiului geografic autohton, 
ar fi putut amenda sau nuanța asemenea aserțiuni, 
fiindcă nu este puțin lucru ca numele unui poet con-
siderat anonim de către unii exegeți severi din zilele 
noastre să apară într-un interval de doar 10-15 ani, 
chiar în timpul vieții Luceafărului, în presa din Statele 
Unite, Marea Britanie, Austro-Ungaria, Italia, Franța, 
Germania, Olanda, Rusia, Polonia, Slovenia și, după 
cum vom arăta în continuare, în Brazilia sau în Asia 
Mică.  Fie și doar pentru acest motiv ne întrebăm: cine 
a transformat în mit numele Eminescu, atât înainte 
de 1889, cât și după această dată?

Desigur, Eminescu este cunoscut în presa din stră-
inătate prin intermediul traducerilor poeziilor sale, 
chiar în timpul vieții sale, până și în îndepărtata Bra-
zilie. Într-un articol apărut la Rio de Janeiro în Ga-
zeta Da Tarde, din data de 25 oct. 1887, p. 2,  ziarul 
amintește că, printre poeții pe care i-a tradus regina 
Carmen Sylva se numără și Eminescu. 

Există însă și alte relatări din presa străină, apă-
rute de timpuriu, privitoare la Eminescu, dar care nu 
fac trimitere la calitatea sa de poet, ci la aceea de „per-
soană fizică”. Astfel, la 3/15 iulie 1868 gazeta viene-
ză „Albina”, în limba română, publică un reportaj, 
trimis probabil de un corespondent sau chiar redac-
tor al acestei foițe, relatând popasul trupei lui Pas-
caly la Lugoj (artiștii urmând să ofere reprezentații și 
la Timișoara, Arad și Oravița), document care atestă 
prezența numelui Mihai Eminescu (pentru prima oară 
în presa vieneză), chiar înainte de sosirea sa la studii 
în capitala Imperiului Austro-Ungar.

Alte ziare fac trimitere la procesul de presă inten-
tat studentului Eminescu, pentru articolele sale din 
ziarul „Federaţiunea”.

Eminescu – evocat  în anul 1876 
de presa din Istanbul

Spre bucuria noastră, am descoperit încă o consem-
nare a numelui amintit mai sus, acolo unde ne-am fi 
așteptat mai puțin. Un jurnal în limba franceză, tipă-
rit pe malurile Bosforului, menționează în vara anu-
lui 1876 numele studentului Mihai Eminescu, în con-
textul unui scandal parlamentar iscat la București, în 
același an, căruia, din păcate, i-a căzut victimă cola-
terală și Mihai Eminescu.

Este  cotidianul Stamboul, redenumit Istanbul, 
începând cu 1934, cel mai important ziar în limba fran-
ceză, tipărit la Constantinopol în cartierul Galata, care 
publică articole și comentarii despre evenimente din 
întreaga lume și din Imperiul Otoman. Acesta a apă-
rut între 1875-1964, fiind remarcabil prin longevita-
te dar mai ales prin notorietate. Recunoscut pentru 
virulența articolelor publicate, ziarul a fost  suspendat 
de guvernul turc în anumite perioade (aprilie - august 
1879;  iunie  - septembrie 1883; mai – 1897). 

Fondatorii ziarului au fost  frații irlandezi John 
Laffan Hanly, în calitate de director, și baronul Henry 
Laffan Hanly, administrator. 

Ziarul amintit publică în numărul din 11 august 
1876 (p. 2) Raportul privind punerea sub acuza-
re a foștilor miniștri conservatori. Este vorba de 
conținutul unui raport foarte detaliat, însumând zeci 
și zeci de pagini, prin care liberalii propuneau celor 
două camere ale Parlamentului României adoptarea 
unei hotărâri prin care majoritatea miniștrilor fostu-
lui cabinet să fie trimiși în fața justiției pentru grave 
încălcări ale legii. 

Titu Maiorescu – o altă fațetă a 
politicianului de la „Junimea” 
În contextul tragerii la răspundere a guvernului 

precedent, condus de Lascăr Catargiu, raportul amin-
tit citează mai multe fapte care tind să demonstreze 
că, sub fostul minister, justiția era subordonată voinței 
miniștrilor. 

Lăsând la o parte nuanța politicianistă, manieră în 
care partidele românești, 
din toate timpurile, își 
varsă veninul pe oponenții 
lor politici, mai ales când 
aceștia pierd puterea, 
nouă ne-a atras atenția 
chipul îngroșat în nuanțe 
penale pe care îl creionea-
ză liberalii lui Titu Maio-

rescu. Subiectul cu mare priză la public este desigur 
„corupţia” și „corupţii în funcţii publice”, dezmățul 
cu banii statului.

Se aduc acuze conform cărora regimul precedent 
a urmărit fără scrupule timp de mai mulți ani un plan 
pentru a realiza o răsturnare politică și socială a ţării, 
oferind națiunii o nouă educație, care o face dependen-
tă  de punctele de vedere  ale guvernului. Pentru a în-
deplini această misiune,  a fost pus în funcție Titu Ma-
iorescu, care s-a asociat rapid cu   punctele de vedere 
ale guvernului și a mers mai departe decât  toți colegii 
săi în  această direcție. Raportul precizează: „Cea mai 
mare nepăsare faţă de  legile existente și disiparea 
fondurilor publice: asta a caracterizat administraţia  
acestui ministru”. Acesta a încălcat prevederile art. 
14, 25, 360, 382 și 386 din  Legea educaţiei  publice, 

încât, potrivit 
concluziilor an-
chetei, politica 
de încadrări și 
destituiri urma-
tă de ministrul 
instrucțiunii 
demonstra în-
călcarea legii 
precum și sati-
sfacerea inte-
resului perso-
nal, în special 
în ceea ce privește subvențiile pentru tinerii români 
trimiși în străinătate pentru a completa studiile  lor. 
Astfel, comisia de anchetă parlamentară consideră 
că Titu Maiorescu a folosit fondurile ministerului, 
conform  bunului său plac, fără concurs  și contrar   
prescripțiilor legii, fiind utilizate pentru sine sau de 
către favoriții săi, fără justificarea utilizării  acestora. A 
rezultat că suma de 1645  franci  a fost cheltuită pentru 
numiții Slavici  și Eminescu,   acesta din urmă   fiind   
obligat  să restituie de îndată suma primită necuvenit 
(Cf. Monitorul Oficial nr. 169 din 1/13 august 1876, p. 

4268).  Alte fapte ce i se im-
pută lui Titu Maiorescu: Prin 
ordonanța  din 21 aprilie  
1875, emisă de același mi-
nistru, s-a deturnat o sumă  
de 2000  de franci, luată din 
fondul dotărilor acordate  Pi-
nacotecii  pentru anul 1874. 

Suma de 1500 de franci a fost transferată  dintr-un 
fond special  pentru a acoperi cheltuielile  de depla-
sare ale ministrului Titu Maiorescu la Congresul ge-
ografic  de la  Paris. De asemenea, o sumă suplimen-
tară de  1800 fr.  a fost extrasă din  fondul de excursii 
arheologice  pentru anul  1875, fiind folosită tot pen-
tru Congresul geografic de  la Paris, fără a justifica 
actul. O nouă sumă de 2844 franci a fost  transferată 
din fondul de înzestrare al școlilor gimnaziale   pentru   
achiziționarea hărților geografice;   pentru utilizarea  
acestei sume  nu există acte justificative decât pentru 
1159 fr.  S-a mai descoperit de către comisie faptul că 
Titu Maiorescu a trimis 2000 de franci lui  G.  Grem-
nitz, la Berlin, prin casa  bancară Stéphane Ioannide, 
fără  justificarea utilizării  acestei sume. Sume consi-
derabile au fost  cheltuite, pe lângă sumele  alocate,  
pentru reparații ale Teatrului Naţional din București, 
în mare parte prin simple  contracte private.

Finalul scandalului: Pupat toți 
Piața Endependenței

 Desigur, ziarul din Constantinopol nu avea cum să 
anticipeze evoluția acestui circ parlamentar, cert este 
faptul că deși miniștrii acuzați au scăpat basma cura-
tă, singurul care a suferit urmări serioase a fost Mihai 
Eminescu: acesta a fost destituit din funcția de revi-
zor școlar, i s-a deschis dosar penal pentru o falsă și 
grosolană acuzație, conform căreia poetul ar fi sustras 
cărți și mobilier din inventarul Bibliotecii Universita-
re, unde ocupase funcția de director. Punerea în dispo-
nibilitate a lui Mihai Eminescu din funcția de revizor 
școlar pentru județele Iași și Vaslui, la 3 iunie 1876,  
s-a decis de către ministrul liberal al Instrucțiunii Pu-
blice, G. Chițu. Finalul este specific dâmbovițean: la 9 
februarie 1878, fostul prim ministru conservator, Las-
căr Catargiu adresează principelui Carol I un memo-
riu, prin care îi cere suveranului să-i facă dreptate, in-
vocând serviciile aduse țării și deplângând chemarea 
în judecată de către guvern a miniștrilor conservatori, 
măsură neconstituțională, căci, deși procesul a fost de-
clarat închis, onoarea acuzaților nu a fost satisfăcu-
tă. Memoriul a fost scris de însuși M. Eminescu, fiind 
doar semnat de L. Catargiu (cf, D.A.N.I.C. colect. M. 
Eminescu, Dos.II/6, f.1-15, 16-30, orig. și fotocopie).

@ DAN TOMA DULCIU

M. Eminescu – men]ionat într-un Raport 
de anchet\ Parlamentar\ (1876) 
– evocat în presa str\in\ a vremii

Stamboul, 11 August 1876, p. 2.
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Din păcate, răspunsul unora dintre cei care poartă pe 
umeri vremelnice servituți este afirmativ.  Că adevăr gră-
iesc, vă las pe dumneavoastră, cei care veți zăbovi pe aceste 
rânduri, să cugetați. Fiindcă vreau să vă vorbesc despre un 
cămin de bătrâni. Sau pentru persoane vârstnice, că așa 
a fost botezat și suntem, de acord, pentru că bătrânețea 
este un concept care nu concordă întotdeauna cu 
vârsta. Uneori vârstnicii adăpostesc, în sufletul și spiritul 
lor, o tinerețe pe care cu greu o găsești la cei născuți cu mul-
te decenii după ei. Altfel spus, sunt bătrâni tineri și tineri 
care par deja bătrâni. Căminul despre care vă vorbesc 
arăta ca o casă de oaspeți. Era singura unitate 
de acest tip care, încă de la înființare, a avut un 
statut aparte, în sensul că avea personalitate 
juridică, buget propriu, o autonomie funcțională 
care i-a permis să se organizeze și să funcționeze 
așezând la baza întregii activități performanța 
profesională, concretizată, în principal, în starea 
de bine a celor care se bucurau de servicii de o 
calitate greu de atins, că de egalat nu putea fi 
vorba, la căminele de stat sau publice. Cu ele 
comparăm în primul rând nivelul, deoarece la 
căminele private este o altă situație, acolo sunt 
alte taxe, bani proprii, alte oportunități. Căminul 
pentru persoane vârstnice „Academician Nico-
lae Cajal” din București rivaliza cu brio cu cele 
private și le lăsa în urmă. Și, mai ales, avea și are 
încă acest cămin în fruntea lui o doamnă de o 
competență și dăruire cum rar mi s-a întâmplat 
să întâlnesc. Se spune că omul sfinţește locul. 
Ea a transformat, prin comportamentul 
propriu, într-un soi de biserică lăcașul 
despre care vă vorbesc, atât de mult și-a pus 
amprenta, prin devoțiune și iubire, asupra lui și a vieții 
oamenilor. Ca să înțelegeți și mai bine, vă voi destăinui  și 
dumneavoastră ce mi-a spus unul dintre beneficiari, mem-
bru al Academiei  Române, o personalitate din domeniul 
medical de un cert renume internațional:„până să ajung 
în locul acesta, mi-a mărturisit, am vizitat sute de astfel 
de instituţii, care, toate, mi s-au părut a fi depozite 
de bătrâni. Este singurul care m-a făcut să înţeleg că 
poate exista o altfel de viaţă , demnă și confortabilă, sin-
gurul în care pot să vin și să-mi trăiesc anii pe care mi-i 
va da Dumnezeu”.

Deși știu că v-am convins deja, vă mai spun, în final, 
că acest cămin era considerat un etalon printre instituțiile 
similare din București și din România, iar atunci când ve-
neau oficiali europeni sau de la alte instituții internaționale, 
aici erau aduși spre a le dovedi că situația cu bătrânii aflați 
în cămine nu este  nici pe departe atât de gravă cum se 
vehiculează prin unele mijloace de comunicare în masă, de 
la noi sau din afară. Ca și cea cu copiii abandonați sau cei 
care suferă de diferite maladii. Se știe că acestea sunt două 
puncte nevralgice, pentru care am fost multă vreme„arătați 
cu degetul” de reprezentanții Uniunii Europene. Întotdeau-
na cei care vizitau acest cămin plecau  radiind o bucurie 
pe care ți-o transmit zâmbetul de pe chipul bătrânilor și 
iubirea și recunoștința cu care vorbesc despre doamna 
lor directoare și personalul care îi îngrijește, de la medici, 
terapeuți, psiholog, infirmiere.

Performanțele despre care vă vorbeam au impresio-
nat pe toți cei de bună credință care le-au cunoscut, mai 

puțin pe administrația municipiului București, care a 
decis să-i suprime personalitatea juridică și să-l aducă 
la același nivel cu toate celelalte, adică de structuri com-
ponente, servicii, ale unei direcții generale care are în 
componența ei numeroase alte unități. Realizați, dragii 
noștri cititori, ce consecințe va atrage o asemenea modi-
ficare? În condițiile în care funcțiile directorului actual, 
transformat în șef de serviciu, vor fi practic  amputate, 
iar pentru orice decizie sau cheltuială, cât de banale ar fi 
ele, vor fi necesare aprobări și  avize de la direcţiune, este 
evident că efectele nu pot fi decât negative.

Nu intrăm în amănunte cu privire la „hibele” juri-
dice ale actelor administrative care au transformat un 
cămin de elită „pe picioarele” lui economice și juridice 
într-o anexă la o direcție, alături de multe altele. Vă spu-
nem numai că în toate deciziile care s-au luat, nu 
a existat nici cea mai mică fundamentare prin 
prisma interesului beneficiarilor și al calității 
serviciilor prestate. Nici măcar nu a fost întrebată 
conducerea actuală, care a inițiat demersuri pentru a 
explica municipalității că e o greșeală gravă ce se dorește a 
se face. Fără efect însă. „Pe surse” s-a aflat că  decizia este 
motivată de nevoia de a face economie. Nu știm câtă 
economie reală se face, dar știm că de câte ori se dorește 
luarea unei decizii proaste, se motivează cu economia 
sau cu Uniunea Europeană. Dacă vă amintiți, când s-a 
dorit cumularea alegerilor locale cu cele parlamentare, 
s-a invocat că se face economie. Când s-a organizat re-
ferendum național odată cu alegerea Președintelui, s-a 
motivat din nou aceeași nevoie de economie. Întotdeauna 
m-am opus unei asemenea viziuni, susținând, cum fac și 
acum, faptul că democrația costă. Și performanța 
costă. Și binele oamenilor și calitatea serviciilor 
administrației costă. Dar asta nu înseamnă că 
trebuie să compromitem aceste valori pentru o 
pretinsă economie. Iar românul, înțelept cum îl știm, 
a spus întotdeauna că scumpul mai mult păgubește.

Revenind la neregularitățile deciziei despre care vă 
vorbesc, deși Codul administrativ prin care se reglemen-
tează activitatea consiliilor locale și județene, inclusiv cea 

a Consiliului General al Capitalei, permite ca la ședințele 
acestora să asiste și să ia cuvântul, fără drept de vot, și alte 
persoane, printre care  și conducătorii organismelor 
prestatoare de servicii publice, categorie în care in-
tră și  căminul în discuție, cu toate acestea directorul 
acestuia  nu a fost invitat. S-a votat în orb, cum s-ar 
spune, fără ca membrii organului colegial să aibă posibi-
litatea să afle, din „gura” directorului în funcțiune, cum 
stau lucrurile. Veți gândi și veți spune unii că putea să 
participe din proprie iniţiativă, ședinţele fiind publice. Da, 
dar n-ar fi avut dreptul să vorbească dacă prezența sa nu 
s-ar fi încadrat în prevederile art. 138 alin. (4) din respec-
tivul Cod administrativ. Și atunci, ce folos? Îmi amintesc 
că, în mandatul de senator din perioada 2004-2008, pe 
care m-am străduit să-l exercit cu toată buna-credință, 
știința și conștiința de care eram și sunt capabilă, am tră-

it un moment care îmi întristează, ca 
să nu zic „însângerează”amintirile. 
Era vorba despre ratificarea unui tra-
tat încheiat în anul 2005 care privea 
moștenirea Emanoil Gojdu, pe care 
ministrul de externe de la acea vreme 
o cedase Ungariei, într-un mod cu care 
o mare parte din membrii Parlamentu-
lui de la acea vreme, între care am avut 
onoarea să mă număr, în mod evident 
că nu a fost de acord. Sunt convinsă 
că vă aduceți aminte despre ce vor-
besc, Gojdu lăsase averea sa, estima-
tă la 2,5 tone de aur, păduri, terenuri, 
clădiri situate în centrul Budapestei, 
statului român, printr-un testament 
autentificat la Budapesta la 4 noiem-
brie 1869„ca fiu credincios al Bisericii 
mele”, cum se menționa în documen-
tul respectiv. În condițiile în care Bise-
ria Ortodoxă era beneficiarul direct al 
moștenirii, am convenit ca la ședința 
Senatului să fie invitat și Înalt Prea 

Sfințitul Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului, la acea 
vreme. Dragii mei cititori, vă mărturisesc, parcă ar fi fost 
ieri, că „ne-am certat” peste o oră în Senat pentru a hotărî 
dacă Înaltul Reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române 
ar putea vorbi în plenul Senatului. Fără succes, pentru noi 
cei care inițiasem demersul de a-l invita să participe, astfel 
încât acesta nu a putut să exprime punctul de vedere pe 
care fusese însărcinat să-l transmită. Am rememorat acest 
moment, ca să puteți înțelege și mai bine diferența dintre 
a fi invitat oficial la ședinţele unui organ colegial și a 
participa, pur și simplu, pentru că ședințele sunt publice.

Cred însă că dacă membrii organului deliberativ ar fi 
avut posibilitatea să asculte punctul de vedere al directoarei 
căminului, hotărârea de transformare a statutului acestuia 
nu ar mai fi fost adoptată. Pentru că la baza activității pe 
care o desfășurăm fiecare dintre noi, mai ales cea cu valențe 
publice, trebuie să așezăm interesul general și binele celor 
pentru care lucrează administrația.  Cine nu are vocația 
să facă acest lucru, nu are ce căuta în astfel de funcții! 
Urmează o„bătălie”juridică, aprinsă care a fost declanșată 
și care sperăm să facă dreptate. Dar de ce a fost nevoie să 
se ajungă la ea? De ce, în loc să construim, dărâmăm? De 
ce, în loc să îmbunătățim ceea ce există deja, suprimăm? 
Sunt întrebări la care reflectez mereu, cum faceți, sunt 
convinsă, și dumneavoastră, cei care vă întâlniți cu astfel 
de situații. Eu încă nu am aflat răspuns. M-aș bucura nu 
să aflu răspunsul, ci să nu mai fie nevoie să reflectez.

@ PROF. UNIV. DR. VERGINIA VEDINAȘ

Revelație
Un bătrân de 87 de ani, pe care l-am oprit pe stradă 

și am stat de vorbă cu el, m-a învățat un lucru incredibil. 
Să am întotdeauna pe noptieră, la serviciu, în vacanță 
sau oriunde mă aflu, o carte cu poezii de Eminescu. 
Indiferent că mă plictisesc sau că încerc să mă relaxez 
după o ședință, să scot volumul și să citesc din el.

Mi-am amintit de spusele lui după vreo doi ani, 
când, aflându-mă la Sibiu, într-un moment de relaxa-
re în care nu știam ce să fac cu timpul meu, am scos 
cartea din bagaj, iar experiența Scrisorilor pe care le 

știam din copilărie a fost una presărată cu aur pentru 
spirit, pentru suflet, ca și cum teatrul, opera, literatura 
și filmul s-ar împreuna toate patru în filele de poveste. 
M-a cuprins o stare atât de bună încât aș putea ieși pe 
stradă s-o împart.

Concluzia mea? Dacă noi am citi în fiecare zi numai 
câteva minute din Eminescu, timp în care am lăsa tele-
fonul inteligent să-l transmită pe Mozart, eu cred că am 
deveni mult mai clari, mai fericiți, iar psihoterapeuții 
ar mai avea timp de câte o pauză...

Una peste alta ar trebui să mulțumim Universului că 
Mihai Eminescu a fost trimis să se nască în România.

@ IOAN LAURENȚIU VEDINAȘ

Dacă e bun, să piară?

Învățământul, în înțelesul său de 
popor învățat, ar fi apărut în momentul 
în care acesta, adică poporul, a devenit 
creștin și coincide cu perioada formării 
noastre ca popor. Cărțile de școală, în 
cea mai mare parte, erau reprezentate 
de cărțile bisericești, folosite atât pen-
tru învățătură, cât și pentru învățarea 
scris-cititului, servind pentru învățarea 
limbilor slave, romane și a scrierii chi-
rilice (folosită mult în biserică), cât și a 
filozofiei bisericești. Impactul negativ 
al crizei economice, create de pande-
mie și de război, este unul semnificativ 
asupra cheltuielilor publice din sectorul 
social. România găsește greu mijloace 
de finanțare a politicilor sale sociale și 
a măsurilor de asistență socială, având 
unul dintre cele mai scăzute niveluri 
ale cheltuielilor publice, totale, iar rata 
sărăciei percepute este cea mai ridicată 
din Uniunea Europeană și peste 90% 
dintre români declară că, după părerea 
lor, sărăcia este un fenomen generalizat 
în România. Închiderea școlilor și orga-
nizarea cursurilor online fără dispoziti-
vele necesare, în situația derularii școlii 
online, a creat premisele că unii copii nu 
mai aibă acces la educație. Situația co-
piilor din România s-a îmbunătățit con-
stant în ultimii ani. Însă pentru mulți 
copii, accesul la educație de calitate este 
o provocare care, din cauza sărăciei, dis-
criminării sau lipsa de sprijin din partea 
părinților și a comunității, a devenit o 
povară. 

Situaţia actuală 
din învăţământ
Patru din cinci elevi nu termină clasa 

a-VIII-a și tot patru din zece elevi nu 
înțelege textele pe care le citesc, iar apro-
ximativ șapte din zece nu termină liceul. 
Unul din patru copii romi învată în școli 
segregate. O treime dintre elevi sunt în-
scriși la școli speciale și nu sunt integrați 
în învățământul de masă. Aceștia sunt 
elevii cu handicap (ușor sau mai grav)
cu cerințe educaționale speciale (CES). 
Copii cu dizabilități care merg la școală 
nu au șanse de a finaliza învățământul 
obligatoriu sau au șanse mai mici decât 
ale colegilor lor. Unul din cinci copii nu 
merge la școală, nu urmează o formare 

profesională sau alte tipuri de formare 
și, prin urmare, nu își poate găsi un loc 
de muncă.

Învăţământul 
gratuit, costă! 

Părinții trebuie să facă față unor 
cheltuieli cu uniforma, manuale alter-
native, rechizite, fondul clasei și cel al 
școlii, transportul la școală sau meditații.  
Costurile „ascunse” ale învățământului 
reprezintă obstacole greu de depășit în 
calea dreptului la educație al tuturor co-
piilor, dar mai ales al celor din familii 
sărace. Aproape jumătate dintre copiii 
din România nu au acces la o tabletă 
sau la un computer, singurele dispozi-
tive care pot permite o participare reală 
la lecțiile online și organizarea cursu-
rilor online fără dispozitivele necesare 
și instrumente de evaluare a calității 
procesului de educație sunt premise de 
abandon școlar. Hotărârea de Guvern 
privind „Programul național de reducere 
a abandonului școlar” va beneficia de o 
finanțare de 543 de milioane de euro.  
Acest program este o componentă ne-
rambursabilă din „Planul Național de 
Redresare și Reziliență”. Peste 3.200 
de școli, vor primi bani pentru a reduce, 
cât mai rapid posibil, acest fenomen, a 
declarat ministrul educației, Sorin Cîm-
peanu. Cooperarea între instituțiile de 
învățământ special și unitățile învăță-
mântului de masă a devenit o modali-
tate pentru a asigura șanse egale copii-
lor cu dizabilități. În consecință, au fost 
stabilite structuri de învățământ special 
integrat sub forma claselor speciale și 
a programelor de integrare. Asociațiile 
sau fundațiile care au demonstrat că sunt 
alături de comunitățile din care fac parte 
și dezvoltă programe pentru susținerea 
nevoilor acestora vor fi beneficiari ai 
finanțărilor. România a selectat pentru 
alocarea granturilor multe proiecte din-
tre care enumerăm: Asociația „Lumi-
na”, Fundația „PACT”, Casa Speranței, 
Organizația Umanitară „CONCORDIA”, 
Asociația „Carusel”, Asociația „Zero Gra-
vity”, Asociația persoanelor cu dizabilități 
„Sfântul Haralambie” din Brașov și al-
tele. Majoritatea acestor O.N.G.-uri se 
bazează pe voluntariat. Un exemplu 

este doamna Laura Cornea care încear-
că vindecarea bolnavilor prin pictură. 
„Aici am descoperit persoane talenta-
te pe care îi îndrum să crească în artă. 
Am încredere că pot deveni artiști, unii 
dintre ei, în plus «terapia prin pictura» 
este excelentă pentru îmbunătăţirea 
stării psihice unde își exprimă emoţiile 
și sentimentele”, ne-a declarat doamna 
asistentă medicală și pictoriță talentată 
Laura Cornea. Împreună cu administra-
torii asociației soții Ciprian și Mihaela 
Lazariuc realizează expoziții personale 
și de grup în cadrul Centrului Cultural 
„Reduta”. Totodată membrii asociației au 
un program bine organizat prin activitați 
de creație de mărțisoare sau încondeierea 
ouălor de paști sau de înălțare, se simt ca 
acasă. Aici își serbează zilele de naștere 
sau își împărtășesc trăirile. Nu se simt 
marginalizați. Domnul Nicu Deaconescu, 
un voluntar deosebit, organizează cursuri 
de dansuri. Ca dânsul, oameni deosebiți, 
sufletiști sunt: Corina Coman, Dana Mo-
raru, Eva Vancea, Alina Hațegan, Cristi-
na Nedelea, Angela Bejan, Ana, Petrică 
și mulți alți voluntari care au creat un 
colectiv unit. Doamna Laura Cornea ne-a 
mai declaratcă are în proiect deschiderea 
unui centru pentru îndrumarea copiilor 
cu dizabilități în orașul Săcele sau chiar 
în Brașov. „Dumnezeu mi-a dat acest 
har și îmi doresc să-l împărtășesc cu 
elevii, să creez artiști”, este visul doam-
nei  Laura Cornea. Îi urăm mult succes!

ÎNV|}|MÂNTULÎNV|}|MÂNTUL
LA R|SCRUCE?LA R|SCRUCE?

@ Ec. ALEXANDRU ȘTEFAN
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„Dezbrac haina liric\ a poetei [i îmbrac 
«vesta antiglon]» a jurnalistului!”

SIMBOLSIMBOL DIALOGDIALOG

Chișcani, județul Brăila și sunt mândră că 
în 2006  am câștigat „Trofeul Energetici-
anului” la concursul național de meserii. 
Revin la scris și, în nopțile ce mi se pă-
reau din ce în ce mai lungi, versurile îmi 
curgeau ca o ploaie de vară și nu dovedeam 
să le scriu. Prinsesem gustul poeziei. Ni-
meni și nimic nu m-ar fi putut întoarce 
din acest minunat drum. Citeam poezie, 
multă poezie, pentru a dezlega taina pro-
zodiei perfecte. Așa am reușit să fac versul 
să cânte! Cu siguranță m-au ajutat urechea 
muzicală și anii dăruiți muzicii folk.

C.V.: - Înţeleg că nu v-aţi rezumat la 
cele două volume de versuri, ci aţi conti-
nuat să scrieţi! Cine v-a susţinut cel mai 
mult?

S.M.A.: - Am fost profund impresio-
nată când un tânăr compozitor și interpret 
de muzică folk, Teodor Gabriel Șcheaua, 
mi-a remarcat poeziile și pe versurile une-
ia a compus imnul unui  cenaclu pe care îl 
frecventam în acei ani. Apoi și alte melodii, 
tot pe versurile mele, apreciate cu premii 
importante la diferite concursuri. Soțul 
meu m-a încurajat, m-a ajutat și mi-a dat 
aripi să zbor. Mi-a fost și-mi este alături 
la toate evenimentele literare, fapt pentru 
care îi mulțumesc! După primele volume 
au urmat, în 2018, alte trei de vers clasic: 
„Buchetul de iubire”, „Anotimpuri paste-
late” și „Clipe și îngeri”. 

Spre sfârșitul anului 2018 am inițiat un 
proiect literar, intitulat Treptele speranţei,  
care a debutat cu o antologie omonimă, 
între copertele căreia regăsindu-se 40 de 
autori de vers clasic. 

După ce am intrat în Liga Scriitori-
lor Români, ca o recunoaștere a valorii 
creațiilor mele literare, am continuat să 
scriu și am obținut nenumărate premii și 
diplome de excelență. Tot mai des eram 
publicată în reviste literare din țară și de 
peste hotare și mi se alocau pagini întregi 
în antologii apărute la edituri dintre cele 
mai reprezentative. În afara preocupări-
lor permanente pentru propria-mi operă, 
am elaborat prefețe și postfețe, comen-

tarii literare subsumate noțiunii „criticii 
de întâmpinare”și chiar am tehnoredactat 
volume ale câtorva poeți din țară. Anul 
2020 mi-a fost cu noroc, în ciuda pande-
miei, fiindcă am publicat alte trei volume 
de versuri, două în vers clasic și unul în 
vers alb. Primul, „Tangoul dragostei”, a 
fost prefațat de pana măiastră a scriito-
rului George Vlaicu, căruia îi mulțumesc 
pe această cale! A urmat  volumul „Fiul 
clipei”, dedicat în întregime Marelui Poet 
Nepereche Mihai Eminescu, cu o prefață 
magistrală semnată de remarcabilul scri-
itor Titu Zamfirescu Cianciulli. Poezia cu 
care m-ați întâmpinat și mi-ați creat o 
emoție pe care cu greu am stăpânit-o, În 
genunchi rugăm eternul...,  premiată 
la mai multe concursuri naționale dedicate 
poetului simbol al culturii naționale, este 
cuprinsă în acest volum. Inițial am dorit 
să realizez doar un simplu caiet, de sertar 
și pentru prieteni apropiați creației emi-
nesciene, cu 39 de poezii, exact numărul 
anilor petrecuți de Luceafăr pe pământ și 
trebuie să revin la George Vlaicu. În calita-
te de redactor de carte, acesta m-a sfătuit 
să-l întregesc într-un volum de versuri. Și 
tot datorită acestui veșnic înflăcărat iubi-
tor de artă și de cultură, de promovare a 
valorilor reale, „Fiul clipei” a ajuns și în 
Brazilia, la Universitatea din Sao Paulo, 
unde se află cel mai mare muzeu Eminescu 
din lume! Nu peste mult timp a ieșit de la 
tipar și cel de-al optulea volum, de vers alb, 
„Curcubeul muzelor”, un volum ca o piatră 
de încercare. Să nu credeți că sunt lipsită 
de modestie, dar să știți că la toate lansările 
cărților mele, anunțate din timp inclusiv 
prin mass-media, au participat de fiecare 
dată zeci de cititori și s-au bucurat de cro-
nici favorabile în presa locală și centrală, 
în emisiuni tematice la radio și televiziune.

C.V.: - De câţiva ani sunteţi și jurna-
listă. Când v-aţi hotărât să solicitaţi pri-
mirea în Uniunea Ziariștilor Profesioniști 
din România?

S.M.A.: - Niciodată nu mi-a plăcut să 
forțez lucrurile. După ce am publicat des-

tul de multe reportaje sau alte materiale cu 
conținut exclusiv din sfera jurnalismului, 
abia atunci m-am simțit pe deplin pregă-
tită, mi-am depus dosarul și s-a apreciat 
că merit să fiu posesoarea unei legitimații 
de ziarist profesionist.

 
C.V.: - În plan jurnalistic, cum 

realizaţi un articol, poate uneori critic, 
știindu-vă o persoană sensibilă, cu aple-
care spre lirism?

S.M.A.: - Am intrat relativ ușor în tai-
na jurnalistică, fiind o cititoare avidă de 
informații, de prelucrarea, înțelegerea și 
exploatarea lor corectă! Dezbrac haina li-
rică a poetei și îmbrac „vesta antiglonț” a 
jurnalistului!  Am realizat mai multe inter-
viuri cu personalități locale, cel mai prețios 
fiind cel luat fostului director al Teatrului 
Maria Filotti, din Brăila, Lucian Sabados! 
Apoi cronici de spectacol, publicate în coti-
dienele brăilene, gălățene și de pe alte me-
leaguri ale plaiului mioritic. În egală mă-
sură îmi asum misiunea de a face publice 
cu dovezi, în presa scrisă, radio-televizată 
și chiar pe rețele de socializare, constatări 
ale unor aspecte negative din viața socială, 
din diverse domenii de activitate. De fe-
lul meu sunt o autodidactă și lucrul acesta 
m-a ajutat să învăț repede pașii ce trebuie 
să-i urmez, astfel încât să nu privesc înapoi 
nicio clipă. În ziaristică nu este loc de li-
rism, aici trebuie să dai dovadă de tărie de 
caracter, de sclipire de moment, de putere 
de transmitere a informației. Să fii un bun 
jurnalist înseamnă să fii bine informat, să 
transmiți cititorului, ascultătorului sau te-
lespectatorului, date corecte obținute în te-
ren. Fiindcă sunt o colecționară a tot ce-mi 
aparține, aflați că arhivez toate publicațiile 
în care îmi apare semnătura. Știu că în ele 
se află munca mea, timpul meu, orele mele 
de nesomn, picături din sufletul meu!

 
C.V.: - În cărţile dumneavoastră, sau 

pe reţele publice de socializare, unele poe-
zii le însoţiţi cu picturi proprii, dintre cele 
mai reușite și expresive. De când această 
pasiune și ce pictaţi?

S.M.A.: - Pasiunea picturii o am de 
câteva decenii. Mă inspiră cel mai mult 
natura vie, motivele florale specifice tu-
turor zonelor etnografice și geografice din 
țară, precum și fiecărui anotimp ori fiecă-
rui moment al zilei. Când nu scriu, pictez. 
Și pictura este, metaforic vorbind, o formă 
sau o  atitudine  poetică. Toate tablourile 
mele sunt pe carton pânzat.

C.V.: - Le putem admira pe simeze și 
unde?

S.M.A.: - De-a lungul timpului le-
am expus publicului brăilean în câteva 
expoziții personale, sau colective cu pri-
lejul desfășurării unor evenimente cul-
tural-artistice. În prezent port discuții cu 
reprezentanți ai  Galeriei Calderon Art 
Studio, din București, pentru deschiderea 
unei expoziții cu picturi inedite, realizate 
exclusiv pe perioada pandemiei. Organi-
zator și  custode îmi va fi omniprezentul 
George Vlaicu, cum a fost atâtor slujitori 
ai penelului.

C.V.: - În perspectivă apropiată, cu 
ce ne veţi surprinde?

S.M.A.: - Am în lucru mai multe cărți, 
dintre care un volum de poezie, „Candela 
cu dor”,  sper ca până-n toamnă să vadă 
lumina tiparului!

C.V.: - Foarte inspirat, fabulos chiar, 
acest titlu, „Candela cu dor”! Mi-aţi stâr-
nit curiozitatea și aștept încă de acum, cu 
sinceră nerăbdare, momentul lansării!

S.M.A.: - Rețin dorința dumneavoas-
tră și bineînțeles că veți fi invitată la lansa-
rea cărții. Nu spun acum mai multe, doar 
că locația în care se va desfășura eveni-
mentul va fi luminată numai de... candele!

C.V.: - Cu atât mai mult îmi este jus-
tificată curiozitatea! Acum, dacă ar fi să 
vă caracterizaţi personalitatea cu numai 
câteva trăsături de caracter, care să fie 
acestea?

S.M.A.: - Autodidactă, responsabilă, 
sociabilă, perseverentă, perfecționistă!

C.V.: - Vă mulţumesc pentru amabi-
litatea cu care aţi dat curs invitaţiei de 
a purta acest dialog, pe care-l consider 
foarte interesant și, în încheiere, vă puteţi 
exprima un gând, un cuvânt, un mesaj, 
pentru cititorii  publicaţiei noastre?

S.M.A.: - Să fie sănătoși în primul 
rând, apoi să fie pace pe pământ, să ne bu-
curăm împreună de viață, iar „Cronica 
Timpului” să se constituie întocmai 
ca o magistrală și atotcuprinză-
toare cronică a vremurilor pe 
care le parcurgem!

@ INTERVIU
REALIZAT DE
CRISTIANA
VĂRĂȘTEANU

Cristiana Vărășteanu: - Doam-
nă Sibiana Mirela Antoche, mărturisesc 
sincer că m-aţi cucerit când ne-am în-
tâlnit prima dată, pe la începutul lunii 
trecute, pe o pârtie din Poiana Brașov. 
Atât mi-aţi vorbit atunci, cu o convin-
gere debordantă, despre preocupările 
dumneavoastră jurnalistice, literare, 
muzicale și picturale, că acum, profi-
tând că sunteţi în trecere prin București, 
neapărat ţin să vă iau un interviu pen-
tru „Cronica Timpului”. De acord?

SIBIANA MIRELA ANTOCHE: 
- Da, dar să fie scurt, fiindcă eu și soțul 
meu avem bilete la un spectacol și sun-
tem în criză de timp!

C.V.: - Bine, pornim înregistrarea 
și, pentru început, doresc să-mi spuneţi 
din ce loc de ţară vă întindeţi năvoadele 
condeiului?

S.M.A.: - Din țara lui Fănuș Neagu, 
atât de metaforic numită de el „Asfințit 
de Europă, răsărit de Asie”! Din locul 
unde Dunărea își mângâie valurile de 
țărmul unui oraș brodat ca o pânză de 
păianjen! M-am născut în Brăila, în lo-
cul unde astăzi bat clopotele Catedralei 
„Nașterii Domnului ”!

C.V.: - Și aţi ales să rămâneţi și să 
trăiţi în Brăila!

S.M.A.: - Da, fiindcă de Brăila mă 
leagă toate amintirile vieții. Este o  le-
gătură de suflet cu pământul de aici, cu 
oamenii alături de care am crescut, am 
muncit și, cu voia Bunului Dumnezeu, 
voi îmbătrâni. Ador acest colț de rai, în 
care mi-a fost udată rădăcina să înfloresc 
frumos peste timp!

C.V.: - În ce moment al vieţii v-aţi 
dăruit scrisului?

S.M.A.: - Scrisul a venit dintr-un 
sentiment profund, de dor! Dorul de fiul 
meu, care și-a croit drum acolo unde 
inima i-a cerut să fie! Se întâmpla cu 
mai mulți ani în urmă, când prime-
le versuri publicabile au prins contur! 
Știți cât zbucium poate provoca dorul 
și, în același timp, câtă durere sădește 
în suflet? Zile și nopți la rând nu am 
avut somn! Descoperisem că sufletul 
începuse să mi se elibereze din chingile 
neputinței de-a-mi îmbrățișa fiul, pri-
mind în schimb picătura de fericire de 
care aveam atâta nevoie.

C.V.: - Când a avut loc debutul dum-
neavoastră literar și de ce aţi ales versul 
clasic?

S.M.A.: - În decembrie 2016 mi-am 
strâns în brațe primul volum de versuri, 
„Viața în doi”, iar în martie 2017 a urmat 
cel de-al doilea volum, „Stropi de rouă”! 
De Ziua Internaţională a Poeziei, pe 21 
martie 2017, am lansat aceste cărți de ver-
suri la Biblioteca Județeană Panait Istrati, 
din Brăila. 

Nu eu am ales versul clasic, ci el m-a 
ales  pe mine! De acest vers am fost îndră-
gostită din clasele primare, în mod cu totul 
special de versul eminescian. M-a fasci-
nat poezia Matildei Cugler Poni (valoroa-
să poetă româncă, 1851-1931, apreciată de 
George Călinescu. Un poem îi este cuprins 
în libretul operetei Crai nou, de Ciprian 
Porumbescu, n.ns. C.V.), ale cărei cărți nu 
le-am mai găsit prin librării, ci numai în 
biblioteci.

Vă împărtășesc faptul că târziu am 
aflat că poezia dospea în mine, iar eu nu 
i-am acordat nici cea mai mică atenție! Mă 
aflam în ultimii ani de serviciu și nu mai 
speram ca alt hobby să mai nască în mine 
vreo pasiune. Firea de artist o moștenesc 
de la tatăl meu, Gheorghe Lazăr, fost in-
structor de mandolină și chitară, la Pala-
tul Lyra, actualmente Filarmonica Lyra 
- George Cavadia, din Brăila. În copilă-
rie am învățat să cânt la mandolină, mai 
târziu la vioară, iar în anii de liceu m-am 
îndrăgostit de muzica folk și implicit de 
chitară. Bucuria tatei, dar nu totală, pentru 
că i-ar fi plăcut să ciupesc corzile chitarei 
în stil clasic și nu folk. Mi-am urmat pasi-
unea compunându-mi singură, la început, 
melodiile pe versurile marilor poeți clasici! 
Mergeam la toate spectacolele organizate 
în Brăila, ale Cenaclului Flacăra, condus de 
marele poet Adrian Păunescu și învățasem 
pe de rost zeci și sute de melodii. Am fost 
recompensată prin câștigarea câtorva pre-
mii. Cu vremea am renunțat la această pa-
siune, dar nimic nu prevestea că vreodată 
voi cocheta cu poezia! Dar Bunul Dumne-
zeu mi-a coborât azuriul cernelii în vârful 
peniței, dăruindu-mi o pereche de patine, 
să pot valsa pe coala imaculată de hârtie.

 
C.V.: - După primele două volume, 

ce a urmat? Aţi început să luaţi în serios 
arta scrisului?

S.M.A.: - Am lucrat peste 35 de ani în 
laboratorul chimic al termocentralei din 

@ INTERVIU CU SIBIANA MIRELA ANTOCHE 

„Ai pus floare lângă floare și cuvânt lângă cuvânt, / Mângâind cu pana-ți 
caldă tot ce mișcă pe pământ, / Versului i-ai dat lumină și sfințire de 
icoană, / Vindecând dintr-o privire și cea mai adâncă rană. // Scrisă-n 
stele ți-a fost soarta și nedrept de lapidară, / Dar ți-a fost de-ajuns să 
scrii despre codri, despre țară, / Din dușmani făcut-ai nuferi pe un lac 
de-ntinse plângeri, / Pașii-ți demni ți-au fost prieteni urmăriți din cer, 
de îngeri. // Ai chemat în strofe zeii, să-ți ursească veșnicia, / Și-au venit 
în număr mare să-ți măsoare volnicia, / Au decis să fii Luceafăr peste 
nopțile-nstelate, / Să ne-ncânți din lira-ți blândă stihuri dulci, catifelate. 
// Înțeleptele-ți poeme stau pe rafturi neclintite, / Timpul nu le-a șters 
divinul, le-a vrut doar a fi citite, / Nu le-a stins nici măreția, nici candoarea 
fără seamăn, / Sunt la fel de-nălțătoare neavând pe lume geamăn. // Ai 
iubit cum nu iubește orice muritor femeia, / Ți-ai pus aripi de Icar și-ai 
aprins din zbor scânteia, / În cerneală-ai ars condeiul, iar din vorbe
lustruite / Închinat-a-i ei, Iubirii, diamante șlefuite. // Trist, privești 
și-numeri anii... oare câți să se fi scurs? / Lasă-ne pe noi, Emine, sunt ai 
noștri... s-au tot dus, / Ai stors tot ce-a curs prin tine și mai mult decât 
trăirea, / În genunchi rugăm eternul să-ți declare Nemurirea!”
Multora dintre cititorii acestei publicații le sunt cunoscute, desigur,  
versurile de mai sus, precum s-ar putea ca tot atât de mulți acum să 
le citească pentru prima dată și să o cunoască pe autoarea lor din 
conversația ce urmează: 

EmotEmot,, ia ia 
doruluidorului

Simt că nu am dreptul să scriu despre 
tine – și totuși... iartă-mă! Dacă aș fi avut 
atâta putere, m-aș fi apucat să fac din Emi-
nescu aer, ca să pot respira.

S-a născut ca să nu moară vreodată, 
a venit pe lume iarna parcă înadins ca să 
urmărească primăvara tinereții sale, acea 
parte−cea mai plină de sensuri − a vieții 
lui, de nu s-ar fi terminat în veci. A oferit 
atâtea, a iubit atât, a rostuit atâtea, a doinit 
atât, a străbătut atâtea, a simțit atât, n-a 
uitat nimic. Cum aș putea eu să te uit? Mă 
fură gândul și mă poartă în silaba ta - ne-
rostită - și mi-o oferă întreagă să-i fiu voce. 
Cu ce-am greșit să mă împovărezi atât... 
„Îmi ţin lacrima în colţul ochiului,/ La ori-
ce emoţie ce-o am se varsă/ Îmi curge-n 
barbă și faţa-mi este arsă,/Se strânge 
și-ajunge în marea dorului,/ A dorului 
feciorului. Al tău, tu Făt-Frumos. Cu aur 
în plete, cu vers ba sprinţar, ba duios,/ Cu 
inima caldă, cu chipul mirat, curios,/ Lă-
sat-ai în urmă-ţi pe veci trecut luminos.”

Îmi reazem capul de ușa cerului și trag 
cu urechea la hârșiitul de pană ca să as-
cult ce scrie; aud un îndemn nefiresc și, 
pentru o clipă, simt nevoia să-i fur pana, 
să scriu în locul său, eu, nerecunăscător 
supus, nerușinat epigon... Eminescu și 
lumea lui erau incompatibili cu lumea în 
care s-a născut și a trăit poetul, una in-
capabilă să țină pasul cu el. Erau atât de 
diferiți, atât de „alții”, fiind doar trăitori 
întâmplători în aceeași epocă. S-a născut 
iarna și a plecat vara, ocupând − singur 
stăpânitor − întreaga primăvară a poeziei 
românești dintotdeauna − de ieri, de azi, 
de mâine. În fierbințeala verii, când − să-
tul să tot vadă moartea dându-i târcoale 
− și-a luat cu el pana măiastră, a prins 
muza de mână și au plecat împreună în 
lumea poemelor veșnice. Și, de acolo de 
sus, ne privește cu îngăduință, dar – cum 
este și firesc – cu un soi de superioritate 
ascunsă, neexhibată, urmărind cu un surâs 
stingher și amar ce se scrie și se vorbește 
despre el... A ars ca o flacără, a ars puțin 
ca timp, dar în același timp a ars mult, ca 
intensitate, întindere și profunzime. Iată 
de ce nu putea fi iubit de unii, nici atunci, 
în vremea existenței și creației sale și nici 
acum după atâta vreme, când doar creația 
sa, ea singură îi stânjenește într-atât încât 
îi strivește cu forța ei? La el tristețea este 
asemenea unui om care nu trebuie să plece 
nicăieri, pentru că vin singure grijile la el 
și-l ajută „pe gratis”să înțeleagă definiția 
ei. Acea tristețe își întinde aripa întunecată 
și asupra mea și simt nevoia s-o alung, s-o 
trimit la mama ei: „Te conjur nu-nchide 
ochii iar,/ Rogu-te, ţine-i un pic deschiși/ 
Să pot privi în ei cu ochii-mi plânși,/ Ur-
mând cărarea dorului pierdut,/ Plecat în 
veșnicia timpului, demult./ La gâtul tău 
eșarfa vremii de-o anin,/ Te rog să o păs-
trezi.” Promit să vin. Indiferent de epocă 
Eminescu este permanent actual, planea-
ză angelic peste orice vremuri, depășește 
orice timp. Și astăzi, la fel ca ieri și la fel 
ca mâine se va scrie despre iubire, despre 
țară, despre natură, iar el ne-a luat-o tutu-
ror înainte și a scris despre toate cele trei 
zile, ieri, azi, mâine... A făcut-o inimitabil, 

nepereche. Omagierea zilei sale de naștere 
și a celei de despărțire a sufletului de trup 
pare o obligație pentru români și se face ca 
o obositoare rutină. Când de fapt ar trebui 
amintit în fiecare zi de 15 a fiecărei luni.

Apropo, răvășitoare coincidența celor 
două date, 15 Ianuarie-15 Iunie! Zile în 
care ar trebui să simțim nevoia și datoria 
să citim sau să recităm cel puțin o poe-
zie de-a sa, una care să se apropie de cele 
două anotimpuri, al nașterii și al morții 
sale, de întreaga semnificație a mesajului 
său poetic. Pentru a doua oară, cu sfiala 
pământeanului, îmi reazăm urechea de ușa 
cerului și ascult. E liniște, poetul își scrie 
testamentul. De mi-ar lăsa și mie măcar 
o virgulă!

Câtă vreme a lucrat la ziarul Timpul, 
Eminescu a depus o muncă istovitoare, 
uneori făcând totul de unul singur. A fost 
perioada cea mai prolifică din punct de ve-
dere jurnalistic, dar și cauza pentru care 
numărul prietenilor s-a restrâns, nu că ar 
fi fost prea mulți înainte; de fapt nu i-a 
rămas alături decât Ioan Slavici! În ceea 
ce privește Timpul − ca scurgere a vremii-
aici poetul are un concept aparte, o inter-
pretare sui-generis, materializată printre 
altele în următoarea strofă excepțională, 
cu maximă încărcătură filosofică:

„Din orice clipă trecătoare/ Ăst ade-
var îl înţeleg/ Că sprijină viaţa-ntreagă/ 
Și-nvârte Universu-ntreg”. Pare atât de 
simplu...

A avut... aproape că n-a avut nimic.
Însă la schimb cu acest „imens nimic” 
ne-a lăsat o moștenire spirituală unică–
una copleșitoare prin valoarea sa, aproa-
pe paralizantă, dar inspiratoare mai ales 
pentru veleitari, printre care mă număr și 
eu. Iată de ce: „Aseară m-am întâlnit cu 
Eminescu/ În casa sa din mintea mea,/ 
De vis era cea casă, eram în vis,/ Ședea 
absent pe scări și mă privea,/ Iar eu cre-
deam că sunt în paradis./ Privindu-mă în 
ochi, cu glasul stins mi-a zis:/ Salut, parcă 
te știu, nu ești cumva Geescu?/ Nevrând 
să-l necăjesc, un pic l-am contrazis:/ De 
fapt, maestre, eu sunt un oarecare Escu.” 
A fost, este și va fi − atâta timp cât va exista 
lumea − o stea printre alte stele, dar nu 
una oarecare, ci chiar Steaua Dimineții, 
Luceafărul adică, cel care parcă ia lumină 
de la soare și − ce-i prisosește−o împru-
mută în fiecare noapte Lunii, păstrând 
pentru sine doar atât cât să fie cea mai 
luminoasă dintre ele. Luceafărul este cel 
care ne spune în fiecare seară povești de 
dragoste și durere cu Călin și Cătălina, iar 
noi adormim visând la el, la Luceafăr. S-a 
stins încet, ducându-se mereu. Și a plecat 
atât de departe, de parcă nu ar mai fi vrut 
nici măcar el să se ajungă pe sine din urmă!

Rușinat, recunosc că nu am fost nicio-
dată la mormântul său de la Bellu, crezând 
că o pot face oricând. În schimb, am fost 
tot timpul, cu gândul, pentru că așa nu 
am fost nevoit să plec vreodată…Numai 
tu, stăpâne al metaforei, puteai să ne oferi 
atâtea direcții de gândire, parcă dorindu-ți 
să ne contrariezi astfel, și, fie și numai prin 
asta, să ne bulversezi într-atât, să ne obligi 
la o așa îndelungă și adâncă meditație...

@ SILVAN G. ESCU
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Reformă deturnată 
de la ţinta iniţială

Convenția Democratică venea la putere în anul 1996 cu 
un important capital de imagine acumulat mai ales în partea 
educată a populației, în urma a zeci de ani de frustrări din 
perioada comunistă, dar și în cei șase ani care au trecut de la 
revoluție.  Aceștia considerau că inerția schimbării survenite 
este prea mare, iar lucruri cu adevărat noi nu prea se întâm-
plaseră până atunci. Președintele Emil Constantinescu, care 
provenea din Alianța Civică, o coalitie de mai multe ONG-uri 
foarte vizibile, se bucura de un mare sprijin public și făcuse 
apel în toată campania sa electorală la „aportul celor 15.000 
de specialiști” care-l vor ajuta să ducă România spre demo-
cratizare și modernizare, menite să o compatibilizeze cu țările 
dezvoltate ale Europei de vest. Era momentul mult așteptat 
ca și cei din lumea cercetării să-și facă speranțe de mai bine.

Cum ne obișnuisem deja, încă din primul mandat al lui 
Ion Iliescu, logica președintelui cu cea a Parlamentului și cea 
a Guvernului nu totdeauna coincid. Un factor agravant a fost și 
acela că voturile Convenției Democratice nu au fost suficiente 
pentru a forma o majoritate parlamentară și a fost necesară o 
coabitare cu Partidul Democrat, inițial condus de Petre Roman, 
ulterior de Traian Băsescu, care s-a dovedit a fi o nucă prea tare 
pentru inimoșii, dar uneori naivii, țărăniști și liberali reuniți 
temporar în coaliția de guvernare.

Ce reproșau contestatarii fostei guvernări în privința cer-
cetării, dezvoltării și inovării și asteptau ca noua putere să 
rezolve?:

- lipsa unei adevărate competiții în adjudecarea proiec-
telor de cercetare și inexistența unei infrastructuri specifice 
organizării de licitații;

- structuri de conducere din minister și institute numite 
arbitrar și nu prin competiție;

- ponderea mare a proiectelor din cercetarea aplicată în 
defavoarea celei fundamentale, corelată cu disproporția fon-
durilor alocate;

- ponderea prea mică a fondurilor alocate cercetării din 
domeniile umaniste;

- ponderea prea mică a fondurilor de cercetare alocate 
universităților.

Numirea lui Bujor-Bogdan Teodoriu (Dumnezeu să-l odih-
nească!) la Ministerul Cercetarii și Tehnologiei (a fost păstrat 
numele ministerului), părea că satisface dorințele celor care 
aveau așteptările enumerate mai sus, deși era unul dintre cei 
câțiva miniștri ai Partidului Democrat și se presupunea că nu 
prea va avea mult sprijin în guvernul condus de Victor Ciorbea 
(Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat). Dar nu a fost 
așa, deoarece noul ministru, „revoluţionarul”, cum îi spunea 
primul-ministru, a făcut tot ce a dorit cu domeniul pe care-l 
conducea, doar că pentru a se ajunge la rezultatele scontate 
era necesară distrugerea unor structuri, dar și de construirea 
de altceva, ori el nu se pricepea decât la prima parte.

S-a terminat cu „liniștea” care se instaurase în sistem în 
timpul guvernării precedente!... Democrația spre care tindeam 
cu atâta entuziasm a început să-și arate “splendoarea”. Urma o 
perioadă cu multe începuturi, ori asta nu se face niciodată cu 
unanimități. Taberele, care înainte lucrau cam ca într-o familie, 
se conturau tot mai evident, fiecare cu reprezentativitatea și 
interesele sale.

Ministerul avea două capete, unul format din noul ministru 
și cei câțiva membri ai „cabinetului demnitarului”, pe care îi 
adusese cu el, iar al doilea era constituit din salariați, angajați 
de fosta conducere, inclusiv secretarul de stat Florin Teodor 
Tănăsescu care, deși era simpatizant de stânga, nu era înscris 
în niciun partid și fusese păstrat la formarea noului cabinet. 
O parte voia să schimbe totul, cealaltă voia să păstreze totul. 
Salariații, cei puțini dar din poziții importante care obținuseră 
pozițiile prin concurs, nu puteau fi dați afară și trebuia găsită o 
cale de compromis. Era clar că negocierile de aderare la Uni-
unea Europeană nu puteau fi începute, pe dosarul cercetare, 
cu starea existentă la momentul respectiv.

Patronatul, condus de Ion Stănciulescu, ca președinte, 
avea în structură directorii institutelor, marea majoritate cu 
o bogată experiență de cercetare, dar și de management, iar 
prin intermediul acestora conținea și o bună parte din „cei 15 
000 de specialiști” de la care noul regim politic aștepta sprijin. 
Dispunea, deci, de o forță de concepție fără de care nu se putea 
imagina elaborarea unui sistem de cercetare bazat pe programe 

și proiecte obținute prin licitații, așa cum 
era noul deziderat. Ca poziție administra-
tivă, șeful patronatului simțea din greu re-
zultatul noului model de economie în care 
intrasem, institutul pe care-l conducea, cel 
din telecomunicații, fiind deja depopulat 
de cei mai buni specialiști, preluați de către 
marile firme din domeniu care intraseră pe 
piața românească și care puteau să-i plă-
tească mult mai bine. El răspundea direct 
de relația cu partea guvernamentală (inclu-
siv cu Ministerul Cercetării și Tehnologiei) 
și cu Sindicatul. Pe relația patronală, repre-
zenta și confederația din care făceam parte 
în CES (Consiliul Economic și Social), cea 
mai înaltă structură națională din domeniul dialogului social.

Adjunctul său, Nicolae Vasile, răspundea direct de relația 
cu mediul de afaceri, cu infrastructura națională de asigurare 
a calității și cu presa. Pe aceste căi a ajuns până la poziția de 
prim-vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a Ro-
mâniei, președinte al Organismului Național de Standardizare 
(ASRO) și șef de filială în Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 
România (UZPR), poziții întărite și de faptul că era directorul 
general al unui institut, Institutul de Cercetări și Proiectari 
Electrotehnice (ICPE), care reușea, și-n acele perioade de criză, 
să-și păstreze o poziție puternică pe piață, în principal pe cea 
bazată pe colaborările internaționale și export de produse de 
înaltă tehnicitate.

Sindicatul, reprezentat de Radu Minea, provenit de la unul 
din institutele de la Măgurele, ca președinte a unei federații de 
sindicate din institute, era foarte bine poziționat în structura 
sindicală din România, reprezentând în CES confederația la 
care era afiliat. Nucleul forte era constituit din sindicatele de pe 
Platforma Măgurele, o zonă cu puternice influențe în sistemul 
românesc de cercetare.

Ce uneau și ce despărțeau aceste trei centre de interese, 
care trebuia să colaboreze conform legii dialogului social, și 
ce rămânea pe dinafară nereprezentat? 

- Toate trei considerau că sistemul de cercetare reprezen-
tat de Ministerul Cercetării și Tehnologiei este constituit din 
institutele care se adresează pieții, care dezvoltă proiecte de 
cercetare ca răspuns al unei cereri concrete venite din mediul 
economic. Își întemeiau acestă concepție pe faptul că Academia 
Română era ordonator principal de credite și avea cota sa de 
finanțare directă din Bugetul de Stat, iar universitățile erau 
subordonate Ministerului Învățământului, care avea cota sa 
proprie de buget. Deci, institutele și centrele de cercetare din 
aceste două zone nu trebuia să intre în zona celor finanțate din 
bugetul Ministerului Cercetării și Tehnologiei;

- Doar ministerul era răspunzător direct de îndeplinirea 
condițiilor de aderare la Uniunea Europeană, țintă politică 
agreată de toți, dar acesta nu le putea îndeplini fără cooperarea 
cu Patronatul, care avea forță de elaborare a programelor;

- Doar Patronatul era răspunzător de plata salariilor, dar 
acesta nu o putea face fără ca ministerul să facă legislația nece-
sară desfășurării licitațiilor în timp util și fără ca Sindicatul să 
coopereze în negocierea contractului colectiv de muncă la nivel 
de ramură, prin stabilirea unor niveluri de salarii raționale 
care să poată fi acoperite;

- Niciuna dintre structuri nu avea experiența funcționării 
economiei de piață, din care trebuia, în viitor, să obțină co-
menzi. În nicio variantă de strategie nu era luată în considerație 
posibilitatea ca bugetul statului să acopere total necesitățile 
domeniului;

- Părțile nemulțumite proveneau din zona institutelor 
Academiei Române și universităților care presau pe toate că-
ile pentru accesarea de proiecte finanțate și de la  Ministerul 
Cercetării și Tehnologiei, în baza principiului nondiscriminării, 
deși acestea mai aveau și alte surse bugetare.

Prima mutare a făcut-o noul ministru prin numirea unei 
noi structuri, total diferită de cea anterioară, a Colegiului 
Naţional de Cercetare, fără să aibă niciun dialog cu Patrona-
tul și cu Sindicatul. Aceasta era compusă numai din ONG-iști 
notorii, foarte vocali în acea perioadă, care se voia să reprezinte 
societatea în ansamblul său și cererea de cercetare a acesteia. 
Ideea era că necesitatea trebuie să vină de la piață și nu de la 
repezentanții cercetătorilor care-și dădeau teme singuri (cum 
era în situația din perioada guvernării precedente). Acest cole-
giu trebuia să stabilească prioritățile noii politici a domeniului. 
Vorba ministrului era că cererea de cercetare trebuie să vină 
de la „cârnăţari și covrigari” și nu de la cercetători!

Totul a mers bine până la faza în care noile programe, 14 
la număr, trebuia să fie elaborate în detaliu, cu termene și 
atribuții, când nu a existat altă cale decât cea de a apela la 
Patronat, de fapt la fostele comisii ale fostului colegiu. Până a 
se ajunge acolo, însă, s-au întâmplat multe.

Noul ministru avea mari probleme cu modul de a se aco-
moda cu funcția, cu oamenii pe care-i găsise în sistem, pe care-i 
trata total nepotrivit. Trecea prea ușor peste punctul de vedere 
al unora care își dedicaseră toată viața lor unui domeniu sen-
sibil,  pentru care au făcut multe sacrificii. Dacă un director 
de institut îi solicita o întrevedere îl programa la orele 3, 4 sau 
5 ale nopții, justficând că doar atunci avea timp. Aceasta se 
întâmpla și în cazul unor doamne directoare. Adunându-se 
mai multe astfel de situații exagerate, de care aflam la Patronat 
ca plângeri, la o Adunare Generală a acestuia, când ministrul 
a acceptat invitația noastră de participare, am luat cuvântul și 
i-am expus poziția mea privitoare la abuzurile pe care le face, 
care nu-i fac în niciun fel cinste. Evident că îmi asumasem un 
risc, dar unul calculat. Institutele erau majoritatea organizate 
ca societăți comerciale cu capital majoritar de stat, acțiunile 
statului fiind administrate de Fondul Proprietății de Stat, 
condus de un țărănist care era în relație proastă cu ministrul 
nostru și sunt convins că nu ar fi urmat luarea unor măsuri 
rele inițiate de acesta împotriva vreunui director. Iată și un 
avantaj al transformării institutelor în societăți comerciale!...

Când ministrul „revoluționar” a constatat că nu va putea 
realiza nimic fără colaborarea celor din institute și cu salariații 
ministerului, a ajuns la sentimente mai bune și mi-a solici-
tat, considerându-mă un fel de purtător de cuvânt al celor 
nemulțumiți, o intermediere cu fostul secretar de stat Florin 
Teodor Tănăsescu, de a reveni la minister în  poziția pe care 
o părăsise din proprie inițiativă din cauza imposibilitații de a 
coabita. Am acceptat provocarea, dar rămăsese să găsesc un 
moment oportun, care tocmai se apropia. Era vorba de Sfântu’ 
Nicolae pe care eu îl sărbătoream mereu în institut și la care 
domnul Tănăsescu venea de obicei, având o relație bună cu 
dânsul. Mi se pare o politică nepotrivită, cea promovată în 
prezent, când se face atâta caz de faptul că unii șefi își serbează 
ziua la seviciu. Aceste evenimente se transformă în cele mai 
sincere și utile ședințe de lucru.

Veniseră invitații, începând cam pe la cinci după amiază, 
dar domnul ministru nu mai apărea. Spre nouă seara, pe o 
vreme câinoasă afară, mă sună portarul care-mi spunea că un 
individ ciudat vrea să intre în institut, zicând că vrea să vină la 
mine. I-am spus să îl întrebe cum îl cheamă, iar aceasta mi-a 
răspuns, după ceva timp, râzând, „zice că e ministru!”.  Mi-a 
venit și mie să râd și i-am spus să-l conducă până la biroul 
meu, să nu-l atace cumva câinii prin curte.

Chiar era ministrul!... Așa era el!... Așa se îmbrăca, așa 
umbla, așa se comporta. Din păcate, domnul Tănăsescu ple-
case la acea oră. Întâlnirea n-a mai avut loc, nici atunci și nici 
într-o altă dată. Nu mai rămăseseră acolo, alături de mine, 
decât soția mea, directorii adjuncți și liderul de sindicat. A 
urmat o discuție până dimineața, pe la ora 7, când ministrul 
a plecat, iar noi am rămas în continuare la serviciu. A fost una 
dintre cele mai interesante dezbateri la care am participat în 
viața mea. Domnul ministru era o persoană sclipitoare, păcat 
că nu se putea face înțeles și urmat de ceilalți. Provenea din 
zona cercetării economice, de la un institut al Academiei Ro-
mâne și avea o viziune atât de cercetător cât și de economist. 
Era conștient și de riscurile ca noul mecanism de finanțare, 
bazat pe programe și proiecte, să eșueze și cel mai mare dintre 
acestea se aștepta să apară din zona „gulerelor albe”, din cau-
za lipsei de responsabilitate a evaluatorilor în faza de licitații 
și la avizarea rezultatelor, cumulată cu limitările cantitative 
și calitative ale funcționarilor guvernamentali însărcinați cu 
monitorizarea și controlul derulării proiectelor. Adică, se putea 

Cercetarea româneasc\ moare, 
dar nu cedeaz\

@ Dr. ing. MIRCEA IGNAT
cercetător știinţific principal gradul I,
iniţiatorul și coordonatorul Centrului 

„Alexandru Proca”

(II)

ajunge la cheltuirea banilor fără atingerea țintelor pro-
gramelor, deși proiectele, aparent, și-au realizat obiec-
tivele. Acest gen de abordare a administrării cercetării 
înseamnă democratizarea domeniului și, ca orice fel de 
sistem democratic, el poate fi real sau mimat.  Realitățile 
viitoare aveau să-i confirme temerile.

Ulterior am avut o relație mai înțelegătoare cu dânsul 
și am căutat, cât am putut, să mediez relația acestuia im-
posibilă cu Sindicatul, care se derula într-un scandal con-
tinuu, deși ministrul și Radu Minea aveau poziții similare 
în multe dintre problemele  esențiale. De exemplu, ambii 
erau radical împotriva academismului și unversitaris-
mului în cercetarea aplicată. Urau goana după titluri 
academice care de multe ori nu erau în concordanță cu 
nivelurile de competențe, urau obținerea de diplome de 
pus în vitrină fără rezultate practice. Din păcate, în ceea 
ce avea să vină, tratarea necorespunzătoare a acestei 
probleme a condus la cele mai mari daune pentru cer-
cetarea aplicativă din țara noastră.

O altă categorie de activitate, dintre cele care înainte 
intrau și în sfera institutelor de cercetări, venea din zona 
asigurării calității. Existau un inspectorat de stat pentru 
controlul calității produselor, un institut de standardiza-
re etc., dar marea majoritate a laboratoarelor care emi-
teau buletinele de încercări cu acoperire juridică se aflau 
în institutele departamentale și funcționau după ordine 
foarte clare și stricte ale miniștrilor respectivi, regimul 
comunist bazându-se mult pe export, unde calitatea era 
un factor decisiv în găsirea și menținerea clienților. Aces-
tea erau niște mici monopoluri în sectoarele respective. 
Având în vedere schimbarea sistemului de finanțare a 
institutelor, era normal să fie gândită și o politică privind 
noua infrastructură a  calității, care în acel moment se 
afla în atribuțiile Ministerului Cercetării și Tehnologiei.

Și de data asta, Bujor-Bogdan Teodoriu a fost extrem 
de radical și, forțând nota, în stilul său caracteristic (să 
nu uităm că primul-ministru Victor Ciorbea, deși era 
susținut de Partidul Național Țărănesc Creștin și Demo-
crat, provenea din pozitia de lider al unei confederații 
sindicale și la el se adunau multe plângeri ale sindicatului 
din cercetare), a obținut aprobarea a două ordonanțe de 
urgență prin care activitățile de standardizare și acredi-
tare erau concesionate unor ONG-uri care urmau să se 
înființeze prin niște proceduri stipulate în actele normati-
ve respective, astfel apărând Asociaţia de Standardizare 
din România (ASRO) și Reţeaua Naţională de Acredi-
tare din România (RENAR). În urma alegerilor care au 
avut loc, primii președinți ai acestora au fost desemnați 
Nicolae Vasile, la ASRO și Ion Hohan, la RENAR. Acest 
fapt a avut un impact apreciat la nivelul Uniunii Europe-
ne, drept care în prima Comisie de negociere a aderării 
României la UE, cea condusă de ministrul Alexandru 
Herlea, cei doi erau singurii membri care proveneau 
din afara structurilor guvernamentale, fapt considerat 
pozitiv de partea europeană de negociere. Consecință 
a acestor aprecieri, aceste instituții au fost acceptate ca 
membre în instituțiile europene similare, CEN (Comité 
Européen de Normalisation - European Committee for 
Standardization), respectiv European Acreditation, îna-
inte ca România să devină membră a Uniunii Europene.

Ca responsabil pentru relațiile cu presa, din partea 
Patronatului, promovând evenimentele din domeniu, 
îmi făcusem o serie de relații printre jurnaliști, găsind 
un real sprijin la mulți dintre ei, precum: Ion Marcovici 
de la România Liberă, Elena Pârvu de la Adevărul, Pe-
tre Junie de la Mesagerul Economic, Rareș Vătășescu-
Balcan de la Top Business, Maria-Mirela Prodan de la 
Economistul etc., care au reflectat în scrierile lor pro-
blemele din cercetare, facilitându-ne anumite relații cu 
autoritățile și prezentând opiniei publice adevărurile 
unui sector mai aparte de activitate. Reușeam să atrag 
atenția asupra actualităților domeniului mai bine decât 
o făcea biroul de presă al ministerului, ceea ce l-a făcut 
invidios pe ministru. Odată, la o întâlnire, cu ocazia unui 
eveniment public, mi-a spus direct că ar fi bucuros dacă 
într-una din aparițiile mele din presă aș sublinia refor-
mele pe care le-a inițiat, chiar dacă acestea vor fi însoțite 
și cu critici la adresa sa. Era într-o întrecere, reală sau 
imaginară, între miniștrii Partidului Democrat, cu Tra-
ian Băsescu, de la Ministerul Transporturilor și Radu 
Berceanu, de la Ministerul Industriilor, care este cel 
mai reformator ministru. Asta era provocarea politică 
a momentului, reforma!...

Așa am ajuns la interviul meu din Adevărul Econo-
mic, luat de Elena Pârvu, cu titlul „Cercetarea moare, 
dar nu se predă!”, în Nr. 47(349) din 18 noiembrie 1998, 
care a făcut deliciul cercetătorilor participanți la aniver-
sarea Zilei Cercetătorului Român din data de 19 noiem-
brie a aceluiași an, adică, a doua zi. Dânsul nu mai era 
la minister, ci participa la eveniment ca secretar de stat 
la Ministerul de Finanțe. A făcut un singur comentariu: 
Ai pus cam multe critici!... În rest este OK.

(continuare în numărul viitor)

Modele prost preluate și reforme de dragul reformelor

PROMOVAREA PROMOVAREA ELITELOR ELITELOR 
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DE LA DIVINITATE? DE LA DIVINITATE? 
(urmare din numărul trecut)

Elitele, care sunt locomotivele în orice societate, au fost ne-
glijate, marginalizate, în societate instalându-se o comunitate de 
mediocri care nu numai că au fost indiferenți la elite, dar au și 
luptat împotriva lor, deoarece acestea le periclitau situația (frica 
existând chiar și în acest moment). A nu se minimaliza armata 
mediocrației, în stare de veghe tot timpul!

Un alt pilon în construcția școlii de la Centrul Alexandru 
Proca a fost, sigur, în legătură și cu starea de revoltă, sub presi-
unea forțelor regresive și ale degenerării mentale, refugiul într-o 
tinerețe intârziată (cum spune Witold Gombrowicz în jurnalul 
său), în energiile pe care această tinerețe întârziată le poate ge-
nera. Cel puțin asta este senzația mea, la vârsta de 58 de ani pe 
care o aveam atunci când am intrat în această fabuloasă aventură. 
Apropo, am mai semnalat, în Dicționarul enciclopedic român din 
anii ’60 nu apare termenul aventură și nici de cercetare științifică 
nu se vorbește, în ciuda colectivului din care făceau parte aca-
demicienii Grigore Moisil, Tudor Vianu, Șerban Țițeica, chiar 
Remus Răduleț, Elie Carafoli etc. Desigur, mister, suspiciuni, nu 
se poate, ba uite că se poate, de ce nu? Poate că aceste amănunte 
să fie cauza unui defazaj între noi și restul unor țări, tot din est, 
care acum au făcut pași împortanți în generarea mentalului de 
bună calitate: Cehia, Polonia... Poate că a fost vorba de țări mai 
determinate, cu intelectuali mai intelectuali decât ai noștri. Nu vă 
spun acest lucru de pe poziția unui teribilist care, vezi bine, devine 
agresiv la adresa personalităților noastre, desigur, cu performanțe 
în știință, dar este vorba de un anume curaj, de o anume atitudine. 
Știți că intelectualii noștrii nu au reușit să trimită nici o scrisoare 
de adeziune la Primăvara de la Praga, alături de Polonia, Cehia, 
Ungaria... Noi, mai prudenți...

Oricum, intrăm în alte domenii de definiție, alte domenii de 
valori, alte structuri, cu alte legi de compoziție!

Ba mai mult, după cum spune tot Gombrowicz în celebrul 
său jurnal, câteodată simțim nevoia dedublării. Acum am simțit 
că această dedublare a fost uzitată cu mult succes în vremurile 
acelea în care s-a construit Dicționarul enciclopedic!

Acestea cred că au fost condițiile, referitor la crearea Centrului 
Alexandru Proca. Obiectivele Centrului Alexandru Proca au fost, 
încă de la înființare:
l Inițierea în cercetarea științifică, și anume în metodologia de 
abordare a unei teme de cercetare (regret, dar nu se efectuează în 
cadrul universitar, sau chiar la nivelul institutelor de cercetare!);
l Formarea unui spirit competițional, prin participarea la 
competiții naționale (ROSEF), europene (INESPO) și nord-ameri-
cane (ISEF, cea mai importantă) în domeniul cercetarii științifice;
l Ridicarea nivelului de cunoștințe în domeniul științific de cer-
cetare în matematică, fizică, chimie, biologie;
l Inițierea și socializarea în cadrul echipelor de cercetare formate;
l Inițierea dialogului cu colegiile și liceele, în absența unor 
inițiative ale ministerelor educației și cercetării (de amintit că, în 
țările de tradiție în domeniul cercetării, programa școlară prevede 
oficial și accentuat acest lucru);
l Preluarea unor teme din cadrul institutului la nivelul Centrului 
(până acum, cu rezultate deosebite), dar și formularea unor teme 
în înteriorul Centrului;
l Stabilirea unor relații de colaborare cu universitățile de pre-
stigiu la care ajung membrii Centrului, stabilind astfel punți de 
colaborare implicită și pentru institut;
l Preocuparea Centrului pentru identificarea unor noi teme de 
avangardă, care pot fi utilizate chiar în cadrul institutului;
l Posibilitatea ca membrii Centrului să devină cercetători în ca-
drul INCDIE-CA;
l Crearea unui model în România pentru astfel de centre, care 
să formeze personalitatea prin gândire sintetică și analitică, în-
depărtându-ne de memorizarea și reproducerea mecanică, fără 
nici un efect mental constructiv;
l Crearea unui Centru de formare a formatorilor, în măsura în 
care statul va micșora birocrația și procedurile pentru un astfel 
de demers (acest obiectiv este încă neabordat).

Mai adaug două piloane importante: Scurta eternitate (a aces-
tui centru gândită de atunci din 2012,vezi Pascal Bruckner [6] (în 
sensul în care, apărea necesitatea unei dimensionări temporare 
(vezi limitele cronologiei!)  și dăruind vei dobândi, vezi monahul 
de la Rohia N. Steinhardt (Nicolae de la Rohia) [7] (în sensul în 
care acest Centru de excelnță va declara adevăratul obiectiv tot 
tmpul!

Sigur, au intervenit pe parcurs și presiuni birocratice. Une-
le necesare, cum ar fi regulamentul de funcționare, ce includea 
structura organizatorică, structura activităților, un formular pe 

care trebuiau să-l 
completeze părinții 
că sunt de acord cu 
activitatea de cer-
cetare științifică 
desfășurată de co-
piii lor în cadrul 
centrului, eventu-
ale raportări către 
conducerea insti-
tutului etc., altele, 
presiuni inutile 
introduse chiar de 
unii directori sau 
secretari științifici, 
vezi bine, privind 
veghea asupra situației legale.

Este foarte adevărat că am fost făcut atent că apăruseră diferite 
„persoane de veghe“ cu accente metalurgice (adică specialiști în 
turnare), care considerau ilegală activitatea centrului, îl soco-
teau inutil, riscant (vezi bine, secretul de serviciu care, odată cu 
intrarea elevilor în institut, era în pericol; iată, existența micilor 
spioni, până aici se ajunsese!), spațiul ocupat abuziv. La sfatul 
domnului director Wilhelm Kappel, am inițiat, împreună cu juris-
ta institutului, un regulament de funcționare și apoi am introdus 
oficial Centrul în diagrama institutului. Lucru care a închis gura 
multora, dar nu în totalitate. Poate ar trebui adăugate, pentru o 
imagine mai clară a perioadei, și alte condiții și situații existente. 
Nu sunt specialist în învățământ și în pedagogie, dar o școală cu 
profesori în majoritate tot salariați, supărați și plictisiți, nu poate 
permite performanța. Și aici, ca și în cercetare, e nevoie de oameni 
dedicați (cum spune Ortega Y Gasset, în Misiunea universității 
[1]; de fapt, filozoful este mult mai tranșant: în universitate și în 
cercetare nu au ce căuta decât oameni dedicați!).

S-a tot vorbit în România, după Revoluție, de alegerea unui 
model de școală; de modelul japonez, de modelul suedez, de mo-
delul finlandez, și nu știu cine ne-a oprit să adoptăm unul din 
aceste modele, desigur, bune. Mulți au spus că nu ni se potrivesc 
aceste modele! Desigur, or fi și argumente raționale în declarația 
de mai sus!

Dar să nu uităm că am avut un model excelent care a 
funcționat, cel al lui Spiru Haret, și aici ar fi de comentat poate 
obstacolele interne (cum ar fi controversele între Spiru Haret și 
Titu Maiorescu la un moment dat). Citind acum despre modelul 
impus de Spiru Haret [2], mi se pare chiar foarte modern și po-
sibil mult mai eficient decât cel actual; oricum, școlii nu i se dă 
în aceste momente o șansă prea mare, asta fără comentarii, ca 
să nu reiterăm toate întâmplările și evenimentele nefericite din 
ultimii peste 30 de ani legate de acest domeniu, amintind doar 
două; finanțare și mentalitate.

Una dintre situațiile existente este aceea că nu se mai efectu-
ează în general ore de laborator și experimente la nivelul liceului; 
de multe ori aparatele de măsură, chiar așa puține și poate nu prea 
moderne, sunt ținute în dulapuri sub cheie. Nu-mi permit să fac 
un proces de intenție în acest caz, dar observ acest lucru după 
discuțiile și apetitul elevilor care ajung în Centrul Alexandru Proca 
pentru a face experimente! Apoi, aș adauga acentul pe memorie 
care există în predarea și evaluarea elevilor, ori, cum zice Spiru 
Haret [3]: „Pretutindeni se cere ca profesorii să nu facă apel la 
memoria școlarilor decât atunci când raționamentul nu-i poate 
ține locul.“ Iată cum un principiu general este acela de a reduce 
aportul memoriei în favoarea gândirii în învățământ [2]. Refe-
ritor la examenul de bacalaureat, introdus în România în 1925, 
Constantin Angelescu (ministru al Instrucțiunii Publice în anii 
1922-1928 și 1933-1937 precizează: „Scopul acestui examen este 
[...] mai ales de a dovedi influența studiilor făcute asupra formării 
cugetării [școlarilor]“. Acesta a fost și este unul dintre principiile 
adoptate în cadrul Centrului, bine apreciat de membrii elevi ai 
centrului pe toată durata sa de existență.

Bibliografie
[6] Pascal Bruckner, O scurta eternitate, Editura Trei, 2020;
[7] Nicolae Steinhardt, Daruind vei dobandi, Editura Mânăstirii Ro-
hia, 2006.

Seria
l(( IIII ))

@ NICOLAE VASILE
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Expozi]ie de pictur\ 
„Între cer [i p\mânt”

Să vedem, pentru un 
moment, trupul și figura 
noastră, în taifas cu 
portretele noastre foto sau 
pictate.

Pentru propriul său 
bine și viitoare aminti-
re plăcută, fiecare artist 
plastic trăiește ispititoa-
re dorințe de a-și păstra 
pentru generațiile ce vor 
veni, după ce noi nu vom 
mai fi, aspecte cromatice 
ale figurii și trupului „în-
tru aducere aminte” cum 
arăta atunci când s-a 
simțit frumos și sănătos. 
Cromatic, compozițional 
și desen face „cinste” tru-
pului său păstrându-i 
peste ani tinerețea și ne-
număratele clipe când 
s-a simțit bine, frumos, 
mulțumit, realizat. Ca ar-
tist plastic, subsemnatul mi-am pictat o mulțime 
de portrete. Împreună cu multiple portrete, pic-
tate de colege și colegi, după șaizeci de ani am 
descoperit că am în podul casei zeci de portrete 
și autoportrete aparținând diverselor momen-
te frumoase ale trecuților ani. Ca un adevărat 
„Jurnal de zi” răsfoind „tablourile” ce prezintă 
portrete și autoportrete, am trăit mulți ani care 
au trecut peste mine, dar nu au avut influența 
negativă de a mă „lepăda de sine”. Însetat, și 
cu dorința de a-mi potoli setea amintirilor, am 
încercat să aștern cu pixul pe hârtie amintirile 
cromatice care s-au prefăcut, pe moment, într-
un izvor care va țâșni pentru viața și amintirile 
se vor veni. Din punct de vedere spiritual, vă-

zând portretele și autoportretele le-am admirat 
pentru puterea lor fiziologică și artistică de a-mi 
păstra organismul „întinerit” ca la douăzeci de 
ani, când n-aveam griji și n-aveam bani. Frumoși 
ani! Mulțumesc tablourilor și felului în care ne 
privim reciproc cu adâncă înțelegere, pentru 
adierea blândă care amintește că deși anii trec, 

amintirile rămân proaspete. 
Privirea subsemnatului din 
tablourile „portrete” la care 
m-am uitat zile și nopți mi-a 
regenerat sufletul îmbătrânit 
și „peste poate” obosit. Iubiți 
și respectați colegi și oameni! 
Când vă simțiți „trecuți” și 
obosiți de greutatea mulților 
ani, răsfoiți albumul cu foto-
grafii de demult făcute. Ele 
v-au păstrat viața spirituală în 
ordine și vă salvează din scăde-
rea forței și ambițiilor. Într-un 
miraculos mod au capacitatea 
de a vă recupera averea spiritu-
ală și vă dă puterea de a alerga 
în continuare în cursa vieții. 
Tablourile reprezentând por-
trete și autoportrete, precum 

și fotografiile alb-negru și color, încă după zeci 
de ani trecuți peste ele, aidoma unui fulger care 
arde strălucitor, sunt flacăra strălucitoare care 
luminează sufletele noastre. În taifas artistic cu 
unul din autoportretele subsemnatului, am pus 
„aripi de înger gândurilor” și, încercând să for-
mez un halou de glorie în jurul picturii întregii 
mele figuri, parcă raze de lumină au emanat cro-
matic. Respectând cuvintele următoare: „Spi-
ritul cu Dumnezeu sălășluiește în fiecare ființă 
umană... Separarea este o iluzie... În tăcere există 
adevăr... Sinele superior este marele inițiator...

Autoportrete foto 
alb-negru și color

@ PICTOR PROFESOR
COJOCARU VERGIL-COVER

Flori cromatice, scrise [i verbale 
pentru COJOCARU VERGIL-COVERCOJOCARU VERGIL-COVER 

la 84 ani, primite de la colegi arti[ti 
plastici, prieteni [i cuno[tin]e

I ată, primăverile vin și trec 
și iar vin și iarăși trec, într-
o înlănțuire divină, pline 

de lumină, culoare și speran-
ță, fără a perturba pe nimeni 
prin numărul lor. Chiar și la 
cele 84 de primăveri, când te 
scoli mereu dimineața urmă-
toare, încercând să surprinzi 
prin pupila avidă și înfometată 
minunile vieții pentru a le reda 
prin măiestria penelului, viața 
este minunată. Domnul profesor Cojocaru Vergil (CO-
VER), sărbătoritul acestor zile, și-a pus amprenta de unicat 
prin minunatele opere de artă, într-o perpetuă cavalcadă 
de primăveri, de-a lungul cărora, în tot ceea ce a realizat și 

a dăruit prin artă, s-a dovedit un om de o deosebită ținută 
morală și artistică. Neobosit, plin de energie și iscoditor, 
domnul profesor COVER nu a precupețit nici un efort pen-
tru a descoperi și îndruma tinerii și mai puțin tinerii artiști, 
de a-i promova și încuraja. Cu cele mai sincere gânduri 
și dorința de a ne surprinde și încânta încă multe, multe 
primăveri după cele „84” pe care Domnia Sa le-a bifat, po-
ziționându-se într-un loc de frunte în arta contemporană 
pe care, prin străduința sa, a înobilat-o într-un mod unic.

@ LIA ACIOBĂNIŢEI

 

D -nul Cojo-
caru Vergil 
- COVER, 

profesor, pictor, 
membru al Uniunii 
Artiștilor Plastici 
din România, este 
un artist plastic cu 
numeroase creații 
artistice expuse pe 
simezele din țară și 
străinătate, aprecia-
te de critici și public în mod deosebit. A susținut intens 
și creațiile de artă ale colegilor ca scriitor, prezentator și 
critic. A organizat expoziții, întruniri și tabere cu ocazia 

diferitelor aniversări publi-
ce. Îi mulțumim pe această 
cale, îl sprijinim și îi dorim 
putere de muncă, succes în 
tot ce întreprinde și noi îm-
pliniri.

@ CRISTINA 
MIHAELA 

ALEXE
medic stomatolog, 

pictor

@ PRINI GHEORGHE ADELMO

 

„P ictura este un sfânt 
cuvânt ce aduce cerul 
pe pământ” – Aceste 

frumoase cuvinte sunt ale pic-
torului Vergil Cojocaru- CO-
VER, la aniversarea căruia am 
fost printre pictorii invitați - 
expozanți. Pe această cale îi 
mulțumesc pentru această 
oportunitate, de a expune și 
de a fi printre atâția impor-
tanți invitați. În 22 februarie 
2022, dl Vergil Cojocaru a împlinit frumoasa vârstă de 
84 de ani, sărbătoriți la Biblioteca Națională a Români-
ei. Taifasul prezentului cu viitorul a fost o sărbătoare cu 
mulți invitați importanți, pictori, sciitori, personalități 
ale artei românești contemporane. Dl Vergil Cojocaru a 

avut o frumoa-
să și impresi-
onantă cari-
eră dedicată 
artei plastice. 
A descoperit, 
îndrumat și 
promovat nu-
meroși pictori 
tineri și mai 
puțin tineri. 
Tuturor le-a 
fost un ghid 
cu har și așa 
cum unii măr-
turisesc le-a 
schimbat via-
ța, destinul în 
bine. Îi doresc 
dlui profesor-

pictor viață lungă, picturi și cuvinte potrivite pentru 
toți. Cu admirație și respect.

@ ELISABETA RADU

L a mulți ani, Maestre CO-
VER! La 100 minus 16 
ani se dovedește un ar-

tist longeviv, a cărui contribuție 
se sintetizează într-un moment 
sau loc cu un impact ușor de 
sesizat, dinamic, efervescent, 
chiar ghiduș. Obișnuita pre-
zentare a unor lucrări ale lui 
COVER nu are alt rol decât 
cel al asigurării unei minime 
consecvențe artistice. Notorietatea și valoarea nu se defi-
nesc și nici nu se definitivează automat, prezența, părerea 
și acțiunile celorlalți sunt decisive. Din acest punct de vede-
re, artistul COVER e deseori decisiv atât printre colegi, dar 
și în intimitatea familiei unde participarea emoțională, îm-
pletită cu dinami-
ca-i caracteristică, 
dar și o glacialitate 
a analizei, îl face 
să iasă din rând. 
Cu câteva excepții, 
lucrările sale ex-
primă însingu-
rare, melancolie, 
non-comunicare, 
pe un registru de 
asociații emoți-
onale, care merg 
de la orgoliu, la 
îndoială și ironie. 
Naturile moarte trădează investigația filosofică a obiectelor 
pe care, deliberat, le alege complementar, reunindu-le 
în sinteze compoziționale contrastante, dar de o calmă 
poezie. Este frecventă asocierea ceramicii rurale cu vioara 
stacojie, cu gâtul pe o carte veche, obiecte ce demonstrea-
ză zădărnicia celor omenești și fuga timpului, dincolo de 
vremelnicia omului, durata. Maestre, cu respect!

@ LIVIU PENEA

 

A m avut onoarea și bucu-
ria de a fi invitată și de 
a participa la expoziția 

anivesară a domnului prof. Pic-
tor Vergil Cojocaru-COVER, un 
eveniment organizat în incinta 
Bibliotecii Naționale a Româ-
niei. Așa cum reiese din titlul 
expoziției „Deceniul 8 în taifas 
dă mâna prezentul cu viitorul” 
alături de lucrările reprezentati-
ve pentru munca și opera Domniei Sale, au fost expuse și 
lucrările artiștilor invitați, cunoscuți de-a lungul carierei. 
O viață dedicată artelor plastice, atât din prisma pictorului, 
cât și din punct de vedere al criticului de artă. Se spune că 
unii oameni fac lumea mai frumoasă doar pentru că fac 
parte din ea, iar domnul Vergil Cojocaru - COVER, cu ade-
vărat face lumea mai bună și mai frumoasă! Vă mulțumesc 
foarte mult pentru cuvin-
tele de susținere și apre-
ciere! Vă doresc ca toate 
lucrurile bune pe care 
le-ați făcut pentru artiști 
la început de drum să se 
întoarcă înzecit, iar viața 
dumneavoastă să fie for-
mată din drumuri bune, 
oameni buni și zile feri-
cite! Cu aleasă prețuire!

@ LUMINIŢA 
STOICAN

O mică povestioară, un șirag de epi-
tete, câteva versuri și un portret - 
daruri de aniversare. În august 2019, 

participam pentru prima dată în București la o 
expoziție colectivă de pictură, organizată de Elite 
Prof Art Gallery la Hotel Crown Plaza Bucharest. 
Am sosit din Roman cu o seară înainte și m-am 
cazat chiar în hotelul respectiv, în al cărui hol am 
coborât cu sfială și emoție a doua zi la vernisaj. Nu 
cunoșteam pe nimeni dintre cei adunați acolo și 
căutam cu privirea pe doamna Mihaela, galerista 
de la Elite Prof Art Gallery, pe care o văzusem până 
atunci doar pe facebook. Am găsit-o repede și în timp ce schimbam câteva 
cuvinte în șoaptă ca să nu tulburăm liniștea care se așternuse, s-a destins de-

odată atmosfera cu vorbe și râsete când 
în hol și-a făcut apariția un bărbat de 
vârsta a treia, nu prea înalt, cu părul alb, 
foarte jovial și destul de sprinten pentru 
vârsta lui, îmbrăcat în blugi și cămașă 
cu mâneci scurte și cu o geantă prinsă 
în umăr, ceea ce-i dădea un aer tineresc. 
A întrebat de mine, am făcut cunoștin-
ță, s-a prezentat, Vergil Cojocaru – zis 
COVER, și apoi m-a dus în locul unde 
erau expuse patru lucrări de-ale mele, 
unde cu un vocabular specific oamenilor 
de artă, a început să vorbească foarte 
apreciativ la adresa lucrărilor mele, lă-
udându-mi talentul, felicitându-mă și 
propunându-mi o colaborare. Discuția 
noastră a continuat după vernisaj și 
pot să spun că după o oră de discuții, 

aveam impresia că ne cunoaștem de mai mult timp, deoarece este un om care 
te cucerește imediat prin farmecul său personal, prin sinceritate, cultură și 
un debordant simț al umorului. Din acel moment am început o colaborare 
care s-a dovedit foarte benefică amândurora și pe măsură ce ne-am convins 
fiecare de caracterul celuilalt, s-a legat între noi o prietenie despre care nu 
m-ar mira dacă cercetătorii de fizică cuantică ar spune că va dura și după 
plecarea noastră de „aici”. Domnul Vergil Cojocaru este un om deosebit, cu 
un remarcabil talent atât la pictură, dar și la literatură unde s-a remarcat ani 
de-a rândul prin colaborările pe care le are cu editurile revistelor de cultură 
și artă din București. Pe domnul Vergil Cojocaru nu-l poți caracteriza doar 
în două-trei cuvinte, deoarece este un om cu multiple calități. Gândindu-mă 
la următoarele atribute că cinstit, punctual, inteligent, înțelept, blând, mări-
nimos, sincer, inventiv, creativ, talentat, altruist, sociabil, energic, rezistent, 
harnic, cult, mă simt tentat ca, parafrazându-l pe Marin Sorescu, să spun: ...și 
pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, un singur nume, li s-a 
spus COVER. Să ne trăiești, La mulți ani!, domnule Vergil Cojocaru - COVER, 
cu sănătate și numai bucurii! Închei printr-o parafrază după câteva versuri ale 
lui Tudor Arghezi: „Domnule COVER m-aș gândi să-ți fac / Un nou portret, 
de ți-ar mai fi pe plac, / Pictat, nu din cuvinte, că vorbele mi-s goale / Și nu 
au frumusețea din scrierile Tale”

@ GHEORGHE PINTILIE
artist plastic, Roman - jud. Neamț    

 

M aestrul Vergil Cojocaru - COVER este un 
pictor cunoscut și un cronicar înțelept, 
care are marea capacitate de a prezenta, 

ca nimeni altul, creații picturale, grafice și sculp-
turale. Totodată, publică fotografii reprezentati-
ve ale artiștilor prin care sugerează preocupările 
acestora în multe publicații și, cu totul aparte, în 
„Cronica Timpului”, revistă a Uniunii Ziariștilor 
din România. Nu voi uita niciodată cât de frumos 
a comentat în cronici apărute în mass-media, lu-
crările mele „Rugăciune” și „Aducere aminte”! Îi 
urez maestrului COVER multă sănătate, succese tot atât de excepționale pe 
aria simezelor și să ne încânte, încă mulți ani înante, cu opere și cronici pe 
măsura talentului său! 

@ CONSTANTIN SINESCU

La Muzeul Național al Marinei Ro-
mâne din Constanța, sala „Clio”, a avut 
loc expoziția „Între cer și pământ” a 
Careului Artelor Amfora Constanța, 
vernisată prin amabilitatea domnului 
profesor pictor Năstase Leonte. Organi-
zator a fost Nynna Vizireanu grafician și 
acuralist, președintele Careului Artelor 
Amfora Constanța, graficianul revistei 
„Amprentele sufletului”. Expoziția a 
fost deschisă publicului în perioada 13 
aprilie-2 mai, 2022. (Nynna Vizireanu).

Motto: Un pictor, iubitor al 
semenilor, când pictează 
portrete, caută și găsește 
bunătatea și-n cea mai rea 
inimă. (COVER)ZIUA ICS

Călărind pe vârstă anii
zboară caii în galop,
au îmbătrânit plăvanii
înșirând plop după plop.

Cântă cucul zi de rouă,
strigăt smuls din oră veche,
stă albina pe-o corolă,
cernând mierea-n poveste.

An de an se-înșiră viața,
chiuind o primăvară,

bucuroși tăciunii-n vatră
cumpănesc vârsta sihastră.

Roțile se-nvârt la moară
măcinând grâul din saci,
cântă arcușul pe vioară
legând vița de araci.

Și așa tot mai departe,
viața face și desface,
file de-amintiri străvechi
prăfuite și adormite
cu arome de povești.
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Motto:
„Cine are copii nu piere!”

(proverb arab)
„În zbenguiala copilului este în-
totdeauna un ce serios pe care 
foarte rar îl pot atinge maturii - 
în actele lor gravisime, mai ales 
în artă”

(Nicolae Tonitza - 1932)

Deși copii, am văzut dimensiuni neobiș-
nuite care scot la iveală un genial simț al ar-
tei muzicale instrumentale, de o sinceritate 
divină, nevinovat ingenioasă. Odată cu acești 
minunați și talentați copii, am văzut o „mare” 
de oameni cu fața șiroaie de lacrimi de ferici-
re. Încerc să aștern cu emoție, căldură, mân-
drie și entuziasm momentele impresionante, 
care cu drag mi-au mulțumit ochiul, mi-au 
încântat auzul și mi-au spălat și curățat sufle-
tul. Centrul Metropolitan de Educație și Cul-
tură „Ioan I. Dalles” din București, bulevar-
dul Nicolae Bălcescu, numărul 18, sector 1 a 
fost gazda unui eveniment artistic, adevărat 
festival cultural, apreciat cu mare sfințenie 
de un foarte numeros public iubitor de artă, 
frumusețe, inedit. Am trăit până la „lacrimi 
de fericire” momentul artistic creat, datorită 
unei educații artistice prin care, meșteșugul 
artistic muzical instrumental pian, vioară, 
chitară a fost învățat de către copii-elevi: Ni-
colas Dumitrache, Anastasia Caracaș, Toma 
Scarlat, Ana Alexandra Șerban, Victor Andrei 
Șerban sub îndrumarea profesoarei Octavia 
Crăciun de la Asociația Culturală„Bucuriile 
Muzicii”. Asociație culturală, cinste cui te-a 
înființat. În timpul spectacolului, întocmit cu 
extraordinară imaginație artistică și muzicală, 
am făcut cunoștință cu domnul director Ale-
xandru Ionescu. Domnia sa a susținut ver-

bal că: „meșteșugul artistic se învață, ca ori-
ce meșteșug, dar nu devine niciodată mijloc 
de exprimare artistică decât dacă e stimulat, 
corectat și rafinat de sensibilitatea noastră 
a oamenilor, a publicului... toată munca ar-
tistică este sub supravegherea părinților... a 
mediului înconjurător imediat... din fragedă 
pruncie... talente se găsesc ascunse în inimi...”

Prin cei doi, doamna profesoară Octavia 
Crăciun și Alexandru Ionescu, am întâlnit „oa-
meni potriviți la locul potrivit”. Toată activi-
tatea culturală din data de 3 aprilie 2022, de 
la centrul Metropolitan de Educație și Cul-
tură „Ioan I Dalles” a demonstrat că„omul 
sfințește locul”. Merită amintite și numele 
domniilor lor, organizatori curatori: Dani-
ela Pavel și Rodica Florea, invitați Armand 
Steriadi (eseist cultural-critic de artă), Ale-
xandru Ionescu (concertist internațional, 
profesor pian, Președintele Asociației Cul-
turale „Bucuriile muzicii”), Gigica Ivonette 
Peptănaru (scriitoare, redactor șef al revis-
tei („Clubul artelor” Giurgiu). Ca de fiecare 
dată a prezentat această acțiune a Asociației 
Artiștilor Plastici-București și formațiunile 
artistice albastre a Ligii navale Române, Ar-
tistotel Bunescu (ziarist specializat în arte vi-
zuale, secretar secția de critică a Asociației 
Artiștilor Plastici-București). Nu voi uita ni-
ciodată că domnul Aristotel Bunescu a scris 
despre subsemnatul într-o publicație: „Picto-
rul Cojocaru Vergil - COVER a cucerit culori-
le”. Îți mulțumesc maestre pentru apreciere!

P.S. - Cum vorbesc la toate vernisajele, nu 
puteam să „pierd” această minunăţie.

Sfârșit: - Deocamdată, talentul meu se re-
feră doar la copii. Despre artiștii expozanţi e 
foarte mult de scris. Cinste lor, tuturor!

@ COJOCARU VERGIL-COVER

IANIS CRISTIAN GHERACOSTIA; NICOLAS DUMITRACHE; MIHNEA ADRIAN ȘTEFAN; TOMA SCARLAT; ANASTASIA CARACAȘ; VICTOR ANDREI ȘERBAN

EXISTĂ ȘI COPII MATURI EXISTĂ ȘI COPII MATURI 
Deși mici, mari actori, care își fericesc 

părinții și pun probleme artistice de mândrie 
națională, cunoscătorilor în ale artei

grupaj de picturi ale artistului  plastic Alexandru Ionescu
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@ COJOCARU VERGIL-COVER

Octavia CrãciunOctavia Crãciun

Alexandru IonescuAlexandru Ionescu

Profesoara Octavia Crăciun de la Asociația Culturală 
„Bucuriile Muzicii”, dirijând clapele pianului, 
menține tonusul artistico-muzical al interpreților 
instrumentiști și vocali, la înaltă ținută artistică

Este o personalitate de invidiat, de două ori artist; în 
muzică profesor de pian, concertist; în arta plastică 
un foarte productiv pictor în ulei, pe care Creatorul l-a 
înzestrat cu minte curată și inimă înțeleaptă.

Motto: Un acompaniament făcut cu 
credinţă și iubire pentru artă, ajută, mân-
tuie, însănătoșește (COVER)

O dată cu vernisajul expoziției de artă 
„Homo Sun” din data de 3 aprilie 2022, 
de la Centrul Metropolitan de Educație și 
Cultură „Ioan Dalles” am cunoscut-o pe 

doamna profesor de pian Octavia Crăciun care acom-
pania soliștii. Cine acompaniază la pian un solist are 
probleme mari, răspunderi mari, dar și satisfacții. În 
momentele când acompaniază e inimă, urechi, atenție. 
Toată ființa profesoarei Octavia Crăciun e numai glorie 
când interpretul se clatină în mulțimea aplauzelor. 
Am urmărit-o cu atenție pe doamna profesor, când 
acompania. Ochii Domniei Sale erau suflet, spaimă 
și sacrificiu. Cu peste 70 de ani în urmă tot în aceas-
tă sală, un copil de circa patru cinci ani cânta la pian 
dumnezeiește. Publicul l-a sufocat în aplauze. Numele 
său era Eugen Ciceu. Prin anul 1966, mă aflam pe li-
toral la Mamaia, ca salariat al Ministerului Turismu-
lui. Aveam cameră repartizată la „Hotel Cazino” peste 
drum de restaurantul Albatros. Îl luasem în gazdă și pe 
fostul meu coleg Dumitru Furdui, actorul. O formație 
muzicală cânta muzică de dans. Se remarcau toba, 
trompeta, contrabasul, solistul. Eram la masă împre-
ună cu o familie de americani, soț și soție. America-
nul, profesor de muzică, pianist și compozitor, înșira 

note muzicale pe un caiet de muzică și repeta mereu: 
„Bun pianistul, foarte bun pianistul... așa da interpret”. 
Nici eu, nici Furdui nu auzeam sunetele pianului, din 
cauza trompetei și a saxofonului. Americanul și-a 
manifestat dorința de a face cunoștință cu pianistul. 
Întrebat dacă îl cunosc, am răspuns: Da! Era Eugen 
Ciceu, prieten și cunoscut din cartierul bucureștean 
Uranus. Eu locuiam pe Uranus, iar familia sa pe strada 
Sabinelor. Tatăl său fiind preot la biserica Sabinelor, 
colț cu Sebastian. A cântat la prima vedere ce compu-
sese americanul, apoi a repetat fără partitură. După 
mai mulți ani, Eugen a „fugit” din țară prin Germania 
Democrată, peste zidul despărțitor. Muzica este o artă 
mult mai grea ca arta plastică unde poți șterge, unde 
poți reveni cu pete de culoare după cum vrea mintea 
pictorului. Instrumentistul n-are voie să dea greș. O 
notă„scăpată”greșit este ca fulgii de găină, luați de vânt, 
care nu se mai pot aduna. Așa zburau gândurile mele 
în timp ce o urmăream pe profesoara Octavia Crăciun, 
acompaniind pe tinerii copii interpreți. Gama artistică 
în muzică este uimitor acordată într-o extraordinară 
și neașteptată variație lăuntrică. Toată atenția impri-
mă spectacolului o neimitabilă distincție. Profesoara 
Octavia Crăciun aflată la pian, aplecată pe clape albe 
și negre, brodează întotdeauna cu atenție și consum 
sufletesc delicate acorduri muzicale. În istoria muzicii 
contemporane românești, doamna profesor Octavia 
Crăciun rămâne o delicată creatoare pedagogică, mu-

ziciană, pianistă care, neurmărind neapărat tehnici 
inovatoare, stăpânește extravaganțele aptitudini firești 
ale unui mare creator și artist. Dăruind muzică tineri-
lor, dăruiești artă și educație, calitate foarte apreciată a 
doamnei Octavia Crăciun, esențială pentru o viață so-
cială bogată, pentru dezvoltarea și păstrarea prieteniei.
P.S.- Profesoara Octavia Crăciun lasă o glorioasă urmă 
a mersului prin istoria muzicii zilelor noastre.

Motto: Arta ca și lumina, există ca să se 
vadă faptele noastre bune și frumoase și 
să ne slăvească și după ce noi nu vom mai 
fi. (COVER)

P ictorul și muzicianul Alexandru Io-
nescu face parte din rândul acelor 
nume ilustre care sfințesc locul, cu 
puternică personalitate la locul po-

trivit. Este președintele Asociației culturale „Bucuriile 
muzicii”. Se bucură de apreciere, respect și de iubirea 
celor ce-l cunosc, pentru faptele sale umane și artistice 
și nu pentru faptul că „mintea ar veni după post”. Mun-
ca și credința îl ajută ca în cursa vieții să fie întotdeauna 
câștigător. Și-a aniversat șaptezeci de ani de existență 
prin săli de expoziții de pictură. Până când scriu aceste 
rânduri a pictat peste cinci sute de  tablouri în ulei. 
Când pictezi un așa număr mare de tablouri, numai 
divinul te îndrumă, nelăsându-ți timp pentru gânduri 
înrăite. Un om care trăiește farmecul picturii apreciază 
gravitatea și sobrietatea creației artistice cu temeinică 

responsabilitate, muncă artistică, inteligență, talent. 
În pictura sa, de două ori, artistul Alexandru Ionescu, 
are un discurs artistic de tipul unei expresivități uman-
realiste. Nu neapărat să provoace discuții profunde 
care să incite spirite. Pictura este caldă, blândă, plăcută 
făcută din sufletul artistului pentru sufletele iubitorilor 
de artă și de frumuseți. Asupra publicului, arta sa plastică 
și muzicală are un caracter direct, spontan, care ajută 
privitorul și auditorul de a extrapola. Ca orice artist și 
domnul Alexandru Ionescu are capacitatea de a sesiza 
și reda plastic și sonor acea intensitate dramatică, de 
natură a pune publicul în dialog cu Dumnezeu, prin pro-
pria conștiință artistică. Se știe că fiecare artist plastic 
spune câte o poveste cromatic, compozițional, desen. 
Alexandru Ionescu aparține celor puțini care reușesc să 
transmită și altora savoarea lumii înconjurătoare în care 
trăim. Prospețimea redescoperirii și puritatea mijloace-
lor de exprimare face din Alexandru Ionescu un frumos 
brand artistic al României contemporane.

Școala antiohiană sau Școala de Antio-
hia se referă la Părinții antiohieni a căror 
activitate se desfășurat în ultima jumătate a 
secolului al IV și prima jumătate a secolului 
al V-lea la Antiohia școala exegetică de la 
Antiohia Siriei este mai puțin veche decât cea 
din Alexandria Egiptului; mai mult, aceas-
ta nu era o școală propriu-zisă, în care să 
se practice un învățământ regulat, așa cum 
a fost școala din capitala Egiptului; meri-
tă totuși numele de școală chiar înainte de 
întemeierea unor instituții de învățământ 
ordonat, datorită unui ansamblu de doctri-
ne și a unei metode de studiu și de expune-
re pe care doctorii formații în acest oraș le 
transmit unii altora. Școala antiohiană își 
datorează faima scriitorilor bisericești ieșiți 
din rândurile sale, care sau district mai ales 
prin explicarea Sfintelor Scripturi. Trăsătura 
lor caracteristică este deosebită de tendințele 
alegoriste ale școlii din Alexandria: cerceta-
rea sensului literar din care fac principalul 
lor obiectiv. Ei studiază revelația divină cu 
ajutorul istoriei și a gramaticii și se strădu-
iesc să facă studiul acesta foarte practic. 

Istoria școlii din Antiohia poate fi 
împărțită în trei perioade: 

1. perioada de formare, de la Lucian până 
la Diodor din Tars (290-370); 

2. perioada de maturitate și de strălu-
cire de la Didor din Tars până la nestorius 
(370-433);

3. perioada de decădere, de la începutu-
rile ereziei nestorieni, pe la anul 430 și până 
la rutina completă.     

1. Originile acestei școli teologice ajung 
până la părintele Dorotei și la părintele Lu-
cian. Dorotei era cunoscător profund și abil 
în știința Scripturilor, după mărturia lui Eu-
sebiu de Cezareea, care l-a ascultat explicân-
du-le și care ne spune, mai mult, că acest 
doctor studiase cu mare grijă limba ebrai-
că pentru a înțelege mai bine cuvântul lui 
Dumnezeu. Lucian care la fel ca și Doroftei, 
și-a scăldat în sânge credința suferit moartea 
martirică, era și el un foarte fin cunoscător 
al Sfintelor Scripturi. Fiind originar din Sa-
mosata, Lucian a crescut la Edessa, unde a 
avut ca învățător pe Macarie, un destoinic 
exeget; de asemenea, el a frecventat școala 
din Cezareea Palestinei, fondată de Origen. 
Când a mers la Antiohia, se pare că a urmat 
cursurile lui Malchion, care a avea aici o 
școală și care este considerat a fi adevăratul 
intemeietor al școlii din Antiohia. Lucian 
rămâne în istoria școlii antiohiene ca acela 
care a format cei mai mulți discipoli, unii 
dintre aceștia fiind beneficiarii unei triste 
celebrități: Eusebiu de Nicomidia, Maris de 
Calcedon, Leonțiu de Antiohia,  Eudoxiu, 
Teognid de Niceea, Asterius și Arie, părintele 
ereziei ariene. „Astfel de elevi nu au făcut 
onoare învățătorului lor și au demonstrat, 
așa cum avea să se facă mai târziu și Teo-
dor de Mopsuestia, că interpretarea literară 
poate degenera în raționalism dacă nu este 
menținută în limitele adevărate. Lucian a 
evitat astfel de excese. El a devenit celebru 
în Orient datorită ediției sale critice a Sep-
tuagintei, care a făcut mari servicii Bisericii 
grecești. Spiritul său și metoda și-au lăsat 
amprenta pe vechea capitală a Siriei. 

2. Flavian, preot și episcop de Antiohia a 
continuat lucrarea începută de Lucian dedi-
cându-se învățământului. Dar, gloria școlii 
de Antohia fost purtată din mai departe de 
prietenul lui Flavian, Diodor, cunoscut sub 
numele de Diodor din Tars, episcop de Tars 
din anul 379. Cu acesta din urmă începe a 
doua perioadă acestei școli. Diodor studiase 
filozofia la Atena. L-a avut ca învățător pe 
Silvan episcop de Tars. El este acela care a 
creat cu adevărat învățământul teologic din 
Antiohia, unde se practica un fel de curs re-

gulat, studiul Scripturii reprezentând centrul 
preocupărilor acestei școli.     

Mănăstirile din Antiohia și din împre-
jurimi au devenit, de asemenea, puternice 
centre de studiu. Istoricul Socrate atestă 
faptul că Ioan Hrisostom, Teodor de Mop-
suestia și Maxim episcopul de Seleucia au 
frecventat școlile monastice ale lui Diodor 
și ale prietenului acestuia, Carterius din ve-
chea capitală a Siriei. Ioan Hrisostom însuși 
ne mărturisește că mănăstirile serveau pe 
atunci drept școli pentru tinerii creștini. 
Învățământul lui Diodor s-a bazat pe meto-
da folosită de Lucian. I s-au reproșat unele 
tendințe raționaliste. Chiar dacă limbajul său 
era poate lipsit de exactitate, este cert că el 
nu a fost nici măcar formal eretic. Ortodoxia 
ilustrului său elev, Ioan Gură de Aur, poate 
fi privită ca justificarea și ar fi nedrept să i 
se atribuie îndrăznelile celuilalt discipol al 
său, Teodor de Mopsuestia și,cu atât mai 
puțin, erorile lui Nestorie, elevul lui Teo-
dor. Pe Diodor l-a ajutat părintele Evagrie, 

care a fost și prietenul fericitului Ieronim. 
Dintre elevii conducătorului școlii antiohi-
ei, Sfântul Ioan Gură de Aur, cel mai mare 
exeget creștin, ocupă locul întâi. Teodor de 
Mopsuestia, discipolul Sfântului Ioan, a 
fost renumit prin elocința sa și prin știința 
Scripturilor pe care le-a explicat într-un sens 
lteral, pregătind astfel calea nestorismului, 
și mai puțin prin erorile sale. Fratele său, 
Polychronius, episcop de Apameea între anii 
410-430 și Teodor episcop de Cyr, unul din-
tre alți renumiți exegeți au știut să evite astfel 
de erori. Isodor de Pelusia, mort în anul 434, 
va continua în scris de scrierile sale tradiția 
școlii din Antiohia, chiar dacă în fapt el a fost 
un compilator al scrierilor Sfântului Ioan 
Gură de Aur, iar opera sa anunță perioada 
de decădere a acestei școli. 

3. Erorile lui Nestorie, numit în anul 428 
ar fi arhiepiscop de Constantinopol, s-au do-
vedit a fi fatale pentru școala antiohiană. El 
fusese discipolul lui Teodor de Mepsuestia. 
El și discipolii săi au adoptat principiile de 
exegeză a lui Teodor. Obligați să părăsească 
Imperiul, ei s-au refugiat în Regatul Persiei, 
unde au fost protejați din rațiuni politice. În 
anul 431, Sinodul de la Efes a condamnat 
neorealismul; după această dată, îl găsim 
pe Nestorie și discipolii săi la școala din 
Edessa în Mesopotania, școală ce avea drept 
obiectiv pregătirea clerului persan. După ce 
această școală, după mai multe peripeții, a 
fost distrusă de împăratul Zenon, profesorii 
eretici au transferat-o la Nisibe, unde a fost 

funcțională până la începutul Evului Mediu. 
La Edessa și Nisibe ei au scris în siriacă. Ibas 
și Cubas și Probus traduseseră în siriacă scri-
erile lui Diodor de Tars și Teodor de Mopsu-
estia. În vreme ce nestorienii continuau în 
Persia învățământul șefului lor, școala din 
Antiohia decădea tot mai mult în mijlocul 
luptelor ereticilor. Scriitorii ortodocși din 
vremea aceea sunt inferiori celor dinaintea 
lor la capitolele: originalitate, profunzime și 
activitate. Așa sunt discipolii Sfântului Ioan 
Gură de Aur: abatele Marcu, călugăr egip-
tean, sfântul Nil, călugăr din muntele Sinai, 
Victor de Antiohia, autorul unui comentariu 
la Evanghelia după Marcu, Ion Cassian, cel 
care a întemeiat mănăstirea Sfântul Victor 
din Marsilia; Sfântul Proclu, Patriarh de 
Constantinopol și alții. Toți acești scriitori 
au scris în limba greacă, în afară de Ioan 
Cassian care a scris în limba latină.

Un atac puternic împotriva școlii anti-
ohiene aflăm la Fer. Ironim care condam-
nă pe cei care au urmat rușinea literei și 

nu știu să se ridice mai sus. 
Chiar dacă într-o oarecare 
măsură Fer.Ieronim poate 
să aibă dreptate căci exegeții 
pe care el îi combate au îm-
pins uneori mult prea depar-
te consecințele  principiilor 
lor, el este nedrept atunci 
când nu recunoaște merite-
le lor; de asemenea, trebuie 
amintit că Fer. Ironim este 
cel care a contribuit cel mai 
mult la răspândirea ideilor 
reprezentanților școlii anti-
ohiene din Occident. Cu alte 
cuvinte, influența școlii din 
Antiohia nu s-a mărginit la 
orient. Regulile urmate de 
aceasta și-au făcut drum în 
mănăstirile latine. Dacă scri-
erile lui Diodor, Teodor de 
Mopsuestia, Polichronius și 
chiar cele ale lui Teodoret de 
Cyr au găsit puțin cititori în 
Biserica occidentală, omilii-
le Sfântului Ioan Hrisostom 
au avut mereu admiratori și 

au continuat să răspândească gustul pen-
tru modalitatea sa de interpretare a Sfintei 
Scripturi. Influența acesteia a fost salvatoare. 
Școala exegetică din Antiohia, după cum am 
văzut, nu a fost fără pată. Născută în parte 
dintr-o reacție naturală și justificată împo-
triva exceselor interpretării alegorice ale lui 
Origen, nu a știut întotdeauna să se opreas-
că la timp atunci când mergea pe un drum 
total opus și se evite toate principiile care 
delimitau drumul. Școala din Alexandria 
scotea în evidență elementul supranatural, 
misterios al Scripturilor, dar de mai multe 
ori exagera cu imaginația. Școala de la Antio-
hia insista mai mult pe partea rațională a da-
unelor creștine și se străduia să dovedească 
că creștinismul nu este în perfect acord cu 
exigențele legitime ale rațiunii; chiar dacă 
doctorii cei mai eminenți au știut să evite 
primejdia raționalismului și nu au constatat 
caracterul supranatural al tainelor credinței 
noastre, erorile grave, în care au căzut unii 
dintre membri școlii au întunecat gloria ei. 
Aceste erori au dus la rutina totală a acestei 
școli. Și totuși, oricare ar fi reproșurile pe 
care le putem aduce școlii din Antiohia, nu 
trebuie să trecem cu vederea marile servicii 
pe care acestea le-a făcut teologiei și Sfinte-
lor Scripturi. Nu doar că a evidențiat tot ce 
era arbitrar sau chiar fals în interpretarea 
origenistă, ci a elaborat principiile unei exe-
geze sănătoase care rămân mereu adevărate 
și care, aplicate cu înțelepciune, trebuie să 
fie un adevărat ghid pentru teolog. Maeștrii 

acestei școli au stabilit ermeneutica sacră 
pe o bază solidă și au făcut din aceasta o 
adevărată știință, arătând, în teorie, care 
sunt adevăratele reguli de interpretare li-
terare, adică de interpretare istorică și gra-
maticală; în practică, ei au demonstrat cum 
trebuie aplicate toate acestea. Origen, prin 
origyn prin comentariile sale, pusese temelia 
unei exegeze științifice, dar el nu a știut să 
desăvârșească edificiul pe care îl începuse, 
deoarece metoda sa era defectuoasă. Anti-
ohienii,  fără să aibă geniul lui Origen, au 
fost mai fericiți decât acesta. Cu o metodă 
sigură, ei au profitat de lucrările înaintașilor, 
explicând Scripturile cu multă grijă. Să nu 
uităm că exegeza Sfântului Ioan Gură de Aur 
este un model și în zilele noastre. Cele două 
școli se completează în multe privințe, chiar 
dacă fiecare urmează o direcție proprie. Ale-
xandrienii au urmat o tendință speculativă și 
mistică; doctorii antohieni se distingeau mai 
ales prin reflexie, logică, sobrietatea ideilor. 
În vreme ce primii erau atașați de filosofia 
lui Platon, în forma pe care i-a dat-o Philon, 
ceilalți alții eclerici, împrumutând ceva de 
la stoicism și mult de la Aristotel, dialectica 
acestuia fiind pe gustul lor. Cu toate acestea, 
trebuie să precizăm că nu este vorba de o 
opoziție între cele două școli, ci acestea sunt 
complementare, în multe privințe. Clement 
și Origen au acordat o mai mare importanță 
algorismului; Diodor din Tars și elevii săi, 
interpretării literare și istorice, numai că ei 
nu au respins cu totul sensul mistic și nici 
figurile tipice ale Vechiului Testament, sa-
crificând sensul literal pe care îl considerau 
ca fiind insuficient, chiar dacă era folositor. 
Toți admiteau inspirația Scripturilor, atât 
a Vechiului cât și a noului Testament. Nu-
mai că la Alexandria, de multe ori, se cre-
dea că se descoperă între o expresie izolată 
o idee profundă pe care Duhul Sfânt ar fi 
avut o în vedere, în vreme ce la Antiohia, 
din Cărțile sfinte se scotea în evidență omul 
de care Dumnezeu s-a servit pentru a ne 
comunica adevărul revelat. Credința era, 
prin urmare aceeași, chiar dacă în interpre-
tarea Cuvântului lui Dumnezeu se acorda 
mai mare importanță fie sentimentului, 
fie rațiunii. „Tendința istoricizantă acestei 
școli a determinat o accentuare deosebită a 
umanității lui Hristos, ceea ce implica unirea 
deplină a celor două firi, divină și umană, în 
Hristos. Lucrările s-au clarificat la Sinodul 
Ecumenic de la Efes (431) prin condamna-
rea tendințelor nestoriene, apolinariste și 
eutihene. Trebuie precizat că aceste două 
tendințe sunt evidente și astăzi: unele spiri-
te sunt dispuse spre speculațiile mistice ale 
alexandrienilor; dar cei mai mulți, obișnuiți 
cu o metodă riguros științifică, nu vor să 
admită nimic fără dovezi și stabilesc adevă-
rurile creștine din interpretarea literară a 
scripturilor, sprijinind pe tradiție. Chiar dacă 
Școala din Alexandria și-a dovedit trăinicia 
prin propovăduirea unei doctrine creștine 
autentic ortodoxe, nu trebuie neglijată nici 
contribuția școlii antiohiei la dezvoltarea 
aceleiași din doctrine.

Ioan Gură de Aur (347–407)
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Mănăstirea de la Curtea de Argeş – Mănăstirea de la Curtea de Argeş – 
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INTERVIUINTERVIU CRONICĂCRONICĂ

Biserica veche
Fostă capitală a Țării Românești, municipiul Curtea de 

Argeș s-a bucurat de-a lungul timpului de statutul de„oraș 
regal”, reintrând în atenția istoriei odată cu urcarea pe 
tronul României a Regelui Carol I (1839-1914). În perioada 
domniei Regelui Carol I, la Curtea de Argeș a fost constru-
ită calea ferată care leagă orașul de Pitești, a fost ridicată 
o gară monumentală și a fost refăcută biserica Mănăstirii 
Curtea de Argeș, cunoscuta ctitorie a lui Neagoe Basarab, 
căreia i-a fost adăugat un palat devenit una dintre reședin-
țele familiei regale. Însă, poate cea mai importantă decizie 
a fost aceea ca frumoasa catedrală de la Curtea de Argeș 
să devină necropolă regală. Astfel, Regele Carol I, Regina 
Elisabeta, Regele Ferdinand și Regina Maria, Regele Mihai 
I și Regina Ana își dorm somnul de veci alături de Neagoe 
Basarab și familia acestuia.

Ctitorie a domnului Țării Românești Neagoe Basarab, 
Mănăstirea Curtea de Argeș este o capodoperă a arhitec-
turii medievale, dar și cea mai valoroasă construcție de 
arhitectură bisericească din România. Radu de la Afumați 
a continuat lucrările și a desăvârșit pictura, în 1526. În 
pronaosul bisericii, se află mormintele ctitorilor princi-
pali: Neagoe Basarab și doamna Despina, soția lui Neagoe 
Basarab, doamna Stana, fiica lui Neagoe Basarab și soția 
lui Ștefăniță Vodă al Moldovei. Tot aici se află și piatra de 
mormânt a voievodului Radu de la Afumați, soțul doamnei 
Ruxandra, fiica lui Neagoe Basarab, cel care, spun croni-
cile, în anul 1526 a pus de s-a zugrăvit biserica Mănăstirii 
Curtea de Argeș. În același loc, se găsesc, pe de o parte, 
mormântul regelui Carol I și al reginei Elisabeta, osemin-
tele micuței prințese Maria,  mormântul regelui Ferdinand 
și al reginei Maria. În testamentul din 14/25 februarie 
1899, Carol I își exprima dorința ca trupul său să fie în-
gropat „lângă biserica Curții de Argeș, reclădită de mine, și 
care poate deveni mormântul dinastiei române, însă, când 
capitala Regatului va cere ca cenușile mele să rămână în 
mijlocul iubiților mei bucureșteni, atunci înmormântarea 
la Curtea de Argeș va fi provizorie, până ce se va clădi un 
mausoleu pe o înălțime împrejurul orașului, unde se poate 
deschide un bulevard (mă gândesc la înălțimea înainte de 
biserica Cărămidari, unde se găsește astăzi un pavilion al 
Institutului Geografic Militar”.

La 10 mai 1866, principele Carol I intra în București, 
depunând jurământul, fiind primit de o mulțime entuzi-
astă. La 10/22 mai 1877, a avut loc, la București, o serie 
de festivități prilejuite de proclamarea Independenței Ro-
mâniei. La 10/22 mai 1881, când s-au împlinit 15 ani de 
la urcarea pe tronul statului român, au avut loc festivități 
prilejuite de proclamarea Regatului și încoronarea dom-
nitorului Carol I ca rege al României. Cei 48 de ani de 
domnie a lui Carol I au marcat o etapă de mari progre-
se a României în plan economic, social, administrativ, 
politic, cultural. România și-a cucerit Independența de 
stat, a devenit monarhie constituțională și s-au pus bazele 
consolidării statului român modern.

Avariată de incendii, cutremure și prădată de mai 
multe ori, biserica a fost supusă de-a lungul timpului mai 
multor lucrări de restaurare. Biserica Mănăstirii Curtea de 
Argeș a fost restaurată de Matei Basarab, care a reclădit și 
turnul clopotniței de la intrare. Lucrări de reparații a făcut 
și Șerban Cantacuzino, domn al Țării Românești, în 1682.

Regele Carol I a construit parcul Mănăstirii Argeșului 
și palatul episcopal, care era folosit ca reședință regală 
de vară. Construită în stil german, clădirea este simetric 
dispusă în raport cu axa Catedralei, având în centru pa-
raclisul, cu turnul-clopotniță. Paraclisul (ridicat cu un 
an înainte de palatul regal) adăpostește moaștele Sfintei 
Mucenițe Filofteia.

În sala de recepții a fostei reședințe regale s-au ținut 
ședințe importante ale Consiliului de Coroană, iar apar-
tamentele regale de la etaj i-au găzduit pe regii României. 
Regina Elisabeta a locuit aici doi ani, iar după ce s-a îmbol-
năvit, pentru ea a fost montat un lift, unul dintre primele 
din țară. Printre obiectele cu însemnătate istorică, se află 
și o Sfântă Scriptură scrisă cu litere de aur și pictată de 
regina Elisabeta, alături de câteva icoane lucrate în mozaic. 
După moartea regelui Carol I, regina Elisabeta s-a retras la 
Mănăstirea de la Curtea de Argeș, unde a încetat din viață, 
la 18 februarie 1916, în urma unei duble pneumonii. Aici 
a și fost înmormântată.

La 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, Feredinand de Ho-
henzollern-Sigmaringen a fost încoronat rege al tuturor ro-
mânilor. În timpul Primului Război Mondial, regele Ferdi-
nand s-a alăturat curentului favorabil Antlantei, chiar dacă 
a fost nevoit să lupte împotriva țării sale natale, Germania, 
implicând-se chiar și în operațiunile militare. În timpul 
domniei sale, s-a înfăptuit reforma agrară, pentru care a 
fost numit„Rege al țăranilor”. Totodată, regele Ferdinand I 
a proclamat Constituția din 1923, prin care s-a adoptat vo-
tul universal. Regele Ferdinand I a murit la 20 iulie 1927, la 
Sinaia. Pe 23 iulie a fost înmormântat la Catedrala episco-
pală din Curtea de Argeș, cu „o pompă vană și rece”, după 
cum avea să mărturisească Nicolae Iorga. Pe lespedea de 
marmură albă au fost gravate cuvintele: „Aici odihnește ro-
bul lui Dumnezeu Ferdinand I, Regele României, născut la 
24 august 1865 la Sigmaringen, răposat la 20 iulie 1927 la 
Castelul Pelișor. Luând cârma țării la 11 octombrie 1914, a 
tras abia la 15 august 1916 pentru dezrobirea românilor de 
peste vechile hotare înfăptuind întregirea neamului și în-
coronându-se la 15 octombrie 1922 la Alba-Iulia ca primul 
rege al tuturor românilor”. Personalitate cu impact în me-
diul politic, social și cultural al societății românești, regina 
Maria nu a pregetat să se folosească de propria-i carismă în 
vederea slujirii intereselor naționale ale poporului său. A 
susținut de la început alianța 
României cu țările Antantei 
în vederea unirii provinciilor 
românești aflate sub stăpâni-
rea Imperiului Austro-Ungar 
și a fost supranumită „mama 
răniților” și „regina-soldat”, 
pentru atitudinea ei cura-
joasă din timpul Primului 
Război Mondial, când a lu-
crat direct pe front în spitale 
de campanie și a coordonat 
activitatea unei fundații de 
caritate. După încoronarea 
de la Alba Iulia, în 15 octom-
brie 1922, alături de regele 
Ferdinand, ca suverani ai 
României Mari, regina Ma-
ria a efectuat vizite oficiale în 

Europa de Vest și în Statele Unite ale Americii, în 1926. 
Regina Maria a murit la 18 iulie 1938, în castelul Pelișor. 
Prin prevederile testamentare, trupul i-a fost înhumat 
în Catedrala episcopală de la Curtea de Argeș, iar inima 
i-a fost depusă în ctitoria sa „Stella Maris” de la Balcic. 
În 2015, Casa Regală și Ministerul Culturii au hotărât de 
comun acord ca locul inimii reginei Maria să fie Salonul 
de Aur din Castelul Pelișor.

Biserica nouă
În data de 10 mai 2009, la inițiativa Arhiepiscopiei 

Argeșului și Muscelului, a fost pusă piatra de temelie pen-
tru o nouă Catedrală arhiepiscopală la Curtea de Argeș, 
care să aibă și rolul de necropolă regală. Noua Catedrală 
arhiepiscopală și regală este amplasată la intrarea în in-
cinta Mănăstirii Curtea de Argeș și poartă hramul Sfin-
tei Mucenițe Filofteia și al Sfinților Arhangheli Mihail și 
Gavriil. Edificiul are, în linii mari, arhitectura Bisericii 
Domnești de la Curtea de Argeș, ctitorită de domnitorul 
Basarab I la mijlocul secolului al XIV-lea. Ușor retrasă față 
de monumentul central al așezământului, clădirea a fost 
concepută în stilul arhitecturii bizantine, ca o prelungire 
a vechiului lăcaș de cult. Construcția, ce are 36 metri lăți-
me în zona fațadei, are forma de cruce greacă înscrisă, cu 
brațele egale, naosul principal de aceeași înălțime cu cel 
transversal, peste a căror boltă se înalță o cupolă cu o turlă 
cu înălțimea de 21 metri. Capetele extreme ale necropolei, 
în formă de semicerc, sunt formate de două capele, aco-
perite cu câte o cupolă. În capela din stânga vor fi expuse 
moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia, situate la ora actuală 
în palatul episcopal din apropiere. În exterior, Catedrala 
are un veșmânt de cărămidă aparentă și chenare în relief 
cu detalii de piatră, iar în interior este decorată cu mozaic.

În noua necropolă regală au fost înmormântați Regele 
Mihai I (2017) și Regina Ana (2016).

Tot aici au fost reînhumate rămășițele pământești ale 
regelui Carol al II-lea, aduse în țară în 2003 de la Lisabona, 
la 50 de ani după moartea sa, și cele ale Reginei Elena, 
aduse în țară în 2019 de la Lausanne. În viitor, urmează să 
fie strămutate la Curtea de Argeș și rămășițele pământești 
ale altor membri ai Familiei Regale din a patra generație.

Mănăstirea Curtea de Argeș într-o reprezentare din anul 1907

@ STELIAN GOMBOȘ

- Stimate domnule Dmitri Mura-
hovschi, anul acesta, la împlinirea a 
146 de ani de la nașterea lui Constan-
tin Brâncuși, Centrul Cultural „Mihai 
Eminescu” din București a sărbătorit 
într-un mod special acest moment ani-
versar printr-un eveniment cultural de 
înaltă ţinută. Evenimentul a cuprins o 
fascinantă expoziţie de artă cu tema 
„Brâncuși, dragostea mea!”, care 
are ca personaj central, tocmai portre-
tul marelui artist, pictat de dumnea-
voastră. Există mai multe fotografii-
document cu înfăţișarea lui Constantin 
Brâncuși. Și totuși, ce v-a determinat să 
alegeţi acea fotografie pentru portret?

- Mi s-a părut cea mai reprezentativă 
fotografie și atunci a devenit o provoca-
re pentru mine, ca pictor, să redau acea 
expresivitate din privirea lui Brâncuși.

- În esenţă, ce reprezintă pentru 
dumneavoastră opera lui Constantin 
Brâncuși?

- Îmi plac foarte mult operele lui 
Constantin Brâncuși și le admir de 
câte ori am ocazia. Nu pot să exprim 
în cuvinte ce reprezintă, deoarece cu-
vintele sunt greu de găsit! Ce cuvinte 
să folosești atunci când vorbești despre 
un Maestru al Artei, așa cum este Con-
stantin Brâncuși?

- Cât timp v-a fost necesar pentru 
realizarea acestui portret?

- Portretul lui Constantin Brâncuși 
a fost pictat în trei săptămâni.                                                                                                                             

- Vă rugăm să ne vorbiţi despre 
procesul creaţiei, al realizării acestui 
tablou.

- Procesul nu a fost simplu, deoa-
rece am creat o compoziție. În spatele 
lui Brâncuși am pictat„Poarta săru-
tului”. Am schimbat lumina care era 
în fotografie și am folosit tehnica de 
pictură„Rembrandt lighting”.

- Dacă l-aţi întâlni acum, ce l-aţi 
întreba?

- Nu l-aș întreba nimic. Pur și sim-
plu, l-aș ruga să mă primească în ateli-
erul său și să îmi dea posibilitatea să îl 
văd cum lucrează.

- Ce artiști preferaţi aveţi?
- Rembrandt, Diego Velázquez, An-

toon van Dyck.

- În creaţia dumneavoastră, por-
tretele au o semnificaţie majoră, sunt 
protagonistele artei dumneavoastră. 
Cum decideţi pentru realizarea unui 
portret?

- Așa este! Cel mai mult îmi place să 
pictez portrete, dar întotdeauna încerc 
să surprind emoțiile fiecărui personaj în 
parte. În picturile mele, cea mai impor-
tantă pentru mine este emoția pe care 
ochii o transmit.

- În timpul procesului de creaţie, 
dialogaţi cu personajul?

- Da. Nu prin cuvinte, așa prin gân-
duri…

- Un Pictor-portretist trebuie să fie 
și un bun psiholog?

- Un portret pictat nu trebuie să fie 
o simplă copie, de aceea eu cred că un 

pictor bun trebuie să fie și un psiholog 
bun, care să redea în pictura sa emoțiile 
personajului.

- Ce credeţi că îl propulsează pe un 
pictor consacrat? Talentul, norocul sau 
critica de specialitate?

- În ziua de azi, ca un pictor să de-
vină consacrat, trebuie să aibă un pic 
mai mult din toate! Norocul este foar-
te important! După care, pe locul doi 
trebuie să fie munca! Un pictor trebuie 
să fie ca un sclav pentru arta lui. Dacă 
muncești mult, atunci vor apărea și re-

zultate frumoase. Criticii de artă sunt 
foarte importanți, dar și iubitorii de artă 
sunt la fel de importanți.

- Ce este foarte important pentru un 
artist plastic atunci când are un verni-
saj propriu?

- Cel mai important pentru un ver-
nisaj trebuie să fie calitatea lucrărilor 
expuse și, bineînțeles, toți invitații care 
participă la vernisaj.

- Sunteţi un pictor prolific? Câte ta-
blouri aveţi până în prezent?

- Sincer, nu știu! Nu le-am numărat 
niciodată, dar am pictat foarte multe 
tablouri.

- Aveţi studii de specialitate în do-
meniul artelor plastice?

- Am absolvit Liceul cu profil de Arte 
Plastice, după care Colegiul de Arte Plas-
tice, apoi Academia de Muzică, Teatru și 
Arte Plastice și în final am urmat cursu-
rile de Master în Pictură, tot la Academia 
de Muzică, Teatru și Arte Plastice din 
Chișinău - Republica Moldova.

- Unde pot fi admirate tablourile 
dumneavoastră?

- Majoritatea tablourilor mele sunt în 
colecții private, în mai multe țări (Repu-
blica Moldova, România, SUA, Elveția, 
Italia, Germania, India, Turcia, Rusia), 
dar am colaborat în mai multe proiecte 
și cu instituții publice din România.

- Care este cea mai iubită pictură a 
dumneavoastră și de ce?

- Până în prezent am două picturi 
preferate: „Doctor Faustus” și „The Ma-
gic Of Choice”, care acum aparțin unui 
colecționar din India.

- Ca artist, aţi primit o confirmare 
a muncii dumneavoastră?

- Pentru activitatea mea ca pictor, 
precum și pentru contribuția adusă ar-
tei și culturii, am primit anul trecut cu 
mare bucurie și mulțumire sufletească 
„Ordinul Sanctus Stephanus Magnus”, 
care mi-a fost înmânat de către Preaferi-
citul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, ceea ce reprezintă o 
confirmare a muncii mele.

- Omul Dmitri Murahovschi este 
unul și același cu Artistul Dmitri Mu-
rahovschi?

- Da, Omul Dmitri Murahovschi este 
unul și același cu Artistul Dmitri Mura-
hovschi. Dacă ești pictor adevărat, nu 
poți să ai altă viață. Viața mea este arta.

- Drumul artei picturale este pentru 
dumneavoastră o tradiţie de familie? 
Mai există cineva în familia duumnea-
voastră cu afinităţi estetice?

- Nimeni în  familia mea nu a fost 
pictor. Mama a fost creator de modă.Ea 
mi-a pus pentru prima data creionul în 
mână și m-a învățat să desenez. Îmi aduc 
aminte, cum în copilărie mama desena 
hainele și eu, alături de ea încercam să o 
ajut să aleagă materialele potrivite.

- Care sunt valorile fundamentale 
de care ţineţi cont în viaţă?

- Este important pentru mine să nu 
fac rău. Încerc să respect cele zece po-
runci și să fiu sincer cu mine.

- Dacă vi s-ar cere să pictaţi un por-
tret cu cea mai frumoasă femeie din 
lume, pe cine aţi alege?

- Întotdeauna o  aleg pe mama, pen-
tru mine ea este cea mai frumoasă fe-
meie din lume!

- Ce proiecte de viitor aveţi?
- Am un singur proiect de viitor: 

SĂ PICTEZ mult și bine, din ce în ce 
mai bine!

- Ce aţi vrea să știe oamenii despre 
dumneavoastră?

- Pentru mine cel mai important în 
viață este pictura, iar atunci când pictez 
simt că trăiesc! Calitatea picturii pe care 
o fac contează foarte mult! Sunt foarte 
critic cu mine.

- Dacă ar fi să vă definiţi printr-un 
singur cuvânt, care ar fi acela?

- PICTOR.

- La ce proiecte participaţi în pre-
zent și unde putem admira lucrările 
dumneavoastră?

- În prezent, tabloul cu „Portretul lui 
Constantin Brancuși”poate fi văzut la 
Muzeul Județean Gorj. Este o onoare 
pentru mine să expun lucrarea în orașul 
natal al marelui sculptor, iar în perioada 
1-15 am mai participat cu mândrie cu 
două lucrări la expoziția de grup a mai 
multor artiști plastici din România și 
Republica Moldova, la Galeria Calderon 
Art Studio.

- Vă rugăm, un mesaj pentru cititori.
- Acum trăim într-o perioadă foarte 

agitată, dificilă și nu mai alocăm timp 
pentru activități care aduc bucurie su-
fletului. Mergeți la un concert, la teatru, 
la muzeu sau la un vernisaj! Fiecare om 
trebuie să își facă timp pentru artă!

INTERVIU REALIZAT DE CLAUDIA MOTEA

DMITRI MURAHOVSCHI
DMITRI MURAHOVSCHI

la ceas aniversar cu
la ceas aniversar cu

marele BRÂNCU{I!
marele BRÂNCU{I!
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Dirijor, compozitor și pianist de 
renume, Constantin Silvestri (31 mai 
1913 - 23 febr.1969), este o personalita-
te marcantă din domeniul muzicii, atât 
în România (unde s-a născut și a acti-
vat în primii 45 de ani de viață) cât și 
în Anglia (unde și-a petrecut ultimii opt 
ani din viață, devenind astfel o prezență 
faimoasă la nivel internațional). Uni-
versitatea Hyperion din București și 
King’s College din Londra marchează 
evenimentul în sinergie: O dublă pre-
mieră online a filmului „CONSTANTIN 
SILVESTRI AVANT - GARDIST, MAS-
TER IMPROVISER, HOMME PASSI-
ONNÉ”- serie în șapte episoade, creație 
a unei eminente personalități culturale, 
pianista Anda Anastasescu Gritten, Co-
mandor al Ordinului Meritul Cultural, 
Președinte al Constantin Silvestri Inter-
national Foundation și Director artistic 
al London Schubert Players. Domnia sa, 
care a studiat și interpretat cu pasiune 
compozițiile lui Silvestri, ne face totodată 
onoarea și bucuria de a ne oferi spre pu-
blicare un amplu material documentar 
în care prezintă personalitatea lui Con-
stantin Silvestri, ne dezvăluie povestea 
seriei de filme dedicate prestigiosului 
musician, incluzînd unele imagini reali-
zate de către HypTV - televiziunea online 
a Universității Hyperion și ne face cu-
noscute aspecte ale activității Fundației 
Internaționale Constantin Silvestri pe 
care o conduce. Pentru receptarea cuve-
nită unui astfel de eveniment, vă invităm 
să lecturați captivantul articol „CON-
STANTIN SILVESTRI BEETHOVE-
NUL ROMÂNIEI?” și să vizionați seria 
de șapte filme semnate de prestigioasa 
pianistă Anda Anastasescu Gritten, căre-
ia îi mulțumim pentru efortul susținut de 
peste trei decenii, prin care se păstrează 
memoria vie a activității și personalității 
lui Constantin Silvestri.

CONSTANTIN SILVESTRI 
AVANT- GARDIST, MASTER IM-
PROVISER, HOMME PASSION-
NÉ.

Film britanic în șapte episoade pro-
dus la Londra în 2021 de Anda Anasta-
sescu Gritten și Nicolas Gaster.

EPISOD 1: PRELUDIU
EPISOD 2: SOLDAȚII DE PLUMB
EPISOD 3: MICUL CIOBĂNAȘ
EPISOD 4: FOCURI DE ARTIFICII
EPISOD 5: TABLOURI DINTR-O 

EXPOZIȚIE
EPISOD 6: NOCTURNĂ
EPISOD 7: BACANALĂ 
CONSTANTIN SILVESTRI BE-

ETHOVENUL ROMÂNIEI?
Sunt încântată și mulțumesc căldu-

ros Universității Hyperion pentru pu-
blicarea versiunii subtitrate în limba 
română a filmului meu CONSTANTIN 
SILVESTRI AVANT - GARDIST, MAS-
TER IMPROVISER, HOMME PASSI-
ONNÉ - în șapte episoade, pe canalul 
YouTube al acesteia! În 2019, cu ocazia 
comemorării a 50 de ani de la moartea 
lui Silvestri la Londra, Universitatea 
Hyperion a avut gentilețea să filmeze în 
Muzeul Național Cotroceni recitalul 
meu de pian pentru Radio România și 

să îmi permită să utilizez câteva frag-
mente în film. Am devenit colaboratori 
și parteneri apropiați, ceea ce a condus 
la premiera filmului online în tandem 
cu King’s College London, care deține 
Arhiva Silvestri. Cu o durată medie de 
12 minute, cele șapte episoade ale filmu-
lui traversează viața lui Silvestri și 
pășesc în universal creațiilor lui între 
vârstele de 5 – 20 de ani. Dedicate Fes-
tivalului Internaţional George Enescu, 
filmele au avut premiera absolută la 
TVR 3 în septembrie 2021. Filmele des-
pre compozitori sunt rare. Silvestri „Di-
rijorul” a intrat deja în lumea legende-
lor, dar Silvestri „Compozitorul” încă 
mai așteaptă în culise… Într-o bună zi, 
universul spiritual, frumusețea și pro-
funzimile muzicii lui vor ajunge să atin-
gă corzile afective ale unui număr sem-
nificativ de interpreți și ascultători și să 
intre în repertoriul internațional de 
concert. Filmul meu se adresează publi-
cului larg, invitându-l la o călătorie 
neobișnuită în viața turbulentă a unui 
om remarcabil ce se manifestă special 
de la o vârstă fragedă. Prezentarea este 
presărată cu intervențiile mele pe clavi-
atură și cu secvențe orchestrale dirijate 
de Silvestri – mărturii ale harului lui de 
a produce „miracole” sonore. Scenariul 
este bazat pe lunga mea „conviețuire” 

cu muzica lui Silvestri și pe biografia 
scrisă de soțul meu, ziaristul-reporter 
John Gritten : A Musician Before His 
Time. Constantin Silvestri Conductor, 
Composer, Pianist. Asemănarea cu Be-
ethoven a prins contur pe măsură ce le 
studiam muzica. Atât de convingătoare 
a devenit această percepție încât am în-
ceput să-i pun alături în programele 
mele de concert – spre surpriza și de-
lectarea publicului. Amândoi ne pretind 
să gândim, conducându-ne spre o gamă 
infinită de nuanțe psihologice în cele 
mai intime cutiuțe ale sufletului nostru. 
Filmul nu vine fară propria lui poveste! 
Geneza i se datorează Pandemiei pentru 
vidul creat în sfera culturală a manifes-
tărilor „pe viu” și Norocului meu de a 

face cunoștință, în mod cu totul 
neașteptat, cu distinsul editor britanic 
de film Nicolas Gaster. Când i-am vorbit 
de dorința mea de a expune pe o pelicu-
lă simbioza dintre viața și creația lui 
Silvestri, Nicolas mi-a spus „Anda, aș fi 
încântat să facem acest film împreună 
în memoria bunicului* meu care s-a 
născut la București”. Cu punctul de ple-
care hărăzit de Soartă, nu îmi rămânea 
decât să mă apuc de lucru și să mă trans-
form, cât puteam de bine, din pianist în 

producător de film, scenarist și actor-
prezentator! [*Parţial contemporan cu 
Silvestri, Moses Gaster (1856-1939), 
membru de onoare al Academiei Ro-
mâne, a fost profesor de limba și lite-
ratura română la Universitatea din 
capital și autorul publicaţiilor: 
Chrestomaţie Română (1891) – cea 
mai importantă colecţie de tipărituri și 
manuscrise vechi din sec. XVI-XVIII; 
Literatura populară română 
(1883); Rumanian Bird and Beast 
Stories (1915). Ca lingvist am susținut 
romanitatea poporului roman și latini-
tatea limbii române în lucrări ca Strati-
ficarea elementului latin în limba 
română sau Die Nicht lateinischen 
Elementeim Rumänischen. Ca isto-

ric literar a fost preocupat de vechimea 
și periodizarea limbii române, de locul și 
importanța literaturii române și a îngri-
jit cea mai bună ediție din „Povestea 
vorbei” a lui Anton Pann. Numele lui este 
consemnat ca „Recipient de seamă” în 
analele Ordinului Naţional Pentru Merit 
Clasa I, care i s-a decernat în 1891.] Sil-
vestri s-a născut la București în 1913. 
Casa părintească era la mică distanță de 
Opera Română, de cealaltă parte a po-
dului de peste Dâmbovița. Cu 45 de ani 
mai târziu, Silvestri dirija la venerabila 
instituție, premiera română a operei 
Oedipe de George Enescu, ca mai apoi 
să părăsească România pentru totdeau-
na. Viața i-a fost modelată de disperări 
și triumfuri. Cu toate că strămoșii lui 
erau italieni și cehi, Silvestri aparținea 
culturii române, pe care a dorit să și-o 
asimileze „în sânge”. Totuși, trăia cu 
sentimentul că etnicitatea lui română 
nu era legitimă. Din impresiile celor care 
l-au cunoscut ca adolescent și ca om tâ-
năr, se înțelege că Silvestri avea o pro-
blemă de identitate care îl făcea nesigur, 
nemulțumit, neliniștit, singuratic și 
chiar bizar în ochii unor prieteni și co-
legi. Deși născut la București și repre-
zentând a treia generație a familiei sale 
acolo, Silvestri va obține cetățenia ro-
mână abia la vârsta de 22 de ani. (La 
naștere, primise cetățenia tatălui său, 
născut la Viena, datorită circumstanțelor 
și înregistrat în mod automat cetățean 
austriac) La 24 de ani câștigă Premiul I 
la Concursul Enescu pentru compoziție, 
iar strălucitoarele improvizații publice 
pe care le face ca pianist la Sala Dalles, 
cu ușurința lui Mozart și a lui Beetho-
ven, devin celebre. La părăsirea Româ-
niei în 1946, marele Enescu declara: 
„plec cu inima împăcată, fiindcă las în 
urma mea un compozitor de valoare 
care va aduce faimă ţării”. La rândul 
lui, Silvestri va face cunoscute lucrările 
lui Enescu prin interpretări și înregis-
trări magistrale, împlinind astfel dorința 
fierbinte a acestuia de a rămâne în amin-
tirea oamenilor, NU pentru „piruetele” 
făcute pe vioară, ci pentru creația lui 
componistică. Și totuși, în pofida 
calităților lui excepționale, singurele 
posturi care i se oferă după trei ani de 
refuzuri, sunt cele de corepetitor și bi-
bliotecar la Operă. Tânărul Silvestri 
scrie numeroase memorii către Uniunea 
Muzicienilor în care se plânge că „Radio 
și Filarmonica i-au închis ușile”. La 27 
de ani se gândește în mod serios să 
abandoneze profesia muzicală și să ac-
cepte o ofertă de lucru pentru o compa-
nie forestieră din Lainici, care i-ar fi 
adus un salariu decent și i-ar fi salvat 
sănătatea la momentul acela, când era 
internat pentru o boală cronică de plă-
mâni, la Sanatoriul Bruckental din 
Avrig. Într-o scrisoare dramatică, îi 
mărturisește lui George Georgescu, Di-
rectorul Operei „că a fost nevoit să ac-
cepte ajutorul fostului său profesor, 
compozitorul Mihail Jora, pentru a-și 
putea îngriji sănătatea”, că „rușinea de 
a trăi din caritate” este insuportabilă 
deși nu este din vina lui; că nu datorea-

ză nimic țării și nu mai poate întrevedea o 
carieră de dirijor; și în final, că nu mai are 
încredere în propria lui capacitate de a re-
aliza ceva în ziua de mâine. Deschiderea 
benefică ce îi va schimba decisiv viața și 
cariera apare neașteptat în 1945, prin sus-
pendarea lui Georgescu de la pupitrul Fi-
larmonicii pe motive politice. Astfel, tână-
rul Silvestri de 32 de ani este invitat să îi 
ia locul și este onorat cu titlul de „dirijor 
permanent”. Următorii 13 ani sunt cei de 
consacrare și succese marcante în Europa 
de Est, unde este purtat pe brațe de publi-
cul din Budapesta;respectat în Rusia pen-
tru interpretările muzicii lui Ceaikovski și 
Șostakovici; și „descoperit” în timpul unei 
repetiții cu orchestra Radio, de către com-
pozitorul și criticul scoțian Malcolm Ray-
ment care, electrizat de dirijatul lui Sil-
vestri, îi facilitează debutul la Londra cu 
orchestra London Philharmonic. Nu am 
avut norocul să-l văd pe Silvestri dirijând, 
dar soțul meu era prezent în 1957 la debu-
tul de la Royal Festival Hall și nu a uitat 
nici interpretarea Simfoniei Psalmilor de 
Stravinsky, nici ovațiile neobișnuit de lun-
gi și entuziaste din partea publicului lon-
donez. După ce părăsește România în 
1958, itinerariul vieții îl conduce la Paris 
pentru trei ani; apoi la Bournemouth în 
Anglia (1961-1969) unde câștigă concursul 
de dirijor al orchestrei locale pe care în 
numai câțiva ani, o ridică de la un nivel 
provincial la unul de reputație mondială. 
Vestea morții lui premature, la 55 de ani, 
de cancer, a fost primită în lumea muzicii 
devastator. Răpit în plină maturitate și 
ascensiune și comparat cu giganții profe-
siei - Karajan, Toscanini, Barbirolli -Sil-
vestri se odihnește în curtea bisericii St. 
Peter din Bournemouth. Epitaful este de-
dicat „Maestrului Orchestrei Simfonice 
Bournemouth, un muzician extraordinar 
și un om remarcabil ”.Țara adoptivă mi-a 
împlinit visurile de a concerta la Royal 
Festival Hall și la Wigmore Hall și mi-a 

oferit deschideri surprinzătoare și valoroa-
se în viață. În 1994, cu mare emotie, am 
pășit ca solistă pe scena sălii de concert 
Winter Gardens din Bournemouth, unde 
Silvestri a modelat zi de zi orchestra și 
i-a dăruit cu devotament ultimii lui ani de 
viață. Ce păcat că în 2006, complexul sălii 
a fost demolat și înlocuit cu o parcare pu-
blică! „Atâta înţelepciune, atâta talent. Și 
sunt uitaţi de îndată ce mor. Trebuie să 
facem tot posibilul să le păstrăm aminti-
rea vie.” Dimitri Șostakovici. O 
selecție de proiecte în memoria lui Silvestri 
concepute începând din 1990, de Anda 
Anastasescu și John Gritten, susținute de 
London Schubert Players Trust și Fundația 
Internațională Constantin Silvestri:
l  Festivaluri/Concursuri 

Internaționale Constantin Silvestri 
la Târgu-Mureș
l Monografia A Musician Before 

His Time. Constantin Silvestri conductor, 
composer, pianist de John Gritten.
l Serie de recitaluri Anda Ana-

stasescu la Wigmore Hall cu Premi-
erele britanice ale lucrărilor pentru pian 
de Silvestri.
l Primul Festival britanic de com-

pozitori români: A Romanian Musical 
Adventure
l Dublu CD: Constantin Silvestri - A 

Bournemouth Love Affair
l Expoziție Silvestri.
l Burse Silvestri pentru tineri mu-

zicieni cu vârsta de 16 ani din România 
pentru studii academico-muzicale în UK.
l Turneu de concerte în Marea 

Britanie și Irlanda a orchestrei filarmo-
nice Târgu- Mureș sub numele: Constan-
tin Silvestri Philharmonic.
l Turnee educative în Marea Bri-

tanie pentru orchestra Liceului de Artă 
George Enescu.
l Turnee educative în România 

pentru Morgan Brass Quintet al școlii de 
muzică Chetham, Manchester.
l Silvestri Mini-Proms la Galeria 

Nemțoi, Bucuresti.
l Înregistrări speciale Silvestri 

pentru Patrimoniul Radiodifuziunii Ro-
mâne: suitele pentru pian.
l Broșură Silvestri
l Film în șapte episoade: CON-

STANTIN SILVESTRI AVANT- GARDIST, 
MASTER IMPROVISER, HOMME PAS-
SIONNÉ

NOTĂ: Articolul de mai sus include 
material din monografia „A Musician 
Before His Time” de John Gritten.
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@ ANDA ANASTASESCU 
GRITTEN

Libretul „Un englez la noi în târg”, reeditat la prestigioasa 
editură MAGIC PRINT din Onești, jud. Bacău, readuce prin me-
sajele lui, în memoria generației anilor ̀ 70 și nu numai, îndemnul 
pe care l-am transmis și în prima ediție a cărții: „Să nu ne fie frică 
de bătrâneţe ci de neputinţa ei”.

Dintre reperele critice despre acest libret, l-am ales pe cel al 
jurnalistului Constantin CARBARĂU (1998-2012). Acesta a fost 
director fondator al publicației „SUD”, revistă editată de „Asociația 
pentru Cultură și Tradiție Istorică Bolintineanu”. Publicația „SUD” 
a apărut în peisajul presei în anul 1996 și continuă să fie o revistă 
citită de cei care-i apreciază valoarea jurnalistică, inclusiv și pe cei 
care trudesc pentru editarea ei.

Revista „SUD”, este publicată cu sprijinul Primăriei și Consi-
liului Local din Bolintin Vale.

„Cartea «Un englez la noi în târg», apărută în anul 2005 la 
editura EMIA-Deva, este dedicată de autorul ei, Gabriel I. Năstase, 
generaţiei anilor ’70, anii primei sale tinereţi, și are ca mesaj de 
suflet pentru cei care cândva au fost și ei tineri: «Să nu vă fie frică 
de bătrâneţe, ci de neputinţa ei».

Întâmplările 
din această car-
te, considerată de 
autor un libret, 
sunt strict auten-
tice și s-au petre-
cut în vara anului 
1972, la Piatra 
Neamţ.

Libretul este 
structurat în două 
părţi, iar intriga 
lui se desfășoară 
într-un ritm dina-
mic, specific vâr-
stei personajelor 
implicate într-o 
«ghidușie» ado-
lescentină.

Curăţenia su-
fletească, voioșia, 
setea de viaţă și 
entuziasmul de-
bordant specific 
tinereţii sunt an-
corate în realită-
ţile unei perioade 
de mult apuse, 
dar care și-a păs-
trat peste timp 
parfumul nostal-
gic al tinereţii.

Libretul începe cu o farsă pe care unii din grupul de tineri o 
fac fără răutate unei colege de-a lor, fascinată de limba engleză și 
de cei care o vorbesc, mai ales când aceștia sunt cetăţeni englezi, 
și se sfârșește în cel mai optimist mod, când toată lumea se simte 
bine, râde și cântă din toată inima, inclusiv «victima» farsei care 
află în final adevărul.

Subiectul cărţii care se derulează într-un ritm alert a fost scris 
de autor în intenţia de a fi pusă în scenă ca operetă, astfel încât 
mesajul ei, vorbit și cântat, de bună dispoziţie și dragoste faţă de 
semenii noștri, să ne bucure tuturor mintea și sufletul.

Ce-i mai frumos pe această lume, în care existenţa fiecăruia 
dintre noi este scurtă, trecătoare și ireversibilă? Aș fi tentat să 
răspund fără ezitare că «tinereţea este o stare de spirit». Dar, mă 
abţin pentru a nu-l influenţa pe cititor, lăsându-l pe acesta să-și 
răspundă singur, după lecturarea cărţii”.

Constantin CARBARĂU, Un englez la noi în târg
ULTIMA ORĂ, Anul IX, nr. 1961, 26 iulie, 2006

REMEMBER

„UN ENGLEZ „UN ENGLEZ 
LA NOI ÎN TÂRG”LA NOI ÎN TÂRG”
autorautor GABRIEL I. NĂSTASE  GABRIEL I. NĂSTASE 
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HANDBALULUI ROMÂNESCHANDBALULUI ROMÂNESC

Ne știm demult. Îl vedeam jucând 
și, după cum arată acum, înalt, mo-
bil, firesc în reacții, ar putea pretin-
de un loc în orice echipă divizionară. 
Știu mai puțin despre devenirea lui 
pe traseul spre vârful piramidei. Îl în-
treb, îmi răspunde. Joacă din curtea  
liceului, acolo a dat tonul la cântec. 
Cu folos, examenele grele avea să le 
dea în tricoul dinamovist și ale dife-
ritelor echipe reprezentative. 

Venit la clubul din Ștefan cel 
Mare, încăpea pe mâinile lui „Nea 
Vlase”, care punea preț, până la exas-
perare, pe antrenamentul echipei și 
jucătorilor. Le scotea sufletul. Unii 
n-au rezistat. El, da! Așa a ajuns să 
joace meciuri tari pe plan intern și 
internațional. S-a bătut și el, la Am-
sterdam, pentru câștigarea campio-
natului mondial de tineret în 1967. 
Făcea parte din echipa clasată pe lo-
cul trei la Campionatul Mondial Uni-
versitar de la Praga în 1969. La Olim-
piada de la München, în 1972, obținea 
bronzul olimpic. Nu va lipsi de pe te-
ren în anul următor, când la Götte-
borg, România se clasa pe locul se-
cund în supercupa mondială. O ca-
rieră în măsură să impresioneze, în-
cununată cu medalia de aur cucerită 
de echipa noastră națională la cam-
pionatul mondial de la Berlin în 1974. 

Îmi spune pe nerăsuflate lotul 
de jucători: Penu, Orban, Dincă, 
Gațu, Licu, Gunesch, Kicsid, Birta-
lan, Marin Dan - adică el -, Adrian 
Cosma, Mircea Ștef, Radu Voina, Ga-
brovschi, Tudose, Bota, Stockl. Ulti-
ma strigare de performanță la vârf a 
handbalului românesc. 

Se știe împlinit. Are părerile lui 
despre severitatea și autoritatea an-
trenorului Oprea Vlase. Într-o pa-
ranteză îmi povestea întâmplarea din 
acea zi în care urma să ajungă în fața 
Ofițerului Stării Civile. A cerut per-
misiunea să nu meargă la antrena-
ment, fiind programat la... Primar. A 
fost refuzat. Cine dintre noi nu s-ar fi 
supărat pe autoritarul antrenor?! Co-

legii de echipă au ales: au venit și ei 
la primărie, ignorând antrenamentul 
planificat... Dar ca și alții cu care am 
discutat, Dan nu încerca a-l clinti de 
pe un postament pe care l-au instalat 
rezultatele jucătorilor antrenați de el. 
Cu Oprea Vlase la timonă am reușit 
să cucerim primul Campionat Mon-
dial. Oamenii lui au rămas în memo-
ria locurilor unde au evoluat. E vor-
ba de Redl, Hnat, Moser. 

Voi relua în discuțiile noastre 
acest subiect: cum îi privea pe co-
legi? Iată și portretele rezultate prin 
creionări fugare. 

- Să reţinem că echipa noastră 
a trecut foarte repede de la un anu-
me gabarit al jucătorilor la altce-
va. Moser și Bădulescu aveau pes-
te 1,80 m. Pe urmă au venit Gruia, 
Birtalan, Gunesch care aveau peste 
1,93. Alt stil de joc. 

L-aș evoca pe Redl. Era un tip 
cu alură atletică remarcabilă. De o 
mobilitate extraordinară. Sărituri-
le lui erau de kinogramă. „Pantera 
neagră”, nu altceva. Pe lângă aces-
te calităţi fizice impresionante, era 
printre puţinii nemţi cu aplecare 
spre voia-bună. Ca valoare sporti-
vă, de neegalat.

Birtalan s-a remarcat mai târ-
ziu. Dar de fiecare dată a dat tot ce 
putea da un jucător cu forţa lui. Cine 
a avut ochi a văzut în el ce ne trebu-
ia la momentul respectiv.

Trebuie să ne referim și la co-
legul nostru Goran. El a fost for-
mat la Clubul sportiv școlar unde 
l-a avut antrenor pe Nea Măndel 
Trofin. Antrenor de o fineţe apar-
te, capabil să sesizeze din mers ce 
stil de joc trebuie practicat în funcţie 
de comportamentul adversarului. 
Era, realmente, un dascăl predes-
tinat modelării elevilor în formare. 
Un jucător foarte dârz, extrem de 
ambiţios. Trăgea foarte bine de pe 
picioare. Avea o bună săritură. Lo-
vituri puernice. Cam ca Ivănescu. 
Juca centru sau inter, la nouă metri. 

N-avea tehnica lui Gaţu și nici forţa 
lui Birtalan. Dar se manifesta ca un 
handbalist adevărat.

N-ar fi deloc bine să trecem pe 
lângă nume extrem de utile jocului, 
fiecare în felul său: Covaci, coordo-
nator de joc, Ion Popescu venit de la 
Teleajen, extremă stângă, cu o vite-
ză deosebită.

Gaţu, dacă tot vorbim de el, a 
fost în felul lui un fenomen. Fante-
zia lui nu avea limite. El s-a dove-
dit și un organizator de excepţie în 
funcţiile încredinţate. De o generozi-
tate aparte în relaţiile cu colegii, cu 
familiile lor. Oricând gata să sară în 
ajutorul cuiva aflat la necaz.

Nu m-ar ierta prietenii comuni 
dacă aș trece pe lângă Samungi, 
un nume de referinţă al „promoţiei” 
sale. Bun ca jucător, vizibil ca antre-
nor, un funcţionar superior de cali-
tate. La Mondialele de la Paris, în 
1970, el s-a dovedit capabil să ima-
gineze o tactică adhoc, creionând un 
stil specific de mișcare pe terenul de 
joc ce poate figura în orice enciclo-
pedie de gen. Francezii l-au preluat 
și perfecţionat, acreditându-l drept 
o inovaţie preţioasă. 

- Aţi fost „contemporan” cu Gruia, 
dacă mă pot exprima astfel...

- La Olimpiada de la München 
am stat în aceeași cameră și am 
jucat împreună. El a fost golgete-
rul Jocurilor Olimpice. Peste cinci 
ani, la Götteborg, Gruia a fost de-
clarat cel mai bun jucător al turne-
ului. Nu a surprins pe nimeni. Do-
vedise o largă deschidere către di-
verse discipline sportive: atletism 
(suliţă, triplu salt), volei, mai apoi 
handbal. A fost deceniul său. A lă-
sat peste tot o impresie deosebită. 
Între noi se comporta ca un frate. 
Avea voce frumoasă, îl ascultam nu 
o dată cântând câte ceva. Parcă îl 
aud și acum interpretând melodia 
lui preferată „Ciao, ragazzi”... Noi 
îl și alintam: îi spuneam Guriţă. Îl 
considerau toţi cel mai mare jucător 
român de handbal al tuturor tim-
purilor. Federaţia Internaţională 
de Handbal l-a declarat, în 1992, 
chiar cel mai mare jucător de hand-
bal din toate timpurile. Puţină lume 
știe, cred, că Federaţia Română de 
Handbal a hotărât să retragă tri-
coul cu numărul 10. Numărul lui să 
rămână doar al lui... 

Am să închei cu spusele lui Bir-
talan: „Am fost și eu la vremea mea 
un fel de Mont Blanc, ceva pe acolo. 
Dar Gruia era Himalaia.”

 (V) (V)

Dan Marin

Fostului jucător, an-
trenor, jurnalist, comen-
tator TV, președinte de 
club și, în prezent, lector 
la Școala de antrenori 
a Federaţiei Române de 
Fotbal, vicepreședinte 
al Comisiei Tehnice a 
federaţiei, i-a apărut zile-
le trecute o carte sugestiv 
intitulată „Filosofia fot-
balului”, eveniment la care 
au participat numeroase personalităţi 
din lumea fotbalului și nu numai. Prilej 
pentru a-l invita la un dialog presărat 
cu amintiri din prodigioasa-i carieră 
sportivă de aproape 50 de ani.

RADU LEVÂRDĂ: - De unde ideea acestui titlu?
AUREL ŢICLEANU: - E o poveste frumoasă. Prin 

2014, președintele F.R.F, Răzvan Burleanu, i-a sugerat 
directorului tehnic pe zona de tineret, Zoltan Kovacs, 
inițierea unui proiect cu titlul „Filosofia fotbalului româ-
nesc”. Zoltan a hotărât să lăsăm deoparte, deocamdată, 
partea cu filosofia, unde lipsa noastră de cunoștințe con-
stituia cea mai mare problemă și ne-a propus să trecem 
direct la partea despre fotbal, sugerându-ne ideea de a 
porni de la procesul de formare a jucătorilor. Proiectul 
său a fost preluat de un grup de lucru, care l-a avut în 
frunte pe prietenul Sandu Tăbârcă, cel care era coordo-
nator al loturilor naționale de juniori și lector în cadrul 
Școlii Federale de Antrenori din cadrul F.R.F. Așa a apărut, 
„Metodologia pregătirii copiilor și juniorilor”, o carte inte-
resantă de altfel, dar care era departe de ideea de la care 
s-a pornit inițial și anume, filosofia fotbalului românesc. 
Pentru că, vreme de trei ani, am fost directorul primului 
departament de scouting înființat de FRF, am elaborat un 
curs de „Scouting” pe care l-am inclus într-un viitor curs 
de„Fotbal”. Nu după mult timp, responsabilii cu educația 
de la sediul U.E.F.A. de la Nyon, ne-au informat că au 

introdus în noua programă a licenței U.E.F.A. PRO, un 
curs obligatoriu de... filosofia fotbalului. Directorul școlii 
de antrenori mi-a recomandat să mă apuc de treabă și 
să scriu partea de filosofie pe care nu trebuia decât s-o 
alătur cursului meu de fotbal și astfel, gata, aveam cursul 
nostru, format din cele două părți, una de filosofie și una 
de fotbal. Pare destul de simplu, nu? Așa a ieșit un curs, 
pe care m-am gândit să-l transfer într-o carte de filosofie 
a fotbalului, dar și cu amintiri din cariera mea.

R.L.: - Ce cuprinde volumul lansat la Casa Oamenilor 
de Știinţă?

A.Ţ.: - Douăsprezece capitole, cu multe întrebări de-
pre viață, rolul omului pe Pământ, cunoaștere, virtute, 
inteligență, înțelepciune, considerații generale despre om, 
dar și specifice, despre noi, românii. Presărate cu citate, 
unele din greacă și latină, știind bine că prima este limba 
credinței, iar cealaltă, a filosofiei, pe care, dacă le folosim, 
devenim prieteni ai cunoașterii și ai înțelepciunii. De altfel, 
aceasta este tema cărții-apropierea de cunoaștere și de 
înțelepciune. Nu puteau lipsi amintirile din anii petrecuți 
ca jucător, antrenor, jurnalist, comentator TV, președinte 
de club și, în final, profesor la școala de antrenori a FRF.

R.L.: - Când s-a declanșat și cum a continuat pasiu-
nea pentru fotbal?

A.Ţ.: - De mic, de la patru 
ani, mi-a plăcut acest sport, 
influențat de părinți, la Hune-
doara, practicându-l apoi, de-a 
lungul anilor, la cel mai înalt 
nivel. Părinții mi-au insuflat și 
dragostea pentru cărți. Am în 
CV peste 300 de meciuri în Divi-
zia A, la Universitatea Craiova și 
Sportul Studențesc, cu prima cu-
cerind două titluri și patru Cupe 
ale României, evoluând în 50 de 
partide în cupele europene, 44 de 
meciuri la echipa națională, luând 
și o cupă balcanică, după o finală 
memorabilă cu Iugoslavia (0-2, 
4-1), circa 50 de jocuri la Olympi-
acos Nicosia, iar ca antrenor, peste 
1000 de meciuri la formații de pe 

trei continente, câștigând campionate în Maroc, Albania, 
Kuweit, Qatar. Recent, am fost primit în Hall of Fame-ul le-
gendelor Universității Craiova, alături de nume mari, pre-
cum Constantin Oțet, Ion Oblemenco, Constantin Teașcă, 
Petre Deselnicu, Costică Ștefănescu, Ilie Balaci, Zoltan 
Crișan, Nae Tilihoi, Sebastian 
Domozină, Adrian Păunescu, 
Tudor Gheorghe, Rodion Că-
mătaru, Amza Pellea.

R.L.: - Amintiri deosebite 
din carieră?

A.Ţ.: - Amintirile se con-
topesc la vârsta mea. Cea 
mai neplăcută a fost elimi-
narea din semifinalele Cupei 
UEFA de Benfica Lisabona, 
în 1983 (0-0, 1-1). Care co-
incidea, totuși, cu cea mai 
mare performanță a fotbalu-
lui românesc de atunci. Cele 
mai plăcute ar fi succesele cu 
echipa națională împotriva 
unor reprezentative ale Itali-
ei, Germaniei și Angliei, ajun-
gând între primele opt, calificarea cu Craiova Maxima 
în semifinalele Cupei Campionilor Europeni și victoriile 
finale din campionatele celor patru țări menționate.

R.L.: - Secretul succeselor obţinute?

A.Ţ.: - Referindu-mă numai 
la echipa din Bănie, ar fi faptul 
că eram uniți și mai mult decât 

prieteni, chiar dacă eu am stat în cameră aproape zece 
ani cu Costică Ștefănescu și la meciurile Universității și 
la națională. Toți am fost și am rămas frați până-n zilele 
noastre, numindu-ne așa când ne întâlnim.

R.L.: - Satisfacţii, în ultima vreme?
A.Ţ.: - Un moment de mândrie l-a constituit solicitarea 

recentă venită din partea UEFA pentru preluarea acestui 
curs de filosofie a fotbalului conceput, ca o premieră în 
Europa, de un fost jucător, antrenor, conducător de club, 
ziarist, comentator TV, profesor de fotbal, care a scris o ast-
fel de carte.

H andbalul s-a dovedit a fi o disciplină norocoasă în istoria sportu-
lui românesc. Practicat inițial în formatul lărgit, echipele aveau 
în teren câte 11 jucători, în aer liber, acesta s-a convertit, la alții și 

la noi, în formula de joc în șapte, desfășurat mai ales în sală. Nu va trece 
mult și vom bate, mai întâi prin naționala feminină, urmată de a băieților, 
la porțile consacrării internaționale. Vom deveni și campioni mondiali. 
Dovedeam că aveam substanță de elitiști în materie. Am răsfoit împreună 
cu protagoniști binecunoscuți - maeștri emeriți ai sportului și campioni 
mondiali - file din cronica acelor ani. Sunt nume înscrise cu litere de foc, 
pentru a fi văzute de departe și memorate fără dificultate. Interlocutorii 
mei, întâlniți cu diferite ocazii, s-au exprimat ca actori de primă mână pe 
scena handbalului național și mondial. Vă invit să urmărim împreună 
confidențele acestor seniori ai arenei sportive, predestinați să performeze 
în registrul suprem al triumfului. Vorbesc și despre ei, dar mai ales despre 
echipele din care făceau parte, despre dascălii care i-au condus către po-
diumul dorit. Dorit de ei toți, laolaltă cu noi, îndrăgostiții de talentul lor. 

@ NEAGU UDROIU

Cu Cu Aurel }icleanu Aurel }icleanu - despre - despre 
filosofia fotbalului [i nu numai filosofia fotbalului [i nu numai 

@ RADU LEVÂRDĂ
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AVOCATUL CASEI
AJUTORUL PUBLIC 

JUDICIAR
Ajutorul public judiciar reprezintă o 

formă de asistență acordată de stat. Ar-
ticolul 6 (1) din Convenția Europeană și 
articolul 47 din Carta Uniunii Europene 
garantează dreptul la asistență judiciară 
în procedura civilă. Acest lucru permite 
accesul la justiție indiferent de resursele 
financiare ale persoanelor. Ajutorul pu-
blic judiciar se acordă cu scopul de a asi-
gura dreptul la un proces echitabil și ga-
rantarea accesului egal la actul de justiție, 
pentru realizarea unor drepturi sau inte-
rese legitime pe cale judiciară, inclusiv 
pentru executarea silită a hotărârilor 
judecătorești sau a altor titluri executorii. 
Astfel, dreptul de a avea acces efectiv la 
o instanță a devenit o obligație de rezultat 
a statului care trebuie să creeze proceduri 
corespunzătoare pentru exercitarea aces-
tui drept, inclusiv prin instituirea unui 
sistem de asistență judiciară gratuită. 
Mecanismele astfel create prin lege tre-
buie să fie efective și să prezinte garanțiile 
impuse de art. 6 din Convenția Europea-
nă, aspecte reținute, de altfel, și în 
jurisprudența instanței de la Strasbourg: 
*Curtea a statuat că sistemul român nu 
îndeplinește cerințele impuse de art. 6 
din Convenție, deoarece cuantumul taxei 
judiciare de timbru este determinat sub 
forma unei valori procentuale, fără a se 
ține seama de veniturile sau de situația 
particulară a reclamantului, iar procedu-
ra prevăzută pentru contestarea cuantu-
mului taxei judiciare de timbru ori pentru 
exonerarea de la plata taxei nu prezintă 
garanțiile impuse  de art. 6 din Convenție; 
*Curtea a concluzionat că, deși s-a regle-
mentat posibilitatea formulării unei ce-
reri de restituire a taxelor judiciare de 
timbru, nu există posibilitatea formulării 
unei căi de atac împotriva soluției 
pronunțată în cadrul acestor proceduri, 
care să privească aprecierea făcută de 
instanța națională. Având în vedere și 
soluțiile jurisprudențiale mai sus enume-
rate, ajutorul public judiciar în România 
este reglementat de OUG nr. 51/2008 
privind ajutorul public judiciar în materie 
civilă, aprobată prin Legea nr. 193/2008, 
prin care a fost transpusă Directiva Con-
siliului Uniunii Europene 2003/8/CE de 
îmbunătățire a accesului la justiție în li-
tigiile transfrontaliere, prin stabilirea 
unor norme minime comune privind 
asistența judiciară acordată în astfel de 
litigii. În doctrina de specialitate se 
menționează faptul că mecanismul aju-
torului public judiciar a înregistrat o evi-
dentă tendință regresivă, prin raportare 
la următoarele criterii: *micșorarea pla-
foanelor aplicabile veniturilor solicitan-

tului; *existența unui plafon maxim al 
cuantumului ajutorului public judiciar 
anual; *numărul însemnat de persoane 
care urmăresc să acceseze acest meca-
nism; *cuantumul ridicat al taxelor judi-
ciare de timbru. Acordarea efectivă a aju-
torului public judiciar este dependentă 
de existența unor criterii exprese, consa-
crate ca atare, de legislație aferentă aces-
tei materii. Asistența judiciară face obiec-
tul evaluării financiare și a probei 
temeiniciei. Statele pot decide dacă este 
în interesul actului de justiție să acorde 
asistență judiciară. Astfel, în temeiul 
legislației UE, necesitatea acordării de 
asistență judiciară unei persoane fizice, 
în interesul actului de justiție, poate de-
pinde de: *importanța cauzei pentru per-
soana fizică; *complexitatea cauzei; *ca-
pacitatea persoanei de a se autoprezenta. 
În materie civilă, ajutorul public judiciar 
poate fi acordat în orice proces civil lato 
sensu, ajutorul fiind posibil, de regulă, 
atât pentru faza prejudiciară, cât și pen-
tru etapa judiciară. În acest sens, potrivit 
legislației românești, ajutorul public ju-
diciar poate fi acordat când este vorba de: 
*cauze civile; *cauze comerciale; *cauze 
administrative; *cauze de muncă și asi-
gurări sociale; *alte cauze lato sensu. Sta-
tele sunt încurajate să ofere asistență le-
gală gratuită, pentru cauze civile, 
persoanelor care au dificultăți economi-
ce. Ajutorul public judiciar nu se acordă 
în cauzele penale, fiindcă pentru acest tip 
de procese există o reglementare simila-
ră, specială pentru materia penală. 
Totuși, în ipoteza în care acțiunea civilă 
este exercitată în procesul penal, partea 
civilă persoană fizică poate apela la 
dispozițiile OUG nr. 51/2008, cu privire 
la latura civilă. Cauțiunea prevăzută de 
dispozițiile art. 719 al 2 C.pr.civ., necesa-
ră a fi consemnată pentru a se putea dis-
pune suspendarea executării silite sau 
pentru admiterea altor cereri care nece-
sită depunerea unei cauțiuni, nu poate 
face obiectul ajutorului public judiciar, 
potrivit Deciziei nr. 289/2018 a Curții 
Constituționale. Orice persoană fizică, în 
situația în care nu poate face față cheltu-
ielilor unui proces sau celor pe care le 
implică obținerea unor consultații juri-
dice în vederea apărării unui drept sau 
interes legitim în justiție, fără a pune în 
pericol întreținerea sa ori a familiei sale, 
poate apela la reglementarea în materie 
de ajutor public judiciar. În conformitate 
cu legislația internă, ajutorul public judi-
ciar se acordă la cerere, dar ar trebui re-
glementată, de lege ferenda, într-un mod 
concret și detaliat, și obligația autorităților 
statului, implicate în administrarea ser-
viciului public al justiției, de a-i informa 
pe beneficiari de facilitățile posibile care 
pot fi acordate în cadrul ajutorului public 

judiciar și condițiile concrete în care se 
solicită. Raportat la legislația în vigoare, 
această obligație de informare este suc-
cint  reglementată în sensul că: 1) instanța 
poate solicita orice lămuriri și dovezi 
părților sau informații scrise autorităților 
competente pentru a stabili temeinicia 
unei cereri de ajutor public judiciar; 2) 
principalele atribuții ale Ministerului 
Justiției în domeniul coordonării și con-
trolului activității de acordare a ajutoru-
lui public judiciar sunt, printre altele, să 
ia măsuri pentru informarea publicului 
cu privire la sistemul de ajutor public ju-
diciar. CEDO a confirmat faptul că, deși 
articolul 6 (1) din Convenție nu prevede 
în mod explicit asistența judiciară în pro-
cedura civilă, statele pot fi obligate să o 
furnizeze, atunci când asistența judiciară 
este indispensabilă pentru asigurarea ac-
cesului efectiv la instanță. Acest lucru nu 
se aplică în toate cauzele referitoare la 
drepturile și obligațiile civile. În mare 
parte depinde de circumstanțele particu-
lare ale fiecărui caz în parte. Cetățenii sta-
telor membre ale Uniunii Europene sau 
alte persoane care au domiciliul ori 
reședința obișnuită pe teritoriul unui stat 
membru pot beneficia de asistență judi-
ciară în oricare stat al UE. Cererea de 
acordare a ajutorului public judiciar se 
depune însoțită de documente justifica-
tive: a) fie prin intermediul autorității 
centrale a statului membru de domiciliu 
sau de reședință al solicitantului; b) fie 
prin intermediul autorității centrale ro-
mâne; c) fie direct la instanța română 
competentă. Cetățenii români, precum 
și cetățenii străini și apatrizii, cu domici-
liul sau reședința obișnuită pe teritoriul 
României, beneficiază de consultanță ju-
ridică gratuită din partea autorității cen-
trale române, în condițiile OUG nr. 
51/2008. Ajutorul public judiciar se acor-
dă pentru asigurarea reprezentării, 
asistenței juridice și, după caz, a apărării 
printr-un avocat numit sau ales, pentru 
realizarea sau ocrotirea unui drept ori in-
teres legitim sau pentru prevenirea unui 
litigiu. Asistența prin avocat  poate fi și 
extrajudiciară și constă în: *acordarea de 
consultații; *formularea de cereri, petiții, 
sesizări; *inițierea altor asemenea  de-
mersuri legale; *reprezentarea în fața 
unor autorități sau instituții publice, al-
tele decât cele judiciare sau cu atribuții 
jurisdicționale, în vederea realizării unor 
drepturi sau interese legitime. Asistența 
extrajudiciară trebuie să conducă la fur-
nizarea unor informații clare și accesibi-
le solicitantului, în conformitate cu pre-
vederile legale în vigoare referitoare la 
instituțiile competente și, dacă este posi-
bil, la condițiile, termenele și proceduri-
le prevăzute de lege pentru recunoașterea, 
acordarea sau realizarea dreptului ori in-
teresului pretins. În cazul încuviințării 
cererii de acordare a facilităților la plata 
taxelor judiciare, prin încheiere se vor 
stabili fie scutirea de plată, fie, după caz, 

cota de reducere, termenele de plată și 
cuantumul ratelor. Ajutorul public judi-
ciar se poate acorda, separat sau cumulat, 
în oricare dintre aceste forme. Valoarea 
ajutorului public judiciar acordat, separat 
sau cumulat, în oricare dintre formele 
arătate nu poate depăși, în cursul unei 
perioade de un an, suma maximă echi-
valentă cu 10 salarii minime brute pe țară 
la nivelul anului în care a fost formulată 
cererea de acordare. Ajutorul public ju-
diciar se poate acorda și independent de 
starea materială a solicitantului, dacă 
prin lege se prevede dreptul la asistență 
judiciară sau dreptul la asistență juridică 
gratuită, ca măsură de protecție, în con-
siderarea unor situații speciale, precum: 
*minoritatea; *handicapul; *un anumit 
statut; *alte asemenea situații. În acest 
caz, ajutorul public judiciar se acordă nu-
mai pentru apărarea sau recunoașterea 
unor drepturi sau interese rezultate ori 
aflate în legătură cu situația specială care 
a justificat recunoașterea, prin lege, a 
dreptului la asistență judiciară sau la 
asistență juridică gratuită. Dreptul la aju-
tor public judiciar se stinge: *prin decesul 
părții; *prin îmbunătățirea stării materi-
ale a solicitantului până la un nivel care-
i permite să facă față costurilor procesu-
lui. Din punct de vedere procedural, 
cererea de acordare a ajutorului public 
judiciar se adresează, după caz: *instanței 
competente cu soluționarea cauzei în care 
se solicită ajutorul; *instanței de execu-
tare; *completului învestit cu soluționarea 
cererii principale. Ajutorul public judici-
ar se acordă oricând în cursul judecății, 
de la data formulării cererii de către per-
soana interesată și se menține pe tot par-
cursul etapei procesuale în care a fost so-
licitat. Cererea pentru acordarea 
ajutorului public judiciar este scutită de 
taxă de timbru.

@ Avocat VERONICA 
MUȘAT - BOCȘE

Baroul București
0721.47.32.90
0744.84.81.83

cabinetmusat@gmail.com
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ADMITERE 2022 la 
UNIVERSITATEA HYPERION

@ ELENA SPÂNULESCU
Director de Imagine Instituţională 

Universitatea Hyperion
Redactor șef Redacţia Hyperion

www.bpuh.hyperion.ro
facebook.com/universitateahyperion

instagram.com/universitateahyperion

www.hyperion.ro

Intră pe hyperion.ro/admitere, bpuh.hyperion.ro, instagram.com/universitateahyperion
 sau pe facebook.com/universitateahyperion și vei găsi toate informațiile necesare! 

Înscrie-te și tu la Universitatea Hyperion, suntem aici pentru tine!

Înscrierea se va putea face atât la secretariatul general al 
Universității Hyperion din Calea Călărași nr. 169, parter, 
corp A, sector 3, București, cât și online accesând Formularul 
de Înscriere . Candidații vor fi admiși la programele de licență, 
pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat, în ordinea în-
matriculării și în limita locurilor disponibile.

Universitatea Hyperion  din 
București este prima și singura instituție 
de învățământ din România care  organizează  
Curs de pilotaj cu drone comerciale, în 
scopul tilizării acestora în numeroase domenii 
cu aplicații multiple.

Cursanții beneficiază de personal califi-
cat, cu experiență îndelungată în industria 
UAV (Unmanned Aircraft Vehicle), având 
astfel oportunitatea de a învăța direct de la 
experții care cercetează, proiectează și con-
struiesc drone, utilizând microcontrolere 
ARM. Cursul vine în întâmpinarea celor cu 
vârsta de peste 18 ani, care își doresc să piloteze o dronă sau desfășoară activități tehnice în 
locuri greu accesibile, multicopterele oferind soluția optimă pentru reducerea timpului 
acordat intervențiilor și eliminarea eventualelor riscuri cauzate de lucrul în zone de hazard.

Studenții care aleg să studieze la Universitatea Hyperion vor  beneficia de îndru-
marea unui corp profesoral elitist, taxe de școlarizare accesibile, burse de studii, stagii de 
practică în mediul public și privat, campus modern, dotări și tehnologii de ultimă generație, 
platforme online, cursuri și tutoriale de concepție proprie din domeniul IT 
- (Sever Spânulescu - YouTube, vizualizate în 
peste 160 țări), cazare în cămin studențesc 
(Cazare în căminul studențesc M3 al Universității 
Hyperion), sală de sport, studiouri de radio și 
TV ultra HD, redacție de ziar și agenție de presă, 
masterclass-uri și workshop-uri cu invitați de re-
nume, sală de spectacole, evenimente culturale 
și științifice de marcă promovate de  Biroul de 
Presă bpuh.hyperion.ro.

UNIVERSITATEA HYPERION DIN 
BUCUREȘTI este prima universitate 
privată apărută în România, în anul 
1990, acreditată prin legea 275/2002.
La 1 iunie, 2022, Universitatea 
Hyperion dă start înscrierilor în 
anul universitar 2022-2023.

Oferta educațională 2022 acoperă o paletă com-
pletă de specializări și competențe a căror alăturare  cre-
ează permanent oportunități de progres interdisciplinar 
și creșterea ratei de absorbție pe piața muncii, principalul 
obiectiv al Universității Hyperion.Dovada o reprezintă 
zecile de mii de absolvenți ai Universității Hyperion 
ce alcătuiesc deja o comunitate solidă, vizibilă și cu un 
cuvânt important în cele mai diverse domenii.

Viitorii studenți vor beneficia de 17 programe de 
licență și 16 programe masterale.

www.bpuh.hyperion.ro/universita-
tea-hyperion-organizeaza-cursuri-

de-pilotare-drona/



Lucia Irina MucicãLucia Irina Mucicã
Motto: „Arta plastică este 
împli nirea cromatică desen, 
compoziţională și volumetrică a 
explicaţiei formelor spirituale, 
prin intermediul cărora se poate 
înţelege revelaţia divină 
a cunoașterii.” (COVER)

Lucia Irina Mucică este un artist plastic dăruit 
de creator cu o frumoasă disciplină de sine, artistică și 
creatoare, care își menține un stil de viață sănătos fi-
zic și spiritual, într-o destăinuire artistică și de suflet.

Din amănunțite discuții despre artă și cultură cu ar-
tista plastică, arhitect Lucia Irina Mucică îți dai seama 
că în fața ta, în mijlocul convorbirilor pe orice temă, se 
află o personalitate în care îți poți pune toată încrede-
rea păstrându-ți mintea în deplină credință că Dum-
nezeu a trimis pe pământ îngeri cu chip de oameni, nu 
pentru a se distra, ci în creștinescul scop de a-i ajuta și 

înfrumuseța. Am cunoscut-o pe artista plastică Lucia Iri-
na Mucică la o expoziție de pictură, de grup, unde mai 
multe personalități artistice și-au supus criticii oamenilor, 
iubitori de artă și frumusețe rodul muncii lor creatoare. 
Venisem la expoziție împreună cu un coleg și prieten din 
copilărie, care, arătându-mi o doamnă, mi-a spus: „Iată 
o persoană care după aspect, prezentare și zâmbet, poate 
alerga în cursa vieții nu numai prin arta plastică, capabilă 
să obțină întotdeauna premiul pentru cea mai frumoasă 
și stilată ființă umană.” Ca mare iubitor al artelor plasti-
ce, sub toate formele artistice de exprimare, nu puteam 
să las această întâlnire întâmplătoare necunoscută pre-
sei și revistei Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Româ-
nia - „Cronica Timpului” al cărui membru ziarist sunt, 
în viață. În felul meu, cu inima și loialitatea mea ajut și 
slujesc arta și pe artiști cât mă pricep mai bine, cu unicul 
meu suflet de artist plastic (Uniunea Artiștilor Plastici din 
România și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Româ-
nia). Apreciez la toți oamenii de artă rezultatele dobândite 
prin disciplină, muncă, inteligență și nu accceptare oar-

bă și pasivă a sorții personale. Artis-
ta plastică Lucia Irina Mucică, prin 
pătrunzătoarea privire plastică dez-
văluie un exterior vesel, dar calm, 
care se suprapune peste o puternică 
minte interioară, inteligentă și sen-
sibilă. Prin destăinuirile artistice, 
după nu mult timp stând de vorbă 
cu artista plastică, despre arta plas-
tică și necesitatea ei spirituală, nu 
cu multă greutate constați că ai in-
trat pe un frumos și bogat tărâm al 
inteligenței. Cititorii revistei „Cro-
nica Timpului”, educați și cu înaltă 
pregătire profesională vor aprecia la 
înaltă noblețe, spusele mele despre 
artista plastică Lucia Irina Mucică 
și arta sa plastică, după ce vor pri-

vi cu îndelungată atenție chipul din portretul artistei și 
privind tablourile pictate expuse. Portretul și tablourile 
pictate sunt în plăcută armonie, perfect echilibru, prin 
care se menține o personalitate artistică dinamică, sănă-
toasă la trup și suflet, într-un echilibru emoțional. Să fim 
mereu cu Dumnezeu, creatorul divin al veșicului arbore 
al vieții. Să fim mereu cu Dumnezeu, creatorul divin al 
veșnicului arbore al vieții.

P.S. - În preajma tablourilor și în taifasul artis-
tic cu artista, m-am simţit așa de bine de parcă m-aș 
fi aflat acasă cu Dumnezeu, într-o perioadă de timp, 
care aș fi dorit-o să nu se sfârșească niciodată.

@ PICTOR PROFESOR COJOCARU VERGIL-COVER


