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Atunci când începe o zi însorită, e imposibil 

să nu fii încărcat cu optimism… Soarele aduce 

bucurie și mângâie cu iubire sufletele noastre… 

E menit pentru a ne inspira și a ne aduce  într-o  

stare de bine… Același lucru îl simt de fiecare 

dată când mă aflu în prezenţa solară a unei ar-

tiste albaneze care trăiește de peste două dece-

nii în România și căreia, această ţară a noastră 

i-a devenit casă de suflet și însăși viaţă. Soprana 

ARLINDA MORAVA, un nume de aur al scenei 

lirice românești, cu înalte rezonanţe și în cul-

tura europeană, vine parcă dintr-o poveste din 

moși-strămoși care ne învaţă din nou cum se 

cultivă valorile umane, bunătatea, generozita-

tea, recunoștinţa, talentul și, mai ales, iubirea de 

Dumnezeu, pentru că așa cum ne mărturisește 

ea: Dumnezeu ne-a dat viaţa ca să ne iubim. Pe 

lângă talentul său incomensurabil în artă, fie ca 

soprană sau, mai nou, ca actriţă de teatru, este 

atașat cultural al Ambasadei Albaniei în Româ-

nia, iar în conștiinţa și sufletul a nenumeraţi 

spectatori apare ca Diva Muzeelor datorită 

activităţii sale cultural-artistice de mare succes 

în incinta muzeelor bucureștene. Iubiţi cititori, 

vă invit la acest interviu în care putem descoperi  

împreună măreţia sufletului și visurile cele mai 

nobile ale Omului-Artist ARLINDA MORAVA, o 

prezenţă artistică extrem de onorantă, în ulti-

ma perioadă  și la manifestările culturale ale 

Seratelor Eminescu Jurnalistul, organizate de 

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

Interviu realizat de Claudia Motea

INEDITINEDIT
„C\lug\reni” primul ziar 

simbol al românilor

- Frumoasă doamnă, Arlinda 
Morava… Care este definiţia suc-
cesului pentru dumneavoastră?

- Succesul pentru mine este acea 
chemare interioară, sau talent, cum 
vrem să-i spunem, dublată de muncă 
și pasiune pentru meseria pe care ți-ai 
ales-o.

- Vorbiţi-ne, vă rugăm, despre 
arborele dumneavoastră genea-
logic. Ce semnifică numele dum-

neavoastră?
- Vin dintr-o familie cu puternice legă-

turi albaneze, din partea ambilor părinți. 
Numele Morava vine de la muntele Morava 

din zona Korcea, iar numele mic, Arlinda, e o 
combinație între numele tatălui meu, Agron, a 

mamei mele, Raimonda și Linda, numele care i-a 
plăcut tare mult fratelui meu mai mare. Așa că… a 

rezultat A R LINDA!

- Talentul si vocaţia artistică sunt moștenire 
din familie?

- Din partea mamei mă trag dintr-o familie cu reale 
înclinații artistice, oameni cultivați cu studii în marile ca-
pitale culturale ale Europei, înainte de regimul comunist. 
Mama mea a primit o educație aleasă de la părinții ei și 
cu toții au fost pentru mine o sursa de inspirație. Am în-
ceput cu baletul în Albania și am continuat la București, 
cu absolvirea Conservatorului.

- Ce înrudire există între talent, pasiune și teh-
nica vocală?

- Cu talentul te naști, pasiunea este ceea ce îți place 
să faci fără să simți oboseala, iar tehnica vocală, o parte 
din ea se află în tine și cea mai mare parte se dobândește 
prin studii, îndrumarea corectă de către profesor, multă 
muncă și bineînțeles, este nevoie de timp și experiență. 
Toate aceste trei lucruri trebuie să se împletească armo-
nios pe scenă.

- Ce reprezintă publicul pentru dumneavoas-
tră?

- Publicul este oxigenul nostru, fără public nu putem 
respira. Așa cum o companie comercială caută clienți, 
consumatorii produselor sau serviciilor lor, tot așa și noi, 
artiștii, căutăm „consumatori” de artă pentru momentul 
artistic pe care îl producem pe scenă, moment pentru 
care muncim și transpirăm cu toată ființa noastră. Indi-
ferent de motivația publicului de a participa la un specta-
col (petrecerea timpului liber sau alte motivații), publicul 
este punctul central de referință în tot ceea ce facem sau 
nu facem pe scenă.

- Care roluri vă reprezintă cel mai mult?
- În primul rând sunt soprană și rolul acesta cred că 

mă prinde cel mai bine. Cu timpul, oameni de teatru au 

descoperit în mine, fără falsă modestie, că am veleități 
de artistă. Astfel, am fost invitată în Albania și în Româ-
nia în piese de teatru, ca actriță, în roluri diverse, în piese 
scrise de I.L.Caragiale (Zița-O noapte furtunoasă/ Zoe-O 
scrisoare pierdută), Vasile Alecsandri(Chirița) sau Migu-
el Cervantes (Don Quijote ). Am înclinație totuși pentru 
piese care inspiră dragoste de viață, mișcare, dinamism 
și dragoste pentru semenii noștri.

- Aveţi o colaborare deosebită cu Marius 
 Bodochi? Ce ne puteţi spune mai mult?

- Am avut privilegiul să joc în compania inegalabilu-
lui maestru Marius Bodochi în mai multe spectacole: Pa-
siune și iubire, Salieri, Toate-s vechi și nouă-s toate etc. 
Când joci în preajma acestui extraordinar  actor simți o 
mare presiune și responsabilitate, dar, în același timp, 
maestrul exploatează și potențează la maxim valoarea 
partenerului său. Jucând cu el, am încercat să exprim cu 
acuratețe rolurile încredințate și mă bucur enorm pentru 
această oportunitate. Apreciez, îl stimez și îi mulțumesc 
din suflet pentru absolut tot, sunt recunoscătoare pentru 
generozitatea și prietenia noastră.

- Unul dintre cele mai emoţionante momen-
te din cariera dumneavoastră artistică fulmi-
nantă?

- Trăiesc fiecare moment pe scenă cu emoție și inten-
sitate potrivite rolului jucat pentru că respect profund 
publicul din fața mea și îmi respect mult meseria pe care 
mi-am ales-o. Și dacă ne-am ales o meserie în viață, tre-
buie să o facem cu multă dăruire, iubire și pasiune, nu din 
obligație. Totuși, sunt momente care rămân în memorie, 
ca fiind cele mai apropiate de suflet. De exemplu să poți 
cânta în fața unei audiențe importante dedicată Maicii 
Teresa din Calcutta! Am fost profund impresionată. O 
bucurie imensă!

- Cum se întrepătrund activităţile dumnea-
voastră de la ambasadă cu mirajul scenic?

- Poziția de atașat cultural al ambasadei Albaniei la 
București este o recunoaștere a meritelor mele în plan 
artistic și cultural, în promovarea culturii albaneze.  Nu 
sunt doar un organizator de evenimente cultural-artistice, 
ci sunt acea persoană care dă conținut și substanță eve-
nimentelor culturale pe care le organizez, prin prezența 
mea pe scenă atât ca soprană, dar și ca actriță în piese de 
teatru, pe scene din România, Albania și pe alte scene 
internaționale. Cred că rolul artistic și rolul de diplomat 
se împletesc frumos și se completează în beneficiul pro-
movării culturii și artei, reușind excelent să consolideze 
legăturile culturale dintre România și Albania.

- Ce visuri artistice aveţi în prezent?
- Îmi place să visez cu ochii deschiși. În plan profesi-

onal, îmi doresc să strâng legăturile culturale și artistice 
româno-albaneze pentru că acestea contribuie la dezvol-
tarea relațiilor de bună înțelegere și colaborare între cele 

două țări. În plan artistic, visez să interpre-
tez roluri care să încânte inima publicului, 
să-i facă pe oameni să uite de necazurile co-
tidiene, să fie mai generoși și mai toleranți, 
să iubească viața și să se bucure în fiecare 
zi lăsată de la Dumnezeu de tot ceea ce ne 
înconjoară. 

- Un cuvânt pentru IUBIRE! Dar 
pentru VIAŢĂ?

- Viața fără iubire este seacă. Dumnezeu 
ne-a dat viața ca să ne iubim. A iubi înseam-
nă a fi mai bun fără să aștepți o recompensă. 
Asta trebuie să te facă fericit. Cei care dau 
iubirea nu trebuie să ceară nimic în schimb.

- Un mesaj cititorilor noștri.
- Sunt cea mai fericită persoană din lume 

când pot să fiu generoasă și să aduc un zâm-
bet sau chiar fericirea pentru semenii mei!

R omânii prin istoria lor care începe în secolul VI, când 
la venirea slavilor, în spațiul Carpato-danubiano-pon-

tic, poporul român și limba română erau constituită în ele-
mentele sale esențiale au avut simboluri, ce au impresionat 
popoarele vecine, Europa. Aceste simboluri sunt specifice 
evoluției istorice și sunt legate de cultura și civilizația crea-
tă, sunt legate de domnitori, eroi, personalități, evenimente, 
ocupații, obiceiuri, din istoria noastră. Dintre evenimente, 
bătălia de la Călugăreni dintre Mihai Viteazul și turci a con-
stituit și constituie simbolul luptei românilor pentru unitate 
națională. Acesta a fost prezentat lumii de Șerban Cantacu-
zinio, când a ridicat crucea de la Călugăreni în cinstea unui 
pod, care a fost și este pe drumul dintre Istanbul-Țările ro-
mâne și Europa. În epoca modernă, profesorul din Rășinari, 
Nicolae Droc Barcian, cu activitate la Junimea, a propagat 
acest simbol prin publicarea, împreună cu juristul Anghel 
Ulubeanu, a ziarului cu titlul „Călugăreni”. Activitatea ca zi-
arist a profesorului Nicolae Droc Barcianu se poate împărți 
în două perioade. Prima este cuprinsă între anii 1869 și 1870 
cînd a locuit la București, iar a doua perioadă începe odată 
cu ocuparea postului de profesor la gimnaziul din Giurgiu. 
În 1869 colaborareză la revista Românismul, după care au 
urmat articole la Albina Pindului Ghimpele și Conservatorul 
din Giurgiu. După ocuparea postului de profesor la Giurgiu, 
în 1870 editează un ziar local, numit Comuna. Acesta nu s-a 
păstrat în colecțiile vreunei biblioteci și nu avem informații 
despre el decât din prezentările din alte publicații ale vremii.

Ziarul Călugăreni, a apărut la Giurgiu între 10 mai 
1879-2 aprilie 1881, de două ori pe săptămână, joia și du-
minica. Este un ziar local unde Nicolae Droc Barcian a fost 
redactor împreună cu Anghel Ulubeanu, dar expediat și în 
Transilvania, tipărit la Tipografia C. P. Conduratu. Nu facem 
o prezentare a ziarului și a numerelor existente la Biblioteca 
Academiei Române, deoarece acest aspect este menționat 
în Publicistica Giurgiuveană, Breviar. Ne vom referi la 
conținutul publicației care propaga un simbol național, bă-
tălia de la Călugăreni împotriva turcilor. Ziarul pe pagina 
de început (pe toate cele trei numere consultate) în stânga 
are scris înaintea denumirii – Călugăreni – „UNIREA 
FACE PUTEREA, VOCEA POPORULUI LUMINAT 
ESTE VOCEA LUI DUMNEZEU”, iar în partea dreaptă 
„RESPECT LA PERSOANE-RESPECT LA PROPRI-
ETATE VOIM LIBERTATEA ADEVĂRATĂ ȘI PEN-
TRU TOȚI”.

A ceste mesaje sau dorințe sunt scrise cu litere mari. 
Redacția și administrația se afla pe strada Europei 

nr.14, vis-a-vis de gimnaziul din Giurgiu. Ziarul din data de joi 
9 august 1879 , nr. 2, anul I prezintă cititorului următoarele 
titluri: Giurgiu 8 august. În acest articol, menționează jur-
nalul „Timpul” care „enumeră cu știinţă și francheţă cu care 
caracterizează diferite cauze care au adus pe ţăranii români 
în gradul de sărăcie la care se găsesc. Toate acele cauze sunt 
adevărate și bine descrise. Mai este una tot așa de importan-
tă și care negreșit numai din scăpare din vedere n-a spus-o 
numitul jurnal. Vrem să vorbim de contribuţiile indirecte ce 
se plătesc prin sate; și când zicem contribuţiuni indirecte, 
este numai ca să fim înţeleși mai lesne, căci ele merită nu-
mele de pradă. Mai nu este comună în ţară, și în Vlașca în 

special unde pe lângă lefile după buget, funcţionarii comu-
nali să nu primească câte o altă dare în natură de la fieca-
re locuitor, și ca să nu fim taxaţi de îndată de eroare sau de 
rea credinţă către administraţie arătăm comuna adunaţii 
Sorbeni din din plasa Neajlovu unde Preceptoru, Notaru, 
și vătășeii călări și pe jos iau banițe de bucate și chiar bani 
peste ce li să dă în Buget”.

În articolul „Adevărata averea și putere a unui 
stat se găsește mai cu seamă în mâinile agriculto-
rilor” sub care este scris V. Hunbold, menţionează bogăția 
pământului românesc, arătată de domnitorul Cantemir, lup-
ta țărilor române care „au scutit ţările occidentale de pla-
ga asiatică, care ameninţa cu foc și sabie tot ce le venea în 
cale”. Bogăția de bucate, vite, vinuri, miere, seu lână, piei și 
altele erau de mare preț pentru popoarele vecine. „Suma de 
bucate era izvorul de întreţinere a popoarelor învecinate”. 
În articol se concluzionează: „Mărirea, puterea și avuţia 
ţărilor române scade de când parte dintre boieri și 
conducători se apropie de străini”.

D ar cea mai interesantă parte a ziarului Călugăreni se in-
titulează: Memorii asupra istoriei generaţiunii 

române în 1848 Cartea I. Partidele continuată în nu-
merele următoare deoarece la sfârșitul articolului cu acest 
nume scrie: va urma.

„În România, ca pretutindeni erau, în 1848, două partide 
bine deosebite: retrograzi și liberalii. Cel dântâi partid 
se compunea din familiile domnitoare din creaturile sale și 
din spionii ruși atașaţi la curte, din vechii boieri numiţi și 
româno-fanarioţi, și din partidul curat rusesc. Ce al de al 
doilea partid se compunea din români luminaţi, dintre aceia 
care nu aveau alt interes decât păstrarea neatinsă a dreptu-
rilor ţări, întemeiate pe tractatele și vechile legi și obiceiuri 
naţionale, destul de liberale și progresiste, și din tinerimea 
care, crescută afară din patria lor, se indigna contra abu-
zurilor actuale, și doreau îmbunătăţirea ca în străinătate.

Cele două elemente liberale aveau toate simpatiile ma-
selor, care nu cunoștea altceva decât suferinţele lor. Între 
aceste două partide, formate fie-care din diverse elemen-
te mai mult sau mai puţin eterogene exista un al III-lea pe 
care îl vom numi mixt și care nu se împodobea mai puţin cu 
numele de liberal și de progresist. El se compunea din oa-
meni, unii dorind binele și așteptându-le de la Șeful statului, 
care singur putea să le dea funcţii lucrative, alţii așteptând 
de a vedea patria scăpată de Rusia, pe al căreia sprijinu se 
rezima pentru a fi susţinuţi în posturile înalte ce ocupau, și 
alţii încă cari, în unire cu partidul naţional, nu găsea nici 
un inconvenient de a se pune în relaţiune intimă cu toate 
partidele; aceștia erau oameni comozi, veseli, și cei mai 
pricepuţi, dupe zisa lor. Iată numele șefilor partidului re-
trograd, clasaţi după actele lor și rolul ce au jucat în timpul 
mișcării și du pe dânsa:

Partidul Retrograd sau Antinaţional
Oamenii de la putere: Bibescu, fraţii sei, miniștrii sei, 

rudele și creaturile sale;
Românii fanarioţi adversari ai guvernului, adică: Ne-

ofit Mitropolitul,
C. Cantacuzino, Alexandru Ghica fost vistier, Șuţulești 

și toţi parveniţii greco-slavi.
Agenţii Rusești;
Mavros și cumnatul seu Șuţu;

Odobescu care îndeplinea adinterim funcţiile de șef 
al armatei, Ion Solomon șeful regimentului aflat în gar-
nizoana București, Mai mulţi ofiţeri ruși care serveau în 
miliţia naţională, Câţiva boieri care servise în armata rusăși 
susţinuţi în posturi înalte ce ocupau, de către consulul rus.

Partidul progresist sau naţional.
Acesta n-a fost un partid, precum au zis-o într-o altă 

broșură, el era naţiunea întreagă. Marii boieri afară de 
Românii fanarioţi și oamenii partidului mixt, boierii de a 
II-a și a III-a clasă, comersanţii, clerul, oamenii de litere 
artiști, tinerimea și ţăranii. Toţi acești oameni doreau re-
forme mântuitoare pe cale legală, îmbunătăţirii și stârpi-
rea abuzurilor, dar înainte de toate ei doreau ordinea; le 
era groază de anarhie. Acest partid dacă îl numim astfel 
n-avu șef, dar servitori supuși, reprezentanţi”.

C ititorul poate observa importanța acordată de ziarul 
care apărea sub redacția profesorului Barcian, eman-

cipării naționale, sociale și politice a românilor. În numărul 
din 12 august 1879 ziarul, cu referire la situația țărilor ro-
mâne, prezintă aspecte legate de domnie, economie, socie-
tate, țărănime. Importanța acordată luptei pentru emanci-
pare națională reiese din articolele din ziar la care profesorul 
Nicolae Droc Barcian și-a adus contribuția. „Pe cât timp 
Domnitorii ţării, au fost adevăraţii părinţi ai pa-
triei, vecinii noștri ne-au respectat. Îndată ce so-
cietatea s-a corupt, străinii s-au amestecat în tre-
burile ţării și ne cârmuiau după voinţa lor, contra 
sfintelor tractate încheiate de marele Mircea astfel 
că România sub domnia lui Alexandru cel reu s-a 
înconjurat de o gardă de lăncieri. Turcii creditorii 
lui Alexandru, lua decima din ţară chiar și din co-
pii Românilor, pe care îi turcea și îi punea în cor-
pul ienicerilor”.

A rticolul din 12 august 1879 continuă cu prezentarea 
domniei lui Mihai Bravu, cu faptele sale, cu luptele îm-

potriva turcilor. Autorul articolului concluzionează: „Din-
tre toţi Domnitorii Românilor, singur Mihai Vi-
teazul, a avut sub sceptrul său pe toţi românii sau 
mai bine zis pe toată Dacia Traiană. Trăivom să 
mai vedem această unire? Marele Mihaiu a scăpat 
ţara de pașalâc turcesc. Răzvan ţiganul închinase ţara 
lui Sigismund; Movilă o închină la Poloni, Bietul ţigan avu 
de călău pe Movilă. Lui Mihaiu, Rudolf îl prepară de călău 
pe italianul Basta, Rușine eternă și lui Basta și Domnului 
seu Rudolf II”. Numerele următoare ale ziarului nu s-au păs-
trat, iar continuarea acestor articole poate cel mult fi intuite 
în ceia ce privește conținutul lor. Sunt evidente influențele 
profesorului Barcian referitoare la necesitatea continuării 
luptei pentru realizarea Daciei mari, obiectiv susținut de 
profesor în cadrul societății Românismul împreună cu alți 
patrioți români.

N umărul de joi 9 aprilie 1881 în articolul Giurgiu 
1 aprilie 1881 scria printre altele: „Spre a fi dar vred-

nici cetăţeni ai regatului Românu, e de datoria noastră să 
trimitem în cameră (parlament n.n..) nu pe acia care nu au 
alte calităţi decât sprijinul interesat a câtor-va cumetri sau 
al guvernului, care dorește să aibă deputaţi care să închidă 
ochii înaintea oricărei încălcări de legi ci să dăm votul ace-
lora care prin învăţătură, avere și purtare în societate, ne 
dă o chezășie temeinică cum că nu umblă după deputăţie 
ca să-și cârpească calicia și să se ridice pe spetele acelor pe 
care i-au înșelat întodeauna prin făgăduiri deșarte și vorbe 
goale, ci dorește a-și face datoria către Țară susţinând in-
teresele obști în general precum și ale localităţii îndeosebi”.

@ text și foto de ȘTEFAN PĂUN

Ziarul Călugăreni, nr 27, joi 9 august, 
anul, I, 1879 cu articolul Memorii 
asupra istoriei regeneraţiunii 
române în 1848 Cartea I. Partidele

Ziarul Călugăreni, nr 27, joi 9 august, anul, I, 1879
Articolul despre Mihai Bravul din 

ziarul Călugăreni din 12 august 1879

Arlinda MoravaArlinda Morava
[i drumul divin în art\! [i drumul divin în art\! 
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După spectaculoasa excursie de opt 
zile din februarie, în Egipt, n-am rezis-
tat unei vechi dorințe de a ajunge pe 
Coasta de Azur și Riviera italiană. În-
trucât spațiul oferit de revistă nu pu-
tea cuprinde decât o singură pagină, 
presărată cu numeroase fotografii, am 
ales prima parte a sejurului făcut prin 
Premio Travel, în ultima săptămână a 
lunii mai.

Perioadă cu o vreme superbă, pe 
parcursul căreia mi-au încântat privi-
rile locuri cu adevărat de vis oferite de 
orașe cu rezonanțe istorice, dar și anco-
rate în realitatea zilelor noastre, situate 
de-a lungul a 120 de kilometri ale regiu-
nii Provence-Alpes-Cote d’ Azur, pe cea 
mai elegantă rivieră din Europa, unde 
trăiesc peste două milioane de locui-
tori, de....163 de naționalități. Elegan-
tul autocar ne-a adus mai întâi la Nisa. 
Despre care am aflat că e cel mai mare 
oraș din zonă, cu 350.000 de locuitori 
în partea urbană, șase departamente 
și 24 de comune, dar și cu al treilea cel 
mai aglomerat aeroport francez, după 
parizienele Orly și Charles de Gaulle. 
La care se poate ajunge și cu un tren 
de mare viteză, de la Paris, în mai puțin 
de șase ore. Ghida Timea ne-a propus 
să începem periplul pe celebra Prome-
nade des Anglais, un bulevard de cinci 
kilometri, construit în secolul trecut, 
care separă orașul de superba plajă din 
apropiere. Am remarcat hotelul Negres-
co, din apropierea Golfului Îngerilor, 
fondat la 8 ianuarie 1913 de românul 
Henri Negresco, fiul unui hangiu, ajuns 
directorul unuia din marile restauran-
te. Am văzut apoi Piața de Flori, Vieux 
Nice, Castelul-fosta locuință a ducilor 
de Savoia, Colline de Chateau, cu o pa-
noramă a Mării Mediterane, dar și a vi-
lelor cu acoperișuri cărămizii. Ne-am 
oprit și la catedrala rusească pentru fo-

tografii exterioare. Din păcate, 
n-am mai avut timp să vedem 
muzeele Matisse și Chagall.

Reveniți în autocar, am stră-
bătut 50 de kilometri până la 
Cannes, exact în perioada când 
se desfășura celebrul festival. 
Coincidențe oarecum asemă-
nătoare au mai fost la Monte 
Carlo, aflat în fierberile pregă-
tirilor pentru raliul de Formu-
la 1, de peste câteva zile sau la 
Milano, unde suporterii rosso-
nerilor exultau în urma cuceri-
rii titlului în Italia, după mulți 
ani, în luptă directă cu concita-
dina Internazionale. La Cannes, 
firește, am mers pe Rue de An-
tibes, care străbate orașul de la 
un capăt la altul, pe promenada 
la Croisette, pe câțiva dintre cei 
12 kilometri, am văzut bastionul 
Sainte Marguerite, un castel din 
secolul 12, labirintul de străzi, 
pasaje și scuaruri, oprindu-ne, 
așadar, mai mult, în fața palatului care 
găzduia arhicunoscutul festival de film. 
Prilej pentru a vedea și Aleea Stelelor, 
pe care se află amprentele a peste 300 
de foste și actuale vedete participante la 
festival. Dar și de a nota că ne aflam în 
cel mai elegant oraș, cu 70.000 de lo-
cuitori, fostul sat de pescari devenind 
acum și o importantă zonă de croazie-
ră, cu jumătate din flota de lux a lumii, 
dar și cu vase dintre cele mai accesibile 
majorității turiștilor. În altă zi am văzut 
Principatul Monaco și suburbia Monte 
Carlo, cu 30.000 de locuitori. N-am ra-
tat ceremonia schimbării gărzilor, la Pa-
latul princiar, un adevărat ritual, urmă-
rit de sute de priviri. Am admirat apoi în 
voie cadrul natural deosebit, cu golfulețe 
și faleze, străjuite de munții Alpi, care 
duc spre Marea Mediterană. Surse de 

inspirație pentru pictori celebri, pre-
cum Auguste Renoir sau Pablo Picas-
so. După care, am fi vrut să ne încercăm 
șansa la celebrul Casino, fondat în 1860 
de prințul Charles al treilea de Monaco. 
Nu ni s-a permis decât să fotografiem 
exteriorul și holul care ducea spre sala 
de jocuri. Trecând pe lângă mormântul 
prințesei Grace, am urmărit de sus și, 
ulterior, din goana autocarului, circuitul 
străzilor pe care urmau să zboare bolizii 
din Formula 1. N-am ajuns, din păcate, 
în partea orașului unde se dispută anual 
turneul de tenis de Master Series.

Mai erau localități de văzut pe Coas-
ta de Azur, cum ar fi Saint Tropez, care, 
considerăm că ar fi bine să fie trecute în 
circuitele turistice ale agențiilor noastre 
în următorii ani.

În ultimii ani am stat mai mult timp în 
Suedia, la Uppsala. Am descoperit Uppsala 
treptat, prin plimbări, vizite la muzee și ci-
tind despre istoria sa. Este al patrulea cen-
tru ca mărime din țară, situat la șaptezeci 
de kilometri de Stockholm.

Nu voi începe cu evocarea Uppsalei aca-
demice, istorice și culturale, ci voi face o 
mărturisire. Când mă aflu aici, sensibilita-
tea mea pentru muzică mă face să resimt o 
bucurie permanentă, întrucât, de dimineața 
până seara, iarnă sau vară, tot orașul îmi 
pare o scenă imensă, de unde răzbat tri-
luri încântătoare de păsări, dintre cele mai 
variate.

În jurul clădirilor cresc copaci, iar din 
loc în loc, păduri de mici dimensiuni oferă 
cadrul ideal pentru zeci de păsări cântătoa-
re. Am recunoscut mierla și cinteza neagră.

Este un lucru rar și o mare binefacere 
pentru viața cotidiană să auzi asemenea tri-
luri într-un oraș contemporan. Mă întreb, 
retoric, dacă cei care locuiesc aici perma-
nent realizează cât sunt de norocoși să tră-
iască într-o asemenea ambianță.

Orașul a fost gândit din punct de vede-
re urbanistic, astfel încât în orice direcție ai 
vrea să mergi, traversezi parcuri, păduri și 
spații naturale, însoțit peste tot de cântul 
vioi al păsărilor.

În al doilea rând, mă impresionează per-
sonalitatea suedezilor, seriozitatea lor, în 
sensul atitudinii permanente de respect față 
de ceilalți și față de mediul înconjurător. 
Acestea sunt deprinderi din copilărie. Ei 
par foarte sobri. Cred că sobrietatea reiese 
dintr-o discreție înnăscută. Acest lucru nu 
înseamnă că ei nu sunt capabili de a comu-
nica și cu cei pe care nu-i cunosc.

Eu personal sunt nevoită uneori să adre-
sez întrebări în magazin, în stația de auto-
buz și chiar pe stradă în diferite situații. Toți 
îmi răspund cu bunăvoință. De curând am 
avut o scurtă discuție, care mi-a făcut plă-
cere. Căutând centrul 
de informare turisti-
că, mutat în alt loc de 
puțin timp, am ajuns 
în holul imens al Pri-
măriei din Uppsala. 
Prima funcționară pe 
care am abordat-o nu a 
putut să mă lămureas-
că și a chemat o altă co-
legă, la fel de amabilă. 
La cuvintele mele de 
mulțumire și de scuze 
că le-am deranjat, am 
avut parte de un răs-
puns neașteptat, care 
mi-a făcut toată ziua 
frumoasă:

„Cum să nu vă răspundem, dacă aţi ve-
nit la noi cu un asemenea zâmbet!“

Tabloul orașului trebuie însă comple-
tat cu importanța sa academică, istorică și 
culturală. Este celebru pentru cea mai ve-
che Universitate din Scandinavia, fondată 
în 1477. A rămas și acum un centru univer-
sitar cu mii de studenți din toate colțurile 
pământului.

Numele orașului s-a transformat în re-
nume, datorită istoriei sale, dar și a nume-
roaselor personalități remarcabile, din di-
ferite domenii, care au trăit aici.

Prima despre care ți se vorbește se chea-
mă Carl Nilsson Linnaeus (1707-1778), care 
nu este altul decât cunoscutul naturalist 
despre care am învățat și eu în anii de li-
ceu, dar cu numele de Charles Linné. El a 
trăit o mare parte a vieții la Uppsala și este 
considerat fiu al orașului. Medic, botanist, 
zoolog, pedagog, Linné este părintele ta-
xonomiei. Tratatul său Sistema naturae, 
Sistematica naturii, pornește de la ideea sa 
potrivit căreia „studierea naturii dezvălu-
ie ordinea divină a creaţiei, iar misiunea 
naturalistului este să construiască o clasi-
ficare menită să descopere această ordine 
în univers“.

Metoda sa de sistematizare a plantelor 
este valabilă și astăzi.

Am aflat și povestea numelui său, inte-
resantă pentru noi, azi. Tânărul Nils a în-
ceput studiile la Universitatea din Lund în 
perioada în care în Suedia se putea alege 
un nume de familie. Viitorul savant a optat 
pentru un cuvânt latinizat, linnaeus, care 
desemna teiul uriaș, lind în suedeză, din 
curtea casei. Ulterior, a folosit și forma Carl 
von Linné, după primirea titlului nobiliar. 
A mai semnat și Karl Linné, Carolus Linn-
aeus și, desigur, Charles Linné.

Astăzi, reședința sa din Uppsala este mu-
zeu, iar în jurul casei se află cea mai veche 
grădină botanică din Suedia și alcătuiește 

un complex cu pes-
te 1300 de variante 
de plante.

De la savantul 
suedez au rămas 
denumiri de plan-
te, precum și un 
prenume feminin 
foarte îndrăgit în 
Suedia, Linnea.

La Uppsala au 
trăit și alți cerce-
tători renumiți și 
oameni de cultu-
ră, precum Jacob 
Berzelius, membru 
fondator al chimiei 
moderne, astrono-

mul Anders Celsius, Svante Arrhenius, la-
ureat al Premiului Nobel pentru chimie în 
1903, regizorul de film Ingmar Bergman și 
mulți alții.

Universitatea din Uppsala își datorează 
faima și acestor nume ale căror contribuții 
la știința și cultura umanității sunt și astăzi 
deosebit de valoroase. Astfel se explică nu-
mărul mare de studenți, masteranzi și doc-
toranzi, precum și numeroasele institute de 
cercetare pentru domenii de vârf ale științei 
și tehnologiei.

În cadrul Universității, la biblioteca 
ce poartă numele Carolina Rediviva, cea 
mai mare din Suedia, alături de volumele 
care pot fi consultate se află expusă o car-

te prețioasă, unul dintre cele mai celebre 
manuscrise din lume, Codex Argenteus, 
Biblia lui Ulfilas, traducere a Evanghelii-
lor realizată în secolul al IV-lea. Lucrarea îi 
aparține episcopului Ulfilas. Din cele 336 de 
pagini, la Uppsala se păstrează 187, scrise 
pe un pergament subțire, violet, cu cernea-
lă de praf de argint, frumos ornamentate. 
Se pot spune multe despre acest codex, dar 
mă opresc doar la explicațiile profesorului 
Lars Munkhammar, istoric la Universitatea 
din Uppsala, care arată că Ulfilas a trăit și a 
păstorit în Dacia, iar pe la mijlocul secolu-
lui al IV-lea a întreprins traducerea Bibliei 
în limba goților folosind un alfabet pe care 
l-a creat în acest scop.

Când te apropii de Uppsala, din orica-

re parte ai veni, zărești profilate pe cerul 
albastru turnurile ascuțite ale Catedralei 
evanghelice luterane în stil gotic, cea mai 
înaltă din Europa de Nord. Silueta sa im-
punătoare impresionează la fel de mult ca 
și ceea ce găsești în interior: lespezile sub 
care odihnesc regele Gustav I Vassa, Carl 
von Linné și alte personalități.

Uppsala contemporană, cu clădirile noi 
ce adăpostesc locuințe, institute de cerceta-
re, campusuri studențești, trăiește în per-
fectă armonie cu trecutul său ale cărui urme 
se văd și astăzi. Distruse de incendii devas-
tatoare de-a lungul secolelor, castelul din 
centrul orașului, Uppsala Slot, Catedrala, 
precum și multe alte edificii au fost refăcu-
te și recondiționate, astfel încât, vizitându-
le, imaginația fiecăruia e liberă să se plimbe 
între adevărul istoric și legendă. Noaptea 
Valpurgiei, sărbătoare studențească din 30 
aprilie, marcând venirea primăverii, sau 
legendele despre zeii vikingi, Thor, Odin și 
Freyr, sunt lucruri despre care vrei să afli 
cât mai multe.

În partea de nord se află Gamla Uppsa-
la – Uppsala Veche, considerată leagănul 
naţiunii suedeze. Situl arheologic, muzeul 
și biserica veche povestesc vizual istoria di-
nastiei regale suedeze și a vikingilor.

Renumitele rune, răspândite în jurul 
Universității și a Catedralei, reprezintă o 
altă mărturie tăcută, dăltuită în piatră, a 
evenimentelor petrecute cu multe secole 
în urmă.

Mă opresc uneori în fața unei rune și 
încerc să descifrez semnele săpate cu greu 
de cel care s-a străduit să lase dovezi des-
pre faptele importante. Semnele în piatră 
s-au păstrat peste o mie de ani și vor rămâ-
ne acolo pentru totdeauna. Privind, gândul 

mă poartă uneori la 
Țebea, localitate 
din Țara Zarandu-
lui, nu departe de 
Brad, orașul în care 
am văzut lumina zi-
lei. De ce la Țebea? 
În copilărie, când 
mergeam la rudele 
din partea tatălui, în 
drum spre casa lor, 
ne opream la o răs-
cruce, în fața unei 
cruci mari de piatră. 
Era plină de sem-
ne pe care eu nu le 
înțelegeam. Crucea 
era una dintre rugi-
le lăsate drept măr-
turie de strămoși 
despre fapte și oa-
meni. Sunt multe 
rugi la Țebea. Ele au 
fost căutate și cerce-
tate și de prietenul 
nostru Dan Liviu 
Mut, moț din par-
tea locului. Deși nu 
sunt la fel de vechi 

precum runele, inscripțiile cu litere chiri-
lice sau potcoave de pe rugi constituie do-
cumente ce durează peste timp și atestă o 
tradiție mult mai veche a oamenilor de aici 
de a construi un rezervor de memorie co-
lectivă adresat posterității.

La Uppsala am întâlnit și români. Știam 
că există o parohie ortodoxă. Am ajuns aco-
lo în ziua de 30 ianuarie 2022, la slujba de 
hram, închinată Sfinților Trei Ierarhi. Mi-a 
plăcut tot ceea ce s-a petrecut în acea zi și 
m-am simțit bine în atmosfera creată cu 
multă dăruire de preotul Dan Virgil Păcu-
rar.

Am avut bucuria ca slujba de hram să 
fie oficiată de Preasfinția Sa Episcopul Ma-
carie al Europei de Nord.

UPPSALAUPPSALA
Incinta capelei, închiriată de la biserica 

suedeză, a fost plină. Erau români de toate 
vârstele și mulți copii. Slujba s-a desfășurat 
alternativ și cu pasaje în suedeză, astfel 
am înțeles că erau prezenți și suedezi. Unii 
botezați, alții care doreau să devină ortodocși.

Cu vorba blândă și înțeleaptă, după pre-
dica ce ne-a mers la suflet, Preasfinția Sa 
Episcopul Macarie a acceptat cu bucurie să 
primească volumul soțului meu, Mihail Di-
aconescu, Istoria literaturii dacoromane, 
recunoscând pe copertă pictura maestrului 
Grigore Popescu-Muscel cu chipul Sfântului 
Dionisius Exiguul. Mi-a oferit cu mare căldu-
ră volumul său de memorii Amintiri la capă-
tul dorului. 10 ani cu mitropolitul meu Bar-
tolomeu Anania. Mă impresionează și acum 
dedicația pe care am primit-o. „Uppsala, 30 
ianuarie 2022, de Sfinţii Trei Ierarhi, Doam-
nei profesoare Corina Diaconescu, acest vo-
lum de suflet, de dragul mitropolitului nos-
tru Bartolomeu”.

După slujbă, am stat de vorbă cu câțiva 
români și ne-am apropiat sufletește de la 
început, mânați parcă de nevoia de solida-
ritate aici, departe de țară. Vorbind despre 
atenția și blândețea preotului Dan Virgil Pă-
curar, mi-au rămas în minte cuvintele unei 
mămici cu patru copii: „Fără părintele, am 
fi fost pierduţi“. Am înțeles că stă de vorbă 
cu fiecare, se sfătuiesc, se ajută cât și cum 
pot. Cei care vin duminică la biserică au de-
venit prieteni și chiar nași de botez ai copii-
lor nou-născuți.

N-aș putea epuiza toate impresiile despre 
Uppsala într-o pagină de revistă. Acestea sunt 
doar câteva dintre gândurile și trăirile mele.

Din Uppsala cu drag!

@ CORINA VLAD DIACONESCU

@ RADU LEVÂRDĂ

SfârsSfârs,, it de primãvarã it de primãvarã 
pe Coasta de Azurpe Coasta de Azur
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@ Pr. Prof. Univ. Dr. 
IOAN STANCU

Sfântul Ioan Gură
de Aur (347–407)

Teodor de Mopsuestia
(352-428)

Teodoret de Cyr

SOCIETATESOCIETATE

Podul iubiriiPodul iubirii
Nu este român care să nu fi auzit de 

Podul Grant din apropierea Gării de 
Nord din București, un adevărat simbol 
pentru capitala țării, dar și pentru trium-
ful iubirii adevărate care a prins viață 
și dincolo de mormânt. Istoria acestui 
monument istoric pornește din anul 
1836, o perioadă extrem de frământată 
nu numai în Țările Române ci și în în-
treaga Europă, un timp ce a  dat naștere 
unor mari personalități care vor pregăti 
Revoluția de la 1848, continuată de alte 
momente de glorie în istoria poporului 
român, Unirea Principatelor, reformele 
lui Al. I. Cuza, obținerea independenței 
tânărului stat România, ca apoi cununa 
biruinței să fie înveșmântată prin reali-
zarea Marii Uniri din 1 Decembrie 1918.

Rod al unei frumoase povești de dra-
goste, Podul Grant va aduna și duce spre 
eternitate idealurile de libertate ale ace-
lor intelectuali care au înțeles că trebu-
ie să fie sfărâmate lanțurile unei lumi 
încătușate și să deschidă porțile unei Eu-
rope a națiunilor libere, în centrul căre-
ia să primeze omul, un obiectiv la fel de 
actual și în zilele noastre, când libertatea 
este din nou în pericol, când credința și 
drepturile elementare ale omului sunt 
din nou călcate în picioare.

Povestea Podului Grant dovedește 
încă odată că drepturile și libertățile 
omului nu cunosc hotare, că omul, ca 
ființă unică, are aceleași sentimente și 
idealuri, indiferent de limba pe care o 
vorbește și locul unde s-a născut. Cola-
borarea revoluționarilor pașoptiști din 
toate țările europene a fost argumentul 
decisiv, care atestă că numai prin acțiuni 
unitare ce au la bază idealuri comune oa-
menii își pot apăra drepturile și se pot 
împlini țelurile pentru care au pornit la 
luptă. În această poveste de dragoste îl 
vom întâlni pe tânărul scoțian Effingham 
Grant, care a dat numele podului, tatăl 
său fiind proprietar de vase comerciale 

care făceau curse în Canalul Mânecii, de 
unde și aptitudinile de om de afaceri de 
mai târziu. Deși avea doar 16 ani când a 
ajuns în Țara Românească ca secretar al 
consulului Angliei la București, era mar-
cat de ideile revoluționare care începeau 
să se afirme în Europa, care l-au făcut să 
se implice în tot felul de acțiuni etiche-
tate ca fiind subversive de autoritățile 
vremii. În acest context a cunoscut-o pe 
tânăra Zoe Racoviță, nepoata lui Dinicu 
Golescu. Tatăl ei, Alexandru Racoviță, a 
fost ispravnic al Craiovei, iar mama, Ana 
Golescu, descendenta unei familii de vo-
ievozi. În momentul când s-au văzut pri-
ma oară, fata acea doar 10 ani.  Se vor că-
sători abia în 1850, când tânăra prințesă 
valahă a împlinit 23 de ani, primind la 
nuntă ca zestre bijuterii și 4.000 de gal-
beni obținuți din vânzarea unei moșii 
a mamei ei, de asemenea o frumoasă 
moșie situată pe locul cartierelor de azi 
Regie și Crângași, cu palatul „Belvede-
re”, unde tinerii însurăței se mută după 
nuntă. Cununia a fost oficiată la bise-
rica Kretzulescu din București, în lipsa 
unchilor miresei, care erau surghiuniți 
departe de țară și unde se vor întoarce 
abia după unirea din 1859. După nun-
tă, pentru scurtă vreme mirele va deține 
funcția de locțiitor al consulului britanic 
la București, ca apoi să se dedice afaceri-
lor. Drumul acesta a fost facilitat de re-
formele lui Cuza și apoi de deschiderea 
spre progres din vremea regelui Carol I.

Întorși în țară, unchii miresei se vor 
implica activ în dezvoltarea României 
moderne primind funcții importante 
în stat. Ștefan Golescu, Nicolae Goles-
cu și Alexandru G. Golescu zis Arăpilă 
au îndeplinit pe rând funcția de prim-
ministru, iar Radu Golescu a fost colo-
nel în noua armată română. Maria, sora 
scoțianului, s-a căsătorit cu altă persona-
litate proeminentă a politicii românești 
din acea vreme, C.A. Rosetti, unul din-

tre fondatorii Partidului Liberal, care a 
îndeplinit mai multe funcții în stat în-
tre care și cea de prim-ministru. Ea a 
fost modelul ales de Rosenthal când a 
pictat tabloul „România revoluționară”, 
în 1848.

Implicându-se în dezvoltarea Ro-
mâniei, căreia i s-a dedicat cu totul, 
Effingham Grant devine un important 
industriaș și fermier, a cultivat în premi-
eră orhidee, a înființat o fabrică de tutun, 
ia parte la alte afaceri, dintre care unele 
la cererea Guvernului României.

Din povestea de dragoste a 
scoțianului cu frumoasa Zoe Racoviță, 
care a durat toată viața, au rezultat 16 
copii, toți  primind cetățenie română 
prin decizia Senatului României. Idila va 
sfârși brusc în anul 1892, când Zoe a mu-
rit de boală, iar după numai două săptă-
mâni sfârșind din viață și soțul ei sfâșiat 
de durere din cauza pierderii suferite. 
Între ei a fost o dragoste cum rar  a cu-
noscut lumea și care va dăinui în inima 
poporului nostru prin acel pod care va 
lua numele scoțianului, inaugurat de fiul 
său Robert în anul 1909, un alt fiu fiind 
cunoscutul pictor Nicolae Grant. Un pod 
care a unit două suflete spre eternitate, 
a căror poveste suntem datori să o păs-
trăm și să o ducem mai departe, ea aflân-
du-se la temelia ființei noastre naționale, 
alături de nenumăratele jertfe pe care 
poporul nostru le-a dat, lacrimi și sân-
ge îmbinate cu iubire, cu credința și dra-
gostea de neam a unor oameni valoroși 
de care am avut și vom avea totdeauna 
nevoie. Iar cei care pășesc pe acest mi-
nunat pod, cu toate prefacerile suferite 
în timp, să se oprească pentru o clipă 
în loc pentru a vărsa o lacrimă pe el și a 
aduce astfel un omagiu dragostei nemu-
ritoare a celor doi.

@ ANDREI BREABĂN

tare, iar locul din jurul jertfelnicului se um-
ple de cinstea Celui Ce stă așezat”. „Omliile 
la Facere” ale Sfântului Ioan Gură de Aur 
sunt dovada spiritului său exegetic al 
cunoașterii profunde al Sfintei Scripturi și a 
dorinței de a o face înțeleasă de cât mai de 
multă lume. Alături de „Omiliile la Hexae-
meron” ale Sfântului Vasile cel Mare și de 
„Glafirile” Sfântului Chiril de Alexandria, re-
prezintă cea mai frumoasă prezentare a cărții 
Facerii. Cu toate acestea, dintre scrierile sale 
exegetice am ales să reliefăm câteva dintre 
învățăturile morale în „Omiliile la Epistola 
către Filipeni”. În „Epistola” aceasta se spu-
ne: Căci pentru mine, viața este Hristos și 
moartea un câștig. Spune Sfântul Ioan Gură 
de Aur: „Cu alte cuvinte, el nu cere nici să nu 
duci viață naturală, pe care toți oamenii o 
trăiesc ci viața păcatului. Cel care nu are pof-
tă de viața aceasta de aici, cum se poate spu-
ne că trăiește? Cel ce se grăbește să ajungă 
mai curând în viața cealaltă, cum s-ar putea 
spune despre el că trăiește aici? Cel ce 
disprețuiește moartea, cum se poate spune 
despre el că trăiește? Cel care nu dorește din 
cele ale lumii, cum se poate spune despre el 
că trăiește”? De ce este moartea un câștig? 
Ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „Pentru 
că mai curând vreau să mă unesc cu El, pen-
tru că mai bine este a trăi murind. Nimic 
deo sebit nu vor reuși să facă cei care mă 
omoară, despărțindu-mă de această viață și 
scăpându-mă de ea... Așa că este posibil să 
fie cineva folositor în viața de aici, deși nu 
trăiește ca ceilalți. Aceasta o spune și Apos-
tolul pentru ca nu cumva să-ți închipui că el 
defaimă această viață sau să zici: dacă nu fo-
losim la nimic aici, pentru ce să nu ne luăm 
singuri viața, pentru ce să nu ne sinucidem? 
Câtuși de puțin, spune el. E cu putință să 
câștigăm și aici, deși nu trăim această viață, 
ci o alta, cu mult mai bună. Dar poate va zice 
cineva: dar aceasta înseamnă că (a viețui în 
trup) îți aduce ție roadă? Iată că a trăi în trup 
aduce roadă! Și viaţa mea de acum, în trup, 
o trăiesc cu credinţă. De aceea lucrarea lui 
aduce roadă”! Deci, așa cum ne este dat în 
„dar”, viața noastră este frumoasă, trebuie 
să o trăim în pace și bucurie, așa cum a fost 
porunca Creatorului. Predă păcatelor, omul 
a pierdut și pacea și bucuria. Pentru a scăpa, 
omul nu trebuie să să aleagă soluția sinuci-
derii. Este o mare greșeală, un păcat ce du-
blează celelalte păcate. Soluția este să trăiești 
în conformitate cu comandamentele 
dumnezeiești, cu dorința de a te apropia cât 

mai mult poți de asemăna-
rea cu Dumnezeu. Este 
greu, dar este singura 
soluție pentru a fi fericit și 
aici și dincolo. Moartea, 
spune Sfântul Ion Gură de 
Aur, „nu este un lucru rău, 
iar răul este faptul de a fi pe-
depsit după moarte. De ase-
menea, nici lucru bun nu 
este moartea, ci bunătatea 
este faptul de a fi cu Hristos 
după moarte. Astfel cele 
bune și cele rele vin după 
moarte. Acum urmează 
învățătura Sfântului Ioan 
Gură de Aur: „Așadar, 
iubiților, să nu-i plângem la 
întâmplare pe cei răposați 
și nici să ne bucurăm pentru 
cei ce trăiesc. Cum atunci? 
Să-i plângem pe cei păcătoși 
nu numai că sunt morți, ci, 
chiar când sunt vii. Să ne 
bucurăm pentru cei buni și 
drepți nu numai când tră-
iesc, ci chiar și când nu sunt 
mai nu mai sunt. Pentru că 

cei dintâi, chiar vii fiind, muriseră deja, iar 
aceștia din urmă, chiar murind, sunt vii. Ace-
ia chiar și aici trebuie să fie plânși de toți 
pentru că sunt urâții lui Dumnezeu, pe când 
aceștia, ducându-se de aici, și acolo vor fi 
fericiți de către oameni, căci s-au dus la Hris-
tos. Păcătoșii, oriunde ar fi, sunt departe de 
Împăratul slavei și de aceea sunt vrednici de 
lacrimi, pe când cei drepți, fie aici, fie acolo, 
sunt împreună cu Împăratul și voi fi mai 
aproape mai cu seamă acolo, nu ca prin 
oglindă, nici doar prin credință, ci față către 
față. Dar, înainte de toate, omul trebuie să 
se bucure de viață. Or, pentru a realiza acest 
deziderat, el trebuie să cultive virtuțile, să 
trăiască în limitele unei vieți conform cu pre-
ceptele creștine. Iată cum prezintă Sfântul 
Ioan Gură de Aur virtuțiile: „Dacă ne lipsește 
o singură virtute vor veni peste noi multe rele 
și vom fi lipsiți și de împărăția Cerurilor. Des-
pre milostenie. Despre a nu osândi, nici a 
imita pe cei ce fac fărădelege, ci pe cei care 
săvârșesc fapte bune. De aceea, vă rog să ne 
dăm toată silința să rămânem în dreapta 
credință și să avem o viață plină de fapte 
bune. Dacă nu adăugăm și o viață egală 
credinței, vom suferi cele mai grele pedepse. 
Lucrul acesta la arătat Fericitul Pavel cu pil-
de din vremurile de demult, când a spus: 
„Toţi au mâncat aceeași mâncare duhovni-
cească” și a adăugat că nu s-au mântuit: au 
pierit în pustie. Același lucru l-a arătat și 
Hristos în Evanghelii, când a spus că unii au 
fost aruncați în iad, deși scoseseră demonii 
și prorociseră și toate pildele Domnului: pil-
da fecioarelor, pilda năvodului, pilda semin-
ței căzute între spini, pilda pomului care n-a 
făcut roade cer virtutea arătată prin fapte. 
Despre dogme Hristos vorbește de puține 
ori; că nici nu au nevoie de multă osteneală, 
despre purtarea omului însă vorbește de 
multe ori; dar mai bine spus, totdeauna, că 
trebuie să lupți necontenit pentru a duce o 
viață virtuoasă, de aceea este nevoie și de os-
teneală. Dar pentru ce spun că trebuie îm-
plinită toată virtutea? Dacă neglijăm o parte 
din virtute, aducem mari rele asupra noastră. 
De pildă, dacă nu faci milostenie ești aruncat 
iad; și doar milostenia nu-i toată virtutea, ci 
numai o parte a ei! Fecioarele cele nebune, 
de aceea au fost osândite, că n-au făcut mi-
lostenie; bogatul, tot de aceea s-a pârjolit în 
iad. Cei care nu hrănesc pe cel flămând, de 
asta sunt osândiți împreună cu diavolul. 
Iarăși, a nu ocări pe semnul tău e o parte 

foarte mică a virtuții; cu, toate acestea, și 
aceasta scoate din împărăția cerului pe cei 
ce nu o săvârșdesc, ca „Cel care va zice fra-
telui său: Nebunule vinovat va fi gheenei fo-
cului”. Iarăși, castitatea este și ea nu numai 
o parte a virtuții, cu toate acestea fără ca ni-
meni nu va vedea pe Dumnezeu, că Spune 
Pavel: „Căutați pacea și sfințenia, fără de care 
nimeni nu va vedea pe Dumnezeu”. Smere-
nia, la fel, este o parte a virtuții; cu toate 
aceasta, dacă săvârșești toate celelalte fapte 
bune, dar n-o săvârșești pe aceasta ești ne-
curat înaintea lui Dumnezeu; dovada farise-
ului care, deși s-a dus la templu cu nenumă-
rate fapte bune, la pierdut pe toate, că i-a 
lipsit smerenia. Vreau să vă spun ceva mai 
mult, nu ni se încuie cerul dacă nu facem o 
singură virtute din toate virtuțile, și pățim 
același lucru dacă le facem pe toate, dar nu 
le facem cum trebuie și cu prisosință. Dacă 
nu va prisosi dreptatea voastră, spune Hris-
tos, mai mult decât a cărturarilor și farise-
ilor nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 
Deci, chiar dacă faci milostenie, dar dacă nu 
faci mai multă decât cărturarii și fariseii nu 
vei intra în împărăția cerurilor. Câtă milos-
tenie dădeau ei? mă întreba cineva. Tocmai 
aceasta vreau să o spun acum, pentru că cei 
nu dau milostenie să dea, iar cei ce dau să nu 
se mândrească, ci să dea mai mult. Câtă mi-
lostenie dîdeau ei, dar? Dădeau zece la sută 
din tot ce aveau; iarăși încă o dată zece la 
sută și după asta încă o dată, a treia oară. 
Deci dădeau milostenie cam a treia parte din 
averea lor căci de trei ori câte zece la sută 
atâta fac. În afară de asta mai dădeau și pâr-
ga de fructe, primii născuți și altele mai mul-
te, de pildă: pentru păcate, pentru curățire, 
în sărbători, în anul jubiliar, la stingerea da-
toriilor, la liberarea robilor, la împrumutu-
rile fără dobânzi. Deci dacă nu face mare lu-
cru cel care dă milostenie a treia parte din 
averea sa, dar, mai bine spus, jumătate că 
adunate toate acestea cu celelalte face jumă-
tate, deci dacă nu face mare lucru cel care dă 
milostenie jumătate din averile sale, de ce 
nu va fi vrednic cel ce nu dă nici a zecea par-
te? Pe bună dreptate, dar, a spus: „Puțini 
sunt cei ce se mântuiesc”.

Teodor de Mopsuestia a frecventat școala 
lui Libanius, unde a fost coleg cu Ioan Hri-
sostos, „împreună cu care avea să încer-
ce experiența unei –convertiri- spirituale 
la un creștinism mai angajat, aderând la o 
comunitate ascetică, printre ai cărei îndru-

mări se număra și Diodor din Tars”. După o 
experiență neplăcută, Teodor avea să se ho-
tărască să părăsească școala aceasta, numai 
că a fost oprit de insistențele lui Ioan Hri-
sostom. Teodor a devenit „cel mai de seamă 
exeget din Antiohia și s-a dedicat în întregi-
me acestei activități la moartea sa, surveni-
tă în anul 428. Teodor de Mopsuestia a fost 
unul dintre cei mai deciși luptători împotri-
va arianosmului, urmând un traseu asemă-
nător cu cel parcurs de Grigorie de Nyssa. A 
scris: „Împotriva lui Eunomiu” și „Apărarea 
lui Vasile împotriva lui Eunomiu”. De aseme-
nea, a scris un Tratat împotriva lui Apolina-
rie. Erorile doctrinare ale lui Teodor au fost 
adunate, discutate și condamnate de Sinodul 
de la Efes, alături de cele ale lui Teodoret de 
Cyr și Ibas; condamnarea a fost confirmată 
de Sinodul de la Constantinopol. Este greu 
să ne pronunțăm pro sau contra acestor de-
cizii, deoarece cele mai multe dintre scrierile 
acestora sau pierdut. 

Viața lui Teodoret de Cyr se confundă 
o parte cu istoria bisericii creștine din secolul 
al V-lea sau cel puțin din perioada cuprin-
să între Sinodul de la Efes (431) și cel de la 
Calcedon (451). Episcopul din Tyr s-a aflat 
în inima certurilor doctrinare ce opuneau 
Antiohia Alexandriei cu ocazia ereziei ne-
storiene. Din anul 430, la cererea lui Ion de 
Antiohia, Teodoret avea să combată Anathe-
matisme-le pe care Chiril de Alexandria le 
lansase împotriva lui Nectarie, dar care în 
realitate făceau atingere în totalitate atiohi-
enilor. „La Sinodul de Efes rămâne de partea 
lui Ioan de Antiohia și a lui Nectarie, chiar și 
după condamnarea acestuia”. După aceasta, 
cariera lui Teodoret de Cyr va fi strâns legată 
de conflictul hristologic. Principalul artizan 
al actului de Unire dintre Antiohia și Alexan-
dria în anul 433, el va respinge crezul de uni-
re pe care el însuși l-a formulat; Teodoret va 
fi depus în anul 449 și apoi va fi exilat, înain-
te de a-și fi regăsit scaunul episcopal și de a 
vedea ortodoxia sa recunoscută la Consiliul 
de la Calderon (451), care pune capăt aces-
tei lungi situații tensionate. În ce-l privește 
pe Teodoret, acesta acceptă condamnarea 
lui Nestorie. După lupte susținute, cele două 
părți au realizat că, în fapt, conflictul nu se 
referea la concepțiile fundamentale. Teodo-
ret de Cyr a contribuit, prin scrierile și prin 
acțiunile sale, la stabilirea și precizarea his-
tologiei ortodoxe. S-a stins din viață în anul 
458, la vremea aceea el aflându-se în comu-
nicare deplină cu Biserica creștină. Dinco-
lo de contribuția lui Teodoret de Cyr la re-
zolvarea conflictelor doctrinare, el rămâne 
în istoria creștinismului drept autorul unei 
considerabile operei exegetice. Alături de ei 
predecesorii săi iluștri Diodor din Tars, Te-
odor de Mopsuestia și Ioan Hrisostom, Te-
odoret de Cyr este considerat unul dintre 
cei mai mari exerciți ai antichității creștine. 
El a interpretat aproape întreg Testamentul 
Vechi, sub forma unor comentarii urmate 
de culegeri de „întrebări” destinate a lămu-
ri pasajele dificile. Din comentariile la Noul 
Testament s-au păstrat doar cele făcute la 
Epistolele Sfântului Pavel. În ce privește vi-
ziunea lui asupra îndumnezeirii omului, Te-
odoret de Cyr și Teodor de Morsuestia apar 
ca doi izolați, opiniile lor asupra acestui su-
biect atât de drag școlii lor, fiind iremediabil 
compromise printr-o histologie eronată. De 
precizat că, despre deosebire de climatul din 
Alexandria, impregnat cu gândirea și filozo-
fică greacă și iudaică și orientală Antiohia 
era intrată pe linia gândirii telogice creștine 
și chiar îi ignora pe filozofi.

Două secole mai târziu, tot un antiohian, 
Sfântul Ioan Gură de Aur va vorbi despre ve-
derea lui Dumnezeu. Dumnezeu, nevăzut și 
necunoscut în Ființa Sa se face cunoscut și se 
descoperă, ieșind din propria fire, coborând 
spre ființele create, această pogorâre ca lucra-
re a voii Sale, fiind Întruparea Fiului, prin care 
Cuvântul, ca un chip nevăzut a lui Dumnezeu, 
se face văzut îngerilor, dar și oamenilor. În 
veacul ce va să vină, Hristos va fi înveșmântat 
în slava divină, aceasta fiind vederea lui Dum-
nezeu „față în față”. Dumnezeu va fi văzut în 
umanitatea lui Hristos. Sfântul Ioan Hri-
sostom se distinge clar de alexandrieni și de 
capadocieni mai ales prin modalitatea de ex-
primare a ideilor. El se dovedește a fi mult mai 
legat de limbajul concret al Bibliei și mai puțin 
deschis abstracțiunilor de ordin speculativ 
specifice gândirii filozofiei grecești. În sensul 
acesta, el nu vor folosește termenul nesriptu-
ristic de „îndumnezeire”, dar pune accentul pe 
unirea euharistică și dezvoltă tema învierii. 
Împotriva lui Eunomiu, scrie cele douăspre-
zece omilii „Despre natura de neînţeles a lui 
Dumnezeu”. Sfântul Ioan Gură de Aur rămâ-
ne pentru noi toți imaginea păstorului 
desăvârșit și a predicatorului eminent. „Omi-
liile” sale exegetice nu sunt altceva decât co-
mentarii la Vechiul și Noul Testament; omili-
ile morale pornesc de la convingerea autorului 
lor că păstorul de suflete trebuie să 
îmbunătățească viața morală a credincioșilor. 
Omiliile ținute cu ocazia sărbătoririi unor sfinți 
ce au aparținut Vechiului sau Noului Testa-
ment au contribuit la înrădăcinarea acestei 
sărbători în practica Bisericii creștine. Trăind 
într-o biserică ce a recunoscut „Sfânta 
Scriptură”ca normă de bază a credinței sale, 
Sfinții Părinți au alcătuit un vast comentariu, 
o exegeză profundă a Scripturii. Folosul scri-
erilor lor a fost determinant în înțelegerea 
relației scripturistice. Făcând exegeza Sfintei 
Scripturi și trăind credința în cultul Bisericii 
și în rugăciune personală, Sfinții Părinți expri-
mă în lucrarea și în scrierile lor tot ceea ce au 
înțeles din lectura Sfintei Scripturi. Sfântul 
Ioan Gură de Aur este exemplu cel mai ade-
vărat în sensul acesta. Căci, dincolo de aceste 
preocupări exegetice, Sfântul Ioan Gură de 
Aur este autorul „Tratatului despre preoție” 
una din lucrările hrisostomice cu cea mai lar-
gă circulație, fiind considerată capodopera li-
terară și teologică, al „Sfintei Liturgii”. Prin 
aceste scrieri, el a dorit să evidențieze faptul 
că Biserica nu a lăsat împlinirea ritualurilor la 
inspirația și gustul personal al preotului; ea a 
prescris nu numai rugăciunile și simbolurile 
proprii fiecărui rit, dar a fixat și mișcările și 
gesturile liturghisitorului. La sfântul Ioan Gură 
de Aur se găsește admonestarea făcută 
psalților pentru gesticulația teatrală din tim-
pul cântării ca fiind nepotrivită și străină spi-
ritului creștin. „Supunerea liturgului la regu-
lile rânduite de biserică și îndeplinirea 
conștiincioasă a oficiului său constituie în pri-
mul rând o dovadă evidentă despre simțirea 
religioasă care îl însuflețește. Numai ereticii 
s-au răzvrătit împotriva așezămintelor de cult 
ale Bisericii, care constituie viața externă a ei”. 
Lucrarea preotului este o taină înfricoșătoare 
și sublimă în același timp, afirmă Sfântul Ioan 
Gură de Aur. Căci - „atunci când preotul invo-
că Sfântul Duh se săvârșește Jertfa ce pare 
înfricoșată, când el stă în continuă atingere cu 
sfântul obștesc al tuturor, spune-mi, în ce rang 
îl vom așeza? Câtă curăție și câtă evlavie vom 
cere de la el. Gândește-te, ce mâini trebuie să 
fie acelea care săvârșeșc aceste lucruri, ce lim-
bă trebuie să fie aceea care rostește aceste cu-
vinte? Cât de curat și de sfânt trebuie să fie 
sufletul care primește un așa de mare duh? În 
acele momente, îngerii asistă pe preot și în-
treaga ceată a puterilor cerești strigă cu voce 

Reprezenta]ii {colii din Antiohia
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Cercetarea româneasc\ moare, 
dar nu cedeaz\ (III)

Modele prost preluate și reforme de dragul reformelor

@ NICOLAE VASILE

Ce s-a întâmplat cu cercetarea 
științifică aplicativă din România după 
plecarea lui Bujor-Bogdan Teodoriu de 
la Ministerul Cercetării și Tehnologiei, 
s-o spunem de la început, a fost o poveste 
cu final tragic. O înlănțuire de neprice-
pere, interese politice, rele intenții etc., 
a condus la distrugerea unui potențial 
științific și tehnologic care ar fi contat 
mult pe piața concurențială în care in-
trase țara dupa evenimentele din anul 
1989. Nu trebuie să cădem nici în latura 
cealaltă, apanajul nostalgicilor comunis-
mului, și să considerăm că atunci am fi 
fost o forță teribilă a tehnologiei mondi-
ale, dar era ceva care, prin selecție, putea 
fi utilizat în continuare ca dotări tehnice 
și tehnologice și, mult mai important, 
ca experiență profesională dobândită în 
mult timp, înmagazinată într-un corp 
de specialiști de înaltă clasă, format 
din oameni care nu aveau atunci, și nu 
avuseseră nici înainte, nicio legătură cu 
mediul politic.

Primul venit, dintr-o serie de condu-
cători ai autorității guvernamentale din 
domeniul cercetării, a fost Horia Ene, în 
fruntea ministerului care continua să-
și păstreze denumirea. Era susținut de 
Uniunea Forțelor de Dreapta (UFD), un 
partid apărut din convulsiile Convenției 
Democratice, coaliție aflată la guvernare. 
Domnul ministru, un renumit matema-
tician, se manifesta ca un om de treabă, 
dar atât. Nu avea nicio experiență nici 
politică, nici managerială, singurul ar-
gument pentru obținerea acestei poziții 
fiind, cred, prietenia sa cu Varujan 
Vosganian, președintele partidului. A 
fost în schimb cel mai sincer ministru 
în relațiile cu Patronatul Cercetării. La 
una dintre întâlnirile noastre, care se 
prelungeau până seara târziu, încer-
când să găsim împreună niște souții în 
situația dezastruoasă în care ajunsese-
ră institutele, l-a luat gura pe dinainte: 
“Măi băieţi, dacă aţi ști voi că pe linie 
politică eu primesc cu totul altfel de ori-
entări decât ceea ce discutăm noi aici!”. 

Cam bănuiam noi ce orientări pri-
mea, dar nimeni nu recunoștea oficial 
că România, ca viitoare membră a Uni-
unii Europene, nu era gândită să con-
ducă programe continentale, ci să intre 
ca executant în programele altora. Așa 
era la acea dată (anul 1998), când ne 
aflam în faza de restructurare a vechilor 
instituții, numai că în România a conti-
nuat și după anul 2007, când am devenit 
membru UE și când a fost apropbată o 
Directivă Europeană care stabilea un 
barem minim al finanțarii cercetării de 
la bugetul statului, de 1% din PIB, pen-
tru toate țările membre. În țara noastră 
nu s-a aplicat niciodată, deși directiva 
respectivă fusese preluată printr-o lege 
internă, ministerul de finanțe având grijă 

să se acopere legal, în fiecare an, printr-
o notă de subsol la legea bugetului prin 
care se proroga respectiva obligație.

Planul Național de Cercetare-Dez-
voltare Inovare 1 (PNCDI-1), format 
din mai multe programe stabilite ca 
priorități, fusese deja elaborat încă din 
timpul conducerii precedente a mi-
nisterului, dar pentru a deveni efectiv 
acesta trebuia aprobat prin Hotărâre 
de Guvern, ceea ce însemna viză de la 
Ministerul de Finanțe, unde era secretar 
de stat Bujor-Bogdan Teodoriu, fostul 
ministru al cercetării. La un moment dat 
ministrul Horia Ene a invitat conduce-
rea Patronatului la o discuție legată de 
situația aprobării PNCDI-1. Am mers 
acolo împreună cu președintele Ion 
Stănciulescu. Era îngrijorat că dosarul 
fusese blocat la Ministerul de Finanțe și 
că sub nicio formă nu reușea să-l convin-
gă pe secretarul de stat de acolo să-l vi-
zeze și să-l înainteze la ministru, Daniel 
Dăianu era la acea dată, spre aprobare. 
Era indignat și punea situația pe seama 
orgoliului deosebit al fostului ministru, 
convingându-ne și pe noi de acest fapt. 

Patronatul, compus din directorii in-
stitutelor, era cel mai interesat de apro-
barea cât mai rapidă a Planului pentru că 
în lipsa acestuia nu se finanțau proiecte, 
iar situația economică a institutelor de-
venise dezastruoasă. În acel an fondul 
de finanțare scăzuse de la 1% la 0.11% 
din PIB, nu se plăteau regulat salariile, 
iar baza materială ajunsese la o stare de 
degradare de neimaginat. Erau unii care-
și frecau mâinile de satisfacție, așteptând 
falimentul lor și preluarea acestora pe 
nimic, pentru afaceri imobiliare. Chiar 
eram supărați pe fostul ministru și nu 
înțelegeam cum poate fi atât de pornit 
împotriva propriei activităti de restruc-
turare, elaborată sub conducerea sa an-
terioară.

Am stabilit, cu greu, o întrevedere 
cu dânsul. Rar mi-a fost dat să văd atâ-
ta îndârjire la un om. Discuția a durat 
vreo șapte ore, iar în acel timp dosarul 
respectiv a fost aruncat pe jos de mai 
multe ori. Ne-a reproșat și nouă că am 
picat în plasa celor interesați să iasă Pla-
nul, dar să folosească fondurile în alte 
scopuri decât finanțarea cercetării apli-
cative, așa cum fusese ținta stabilită la 
început. Este cunoscut că cineva care se 
pricepe poate să schimbe radical sensul 
unei legi tăind sau adăugând o virgulă, 
un cuvânt. Domnul ministru Horia Ene 
nu se pricepea, dar cineva schimbase 
undeva cuvântul “numai” cu “și”, eli-
minând astfel obligația ca proveniența 
evaluatorilor de proiecte, la adjudecarea 
licitațiilor și avizarea rezultatelor, să fie 
doar din mediul economic. Nu a sem-
nat, iar la despărțire ne-a spus că este 
dezamăgit că tocmai noi am venit să-i 

solicităm acest lucru care ar fi trebuit să 
ne deranjeze în primul rând pe noi, nu 
pe el care politic poate fi oricând în altă 
poziție, iar cercetarea să devină pentru 
el doar o amintire. Cu acea “mică schim-
bare”, făcută de altcineva, trecerea lui pe 
la Ministerul Cercetării și Tehnologiei a 
devenit o amintire foarte neplăcută. 

Am plecat îngândurați de acolo. Nici 
eu, nici domnul Stănciulescu nu obser-
vasem schimbarea făcută de cineva după 
finalizarea documentului negociat, iar 
perspectiva întârzierii aprobării Planu-
lui ne înrăutățea și mai mult situația la 
institute. Până la urmă, directorii erau 
cei mai presați de neplata salariilor. Sin-
dicatele nu erau întrebate de salariați de 
neplata salariilor, acestea chiar accen-
tuau nemulțumirile lor, iar miniștrii se 
ascundeau, de regulă, după răspunderea 
lor politică și nu administrativă. Planul 
a fost aprobat, iar premoniția lui Bujor-
Bogdan Teodoriu s-a adeverit întocmai.

Domeniul avea să-și continue istoria 
cu alte experimente politice. Schimbarea 
primului ministru a venit cu un semnal 
negativ, cercetarea a fost retrogradată de 
la nivelul de minister la cel de Agenție, 
în subordinea directă a premierului. Ast-
fel a apărut Agenţia Naţională pentru 
Știinţă Tehnologie si Inovare (ANȘTI) 
condusă de Lányi Szabolcs, profesor de 
chimie la Universitatea Politehnica din 
București. Ca toți miniștri UDMR, și 
dânsul a încercat să fie un bun adminis-
trator, cu mult tact pentru a nu deranja, 
grija permanentă a unui partid care știe 
că va fi totdeauna minoritar. Ajunsese 
în această funcție după ce fusese secre-
tar de stat la Ministerul Industriei și 
Comerțului, de unde a plecat în urma 
unei incompatibilităti cu Radu Berceanu. 

Fiind o persoană care dădea o atenție 
deosebită culturii, a căutat să-i convin-
gă și pe alții că știința este tot o formă 
de cultură. Primul gest frumos în acest 
sens l-a făcut cu ocazia primei ședințe a 
Colegiului Național al Cercetării, pe care 
l-a restructurat, revenind la modelul de 
dinainte de Bujor-Bogdan Teodoriu, 
când a făcut cadou tuturor membrilor 
un set din operele complete ale lui Mihai 
Eminescu.

Preocupările mandatului său au 
fost legate de finalizarea procedurilor 
privind punerea în aplicație a Planului 
Național de Cercetare-Dezvoltare, Ino-
vare-1 (PNCDI-1), care fusese aprobat 
cu acea eroare strategică majoră pri-
vind proveniența evaluatorilor, pe care 
l-a preluat de la conducerea anterioară. 
Trebuiau aprobați administratorii de 
programe, iar aici erorile intenționate îi 
aparțin pe deplin, venind să întregească 
pe cea privind permisivitatea ca evalua-
torii să poată proveni de oriunde. Astfel, 
startul licitațiilor de proiecte se dădea 
cu administratorii de programe și eva-
luatorii provenind în mare majoritate 
din mediul universitar, iar proiectele ar 
fi trebuit să se adreseze relansării eco-
nomice a țării. Nu întâmplător, cel mai 
important program purta denumirea 
de RELANSIN. Era ca în povestea ace-
ea când vulpea ar fi trebuit să mănânce 
din sticlă, iar barza din farfurie!...

Ca reprezentant al Patronatului am 
văzut multe nereguli în derularea adju-
decării proiectelor și în evaluarea rezul-
tatelor, pe care le-am adus la cunoștință 
conducerii Agenției, dar degeaba. Cel 
mai flagrant caz era la Programul RE-
LANSIN, unde s-a înființat o Agenție 
Managerială pentru administrarea aces-

tuia, care era condusă tot de președintele 
ANȘTI, neținând cont în niciun fel de 
anumite incompatibilități. În multe ca-
zuri erau nereguli la constiturea consor-
tiilor pentru execuția proiectelor, unde 
pachetul de informații prevedea impera-
tiv ca unul dintre membri să fie un agent 
economic care se angaja să preia rezulta-
tele cercetării și să le valorifice în mediul 
economic. Multe proiecte au trecut de 
evaluare având consorții formate numai 
din universități și ONG-uri , care în mod 
normal ar fi trebuit să fie respinse, dar 

aceasta nu s-a întâmplat. 
Cu toate aceste întâmplări, care în-

semnau începutul omorârii definitive 
a cercetării aplicative din România, 
în sistem se instaurase veselia. Erau 
destui care aveau și motive de bucu-
rie: destul de mulți profesori erau și-n 
conducerea noilor structuri de admi-
nistrare a programelor, și-n colectivele 
de evaluatori, și-n grupurile de lucru pe 
diferite proiecte, evident, toate aces-
tea fiind plătite în plus față de nor-
mele lor didactice. Institutele nu prea 
aveau motive de bucurie, la ei rata de 
succes a proiectelor era destul de scă-
zută, iar acolo unde intrau în consorții 
cu universități, ceea ce le era insistent  
recomandat de autoritățile domeniu-
lui, erau cei care desfășurau cea mai 
mare parte a activităților, dar luau cei 
mai puțini bani, ceea ce făcea ca aces-
te proiecte să nu fie deosebit de atrac-
tive. Proiectele care nu se înscriau în 
această situație nu treceau de licitații, 
unde evaluatorii făceau tot ce doreau. 
Contestațiile eventuale se puteau face 
doar referitor la respectarea procedu-
rilor, nu și privind fondul proiectului. 
Se mergea pe metoda din învățământ: 
nota profesorului este suverană și nu 
este supusă contestaţiilor. Evaluatorii 
erau mai toți profesori, având în sânge 

aceste mecanisme, și se vede la ce rezul-
tate ne-au condus.

S-au reluat expozițiile naționale, 
care erau pline de realizările institute-
lor, din acele puține fonduri care mai 
ajungeau la ei, și mai nimic în standurile 
universităților, care n-ar fi putut expune 
decât articole, dar consumau majoritatea 
fondurilor. Președintele Emil Constanti-
nescu, care venise la putere și pe mirajul 
„celor 15.000 de specialiști”, se pare că 
a fost mulțumit, dânsul provenind tot 
dintr-o universitate. Apropiindu-i-se fi-
nalul de mandat, s-a gândit la o premiere 
masivă cu Ordinul Pentru Merit, în di-
ferite grade, conferit la un mare număr 
de reprezentanți ai autoritaților din cer-
cetare și cercetători. Așa ceva nu mai fă-
cuse niciun alt președinte al României!... 
Oare realiza că acea spoială de bine era 
la baza unui mare rău?... Practic, banii 
care în mod normal se cuveneau cerce-
tării aplicative, institutelor de cercetări, 
au fost preluați prin niște mecanisme 
incorecte de o parte favorizată dintre 
salariații din învățământul superior. Oa-
menii cercetării erau aceia care au gândit 
metroul din București, podurile de peste 
Dunăre, hidrocentralele României, fa-
bricile care ne-au dat de lucru timp de 50 
de ani etc. Așa ceva nu va ieși niciodată 
pe porţile unei universităţi, cum spunea, 
a pagubă, un director de institut, iesind 
de la una din nenumăratele conferințe 
organizate pe bandă rulantă doar pentru 
a produce… articole!... Au și acestea rolul 
lor, unul foarte important, să formeze 
oameni, specialiști, dar nici aceștia nu 
mai ies de calitate de vreo trei zeci de 
ani!... Sigur greșim noi undeva!... Dar, 
unde?...

Distrugerea cercetării 
aplicative, faza pe proiecte

Cu o existență variată, originalul Caragiale este regă-
sit prin diverse colțuri ale țării și nu numai, prin diferite 
profesii și ocupații, talentul de scriitor și orator avanta-
jându-l sau creându-i probleme, în funcție atât de intere-
sele proprii, cât și de interesele rudelor sau cunoscuților. 
Experiențele de zi cu zi l-au ajutat să cunoască lumea și 
adevărata viață, pe care s-a străduit să o oglindească în 
vasta sa operă literară.

Și de Buzău a fost atras Ion Luca Caragiale. Motivul  
poate fi unul de interes material întrucât, în perioada în 
care el a debutat în literatură, beletristica era considerată 
o îndeletnicire gratuită, noțiunea dreptului de autor exis-
tând doar în teatru, unde autorii și/sau traducătorii piese-
lor, în versuri și proză, fiind plătiți cu o cotă din încasările 
de la fiecare reprezentație. Însă atunci când reprezentațiile 
erau în provincie, autorii puteau fi lesne păcăliți. Așa că 
prezența lui Caragiale, împreună cu trupa „Ion Anestin” 
de la „Teatrul Român” din București, care a susținut spec-
tacolul cu piesa „O noapte furtunoasă” pe scena Teatrului 
„Moldavia” Buzău, în anul 1885, pare să fi fost un frumos 
început de colaborare cu activitatea culturală buzoiană și 
nu numai. Chiar și gara din Buzău, construită între anii 
1869 și 1870, a avut un impact major asupra tânărului 
I.L.Caragiale care, la 34 de ani, când dăruise deja litera-
turii române comediile: „O scrisoare pierdută”, „O noapte 
furtunoasă” și „D-ale carnavalului”, a hotărât să se mute 
la Buzău, acest fapt fiind consemnat în presa locală astfel: 
„Amintim cu deosebită plăcere că domnul I.L. Caragiale, 
distinsul nostru autor dramatic, a luat în întreprindere 
restaurantul din gara Buzău cu începere de la 15 noiem-
brie anul acesta. Ne place să credem că toți cei care vor 
vizita acest restaurant vor rămâne mulțumiți, nu numai 
de excelentele mâncări pe care oricând le pot găsi acolo, 
dar și de fericita ocaziune de a fi în contact cu neîntrecu-
tul autor al pieselor…”

I.L Caragiale s-a insta-
lat la Buzău în toamna anu-
lui 1894, într-o casă situa-
tă în spatele gării, o clădire 
cu parter și etaj, din familie 
făcând parte cei trei copii, 
Matei, Luca și Ecaterina, 
dar și mama soției împreu-
nă cu o nepoată a acesteia, 
care ținea casieria restau-
rantului. Împreună ocupau 
trei camere și o bucătărie, 
restul clădirii fiind locuite 
de familia proprietarului.

Poate că cei doi protagoniști, Mache și Lache, care l-au 
inspirat să scrie „Amici”, au șezut la o masă în berăria din 
gara Buzău, condusă, timp de un an, de marele dramaturg 
român, Ion Luca Caragiale. După doar un an, printr-un 
umor exercitat asupra sa, văzând că strădaniile i-au fost 
zadarnice, în noiembrie 1895 s-a retras din afacerea pă-
guboasă, fiind nevoit să achite din datorii „plătind cu un 
pian, o bibliotecă și un șifonier scoase la licitație în grădi-
na publică”. În amintirea lui, casa din spatele gării, a fost 
folosită mult timp drept bodegă, un fel de crâșmă resta-
urant „la botul calului”.

Întors la București, în ianuarie 1896, când a apărut  
revista ilustrată „Prostia română”, I.L. Caragiale a prelu-
at activitatea de secretar de redacție. Revine la Buzău, cu 
drag, de fiecare dată pentru a participa la diferite activități 
culturale. Astfel, la 24 martie 1896, în ziarul  „Civilizația” 
de la Buzău apare darea de seamă a conferinței despre 
„Prostie”, ținută de Caragiale în data de 15 martie 1896 „ 
în fața unei colosale adunări”.

Tot în anul 1896 s-a înființat la Buzău societatea fi-
larmonică „Lyra”, care organiza cursuri de muzică in-
strumentală și canto, concerte și serate literar-muzica-
le, absolvenții susținând manifestări cultural-artistice pe 
scena teatrului „Moldavia”. La una dintre aceste activități, 
organizată la data de 14 mai 1900 a fost prezent și 
I.L.Caragiale.

Ca membru în Partidul Conservator-Democrat, în anul 
1908 I.L.Caragiale participă în turneele politice ale tâ-
nărului Take Ionescu, ocazie cu care ajunge și la Buzău, 
unde îl înfruntă pe omul politic buzoian, Alexandru Mar-
ghiloman, cu un discurs bine pregătit, în care înșiră „seria 
nemulțumirilor colective din istoria universală”.

@ ELENA CĂPĂȚÎNĂ

Casa în care a locuit I.L.Caragiale la Buzău

Prezența lui
Ion Luca Caragiale

în Buzău

Prima Gară Buzău construită 1869-1870
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PROIECT DE ASCUNS 
METAFORA 
Dacă aș ajunge cu mâinile pe cer,
Aș scormoni, în tăria lui, un mister,
Până l-aș face groapă minunată între aștri,
Ca într-o ascunzătoare divină.
Acolo, mi-aș pune la adăpost,
Și de mine, 
Secretul cel mai sfânt, periculos:
Poemele mele nescrise.

AM RÂS PLÂNGÂND
Am luat în glumă și această viață,
Precum artiștii, nebunia lor,
Crezând-o simplu mers al sfinților
Pe lacrima cu pojghiță de gheață.

Am râs plângând, dar am și plâns pe față,
Simțind batjocura fiorilor,
Pe când tocmeam din curcubeul lor
Poteci, prin versuri, pentru dimineață.

Am îmblânzit cu noaptea și-o rotundă
Metaforă sălbăticită-n dor,
Făcând extazul un văzduh de zbor

Cuvântului, ca-n ultima secundă,
S-asculte pe imperiala-i undă
Un vers țipând în soarta florilor.

PLAN ÎNCLINAT 
DE EVADARE 

Plec, pe ascuns, din lupta 
Cu morile de vânt ale zădărniciei,
Prin acoperișul lumii de pe ultimul vers,
Lăsând numele fără tezaurul inimii,
Acest rug al emoțiilor
Ca vâlvătaia unui cantabil amurg.

Așadar, plec, iar dacă mă va surprinde 
Atacul de inimă,
Voi striga, precum oricare poet 
Prin versul final al clipei norocoase: 
Sus mâinile, cu aripi cu tot,
Deschideți sufletele până ce număr stelele,
Acesta e un jaf liric!
Clipiți, numai, și vă recit. 

DE DRAGOSTE

Mai vine din iubirea cu toane îndoiala 
- un pui ce a căzut din cuib într-un abis -
Și-atunci, pe blana morții, îngenunchem 
în sala
Supremei armonii a visului din vis. 

Mai vine cu furtuna-i de liniște talazul 
Acelei fericiri cu țărm în paradis,
Și-atunci, ne ia pe valul de lacrimă 
extazul
Săracului păcat întâmplător permis.

FERICITĂ DURERE 

Ray Charles, cu note nebune
Din cercuri tăcute, de eucalipt,
De ecuator, de minune,

Pianul tău din furtună de suflet
Cu tunet plăcut 
Învie africi smerite
În aer, în inimă, în necunoscut.

Nevăzător, în durere fericit, 
Ce cascadă se prăbușește din munții durerii
Pe degetele arse de frigul singurătății? 

Când pe aripile spaimei abați fiorul,
Ce tărie mișcă păsările pianului?
Nu o găsim nici în lumina întunericului,

Nici în miezul de noapte
Al ochilor de sfânt, 
Al ochilor tăi stinși
Ca două războaie abia terminate.

COLORATE PIETRE 
ALE VIEŢII 

  I
Plecăm împreună, inima mea, 
Sunt vinovatul, 
Sunt metafora ta, aproape în vrie,
Ca aripa, din tăria patosului ruptă.
Împachetează, inimă, totul:
Să plecăm pe calea cercetării
Asidue a sufletului călător,
Calea celui mai curat aur,
Calea urcătoare în slava de suflet
A îmbrățișării miloase între robi. 

Împachetează, inimă, totul:
Și lacrima mea înjunghiată, 
Și oaza tăcerii sihastre, etern venerată.
Ia și dangătul tău triumfal din speranță
Și ochii de căprioară ai bucuriei 
Și pietrele colorate ale vieții,
Și, tot ce ne trebuie la drumul mare.
Ia și țipătul dureros de cocor,
E o fantastică mandolină.

  II
Să plecăm, inima mea împovărată,
Ce atâtea cuvinte neînțelese mi-ai spus 
La această întâlnire întâmplătoare
De pe pământ!
Puteai să fii a unui zeu
Ori a unui leu, vestitori de măreție.

Să plecăm, inima mea iubită,
Ce atâtea rime mi-ai pus
Pentru ca alt adevăr să urce fiorul
Unde fiara deșertăciunii bea 
Sufletului meu, ultima oază cu lacrimi 
Desenată fără destinul fetei morgane.

ECOUL DE LACRIMI 
Departe, acolo, pari fiara divină
Care îmi sfâșie fiorii-n surdină.
Nu pot să te prind, așa, nevăzută.

În gând cu genunchii pe coji de lumină
Stau și lumea, parcă, e mută
Și-o iei în beatitudinea mare
Să-mi pui păcatele toate-n spinare.

Îndemni și apusul pe seara tăcută
Tăișul de bardă al lunii s-ascută
Să mă dezmărginești pe o floare.
Din ochi nu-mi curg lacrimi, 
Îmi curg lăcrămioare;

Din viață trag ultima, dulce țigară,
Iar moartea-mi petrec punând pe o strună
Ecoul tăcerii din amintirea
Surprinsă și ea de îndrăzneala prea mare,
Îi sărut, plângând, picioarele. 

STUDIU DE ZI LUMINĂ 
Ziua aceasta în care trăiesc,
Precum într-o colibă fără pereți,
Pare o zi prețioasă,
Cum fost-au multe pe acest tărâm.

Și, totuși, această zi îmi este mai scumpă,
Îmi place cum zboară cocorii ei,
Văzuți și nevăzuți,
Ca într-un vis vindecător,
Pe care l-aș vrea să nu se mai termine
Decât, dincolo de viața de apoi. 

Cumpăr această zi.

ARTEARTE

L a borna celor 30 de apariții ale 
revistei„Cronica Timpului”, ca pe o aniver-
sare, doresc a mă afla într-un taifas artistic 

imaginar cu „chipurile” celor aproximativ 90 de 
artiști plastici, numeros grup de oameni ai ar-
tei, personalități artistice, care alergând croma-
tic, compozițional și desen în cursa vieții, întot-
deauna reușesc să obțină premiul și unei înalte 
spiritualități cromatice și volumetrice, sfințite de 
Dumnezeu. Cititorii publicației sunt oameni cu 
deosebite pregătiri profesionale, unele de invidi-
at. Ei au apreciat publicația pentru paginile sale 
în care se găsesc informații culturale, artistice și 
istorice și soluții practice, prin care speranțele 
tuturor devin realizabile. Posibilitățile artistice 
pe care subsemnatul-Cover- le-am apreciat și 
deseori„prea lăudat”pentru infinitele posibilități 
artistice, deseori stând de vorbă cu bunul și blă-
nosul creator atotputernic, se străduiesc să-l 
înțeleagă, bucurându-se împreună de frumusețea 
și măreția artei. Artiștii plastici publicați până în 
prezent, înfrumusețând paginile revistei „Cro-
nica Timpului”, ne dau speranța într-un destin 
promițător al artei noastre contemporane. Cu 
toții au capacitatea de a asimila un tip de vizuali-
tate artistică proprie contemporaneității, reușind 
fiecare în parte, să-și individualizeze creația prin 
elemente plastice, care țin de o atitudine profun-
dă, intelectuală și de cunoaștere. Cunoștințele 
artistice picturale ale domniilor lor, bazate pe 
existența unor filoane aurifere sufletești ce au 
calitatea de a convinge de profunzimea preocu-
părilor și abordărilor plastice pe un larg câmp de 

preocupări picturale ne ajută pe noi admiratorii și 
iubitorii artei și frumosului să le descoperim pro-
priile personalități, către propria expresie plasti-
că, individualizată. Fiecare artist plastic, publicat 
cu portret, picturi și text, în„Cronica Timpului” își 
asumă un tip de expresivitate în modernitatea vi-
ziunilor sale plastice și artistice. Mulțumesc prin 
prezentul număr al publicației, tuturor artiștilor 
plastici care mi-au permis ca numele și pozele 
lor să fie„divulgate”de subsemnatul în paginile 
revistei„Cronica Timpului”. Cu toții au un simț 
cromatic, compozițional și tematic, pentru ra-
porturi de culoare, detalii expresive, accente de-
corative. Colegii mei, în ale artei plastice, știu 
că pictura este arta care deschide suflete pentru 
suflete. Artiștii plastici publicați până în prezent 
au demonstrat că arta este expresia acelei forțe 
vizuale fondată pe gânduri și împliniri raționale 
ce țin de adevărurile interioare ale ființei umane, 
omul, despre care scriitorul Maxim Gorki scria: 
„Omul-ce mândru sună acest cuvânt”. 

P.S.: Toţi artiștii plastici publicaţi de sub-
semnatul în paginile revistei„Cronica Timpului” 
din anul 2019, în 30 de apariţii, și până la nu-
mărul prezent, sunt oameni mândri de numele, 
personalităţile și faptele lor.

Sfârșit: Consider publicarea numelor și fo-
tografiilor artiștilor plastici care au apărut sub 
semnătura subsemnatului în „Cronica Timpu-
lui”, în decursul celor trei ani, o mândrie per-
sonală și o glorie naţională în afirmarea și 
menţionarea în activitate creativă a artei plas-
tice românești contemporane.

@ COJOCARU VERGIL COVER

Din ciclul:  
DULCELE STIL

NOTĂ BIBLIOGRAFICĂ
Marian DUMITRU (Marian HAIDUCU) s-a năs-

cut la Ciorogârla, lângă București, la 08 August 1946. 
Este licențiat în Științe Economice, absolvent al Aca-
demiei de Studii Economice, Facultatea de Comerț. A 
urmat mai multe cursuri postuniversitare. Este membru 
al UNIUNII SCRIITORILOR din România și al UNI-
UNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI din România. 
 Debutează, în adolescență, în Revista Contempora-
nul, la 21 aprilie 1966, întâmpinat de poetul Geo Dumi-
trescu. În același an, apare și în revista Ateneu, condusă 
de Radu Cârneci. Frecventează, prin vremuri, cunoscu-
tele cenacluri bucureștene, unde citește și se implică în 
dezbaterile de Atelier, la mai toate reuniunile. 
 A PUBLICAT 14 volume de POEZIE
 Are în pregătire ALTE VOLUME (selectiv): 
 Sonetele prin libertate – poezie; 
 Cu ariciul după aur – proză; 
 Frumoasa Hong mi-arată panda – lirică. 
 N-ar fi trebuit divulgate – memorii pe viaţă și pe 
moarte. 
 APARIȚII în sinteze literare (selectiv): 
 O Istorie a literaturii române de la origini..., Edi-
tată 2006, (Ediția 2-2009), 1329 pagini, autorul, Ion 
Rotaru îi alocă un subcapitol.
 Dicţionarul cultural - Ed.Destine (2005) - autor 
Victor Gh. Stan. 
 Analele universităţii” Spiru Haret” (2010) - autor 
Ion Dodu Bălan.
 Comedia criticii - Ed. Tipo Moldova (2012) - autor 
Emil Lungeanu. 
 Teologia ortodoxă și arta cuvântului - Ed. Doxo-
logia - Iași (2014) - autor Mihail Diaconescu.
 Dictatura lecturii - Ed. Tipo Moldova (2014) - autor 
Emil Lungeanu. 
 Enciclopedia scriitorilor români contemporani 
(2019) - autori acad. Mihai Cimpoi și Traian Vasilcău 
- Chișinău 

Are APARIȚII în antologii colective.
REFERINȚE CRITICE: 

 Geo Dumitrescu, Nichita Stănescu, Ion Rotaru, 
Mihail Diaconescu, Ion Dodu Bălan, Mihai Cimpoi, 

Agatha Grigorescu-Bacovia, George Păun, Cezar Bal-
tag, Ioanichie Olteanu, Florentin Popescu, Victor 
Gh. Stan, Emil Lungeanu, Horia Gârbea, Eliza Roha, 
Victor Atanasiu, Ion C.Ștefan, Lucian Gruia, Nicolae 
Georgescu, Radu Cârneci, Geo Călugăru, Nicolae Ili-
escu, Maria Crișan, Luca Gherasim, Florin Grigoriu, 
Roxana Ichim Istudor. 

În PRESA CULTURALĂ semnează cu numele Ma-
rian Dumitru sau Marian Haiducu. A primit diplome 
pentru activitatea publicistică.

Între anii 2010-2013, după decesul poetului Mircea 
Micu, a fost director al Revistei „Cronica Fundațiilor” 
a Fundației Internaționale Mihai Eminescu. 

Din anul 2013 până în prezent, este senior editor 
la revista „Cronica Timpului”, editată de Uniunea Zi-
ariștilor Profesioniști din România. 

Membru al Colegiului de redacție al Revistei „Anta-
res” a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sud-Est. 
Redactor la Revista „Studii și Cercetări de Dacoromâ-
nistică”, editată de Fundația Academia Dacoromână.
 A făcut recenzii la cărți de literatură și de cer-

cetare științifică; a dat interviuri pe teme culturale în 
reviste, la radio și TV.
 A sprijinit lansări de Carte la Târguri și Festi-

valuri de Carte.

PREMII CULTURALE:
 Premiul Cenaclului „George Bacovia” al Casei de 

Cultură Sector 4, București (1971), condus de Agatha 
Bacovia și George Păun, premiu înmânat de criticul 
Șerban Cioculescu, într-un cadru modest, pe hol. 
 Premiul Cenaclului „Nichita Stănescu” al Bibli-

otecii Metropolitane „Mihail Sadoveanu”, București 
(1988), condus de Victor Atanasiu. 
 Premiul Special Mondial la concursul de cultură 

„Sichuan, paradisul ursului Panda” (2007), cu peste 
600 000 de participanți, din 168 de țări ale lumii, de pe 
toate continentele. Premiul i-a fost înmânat la Beijing, 
în Marea Sală a Poporului din Piața Tien an Men, de 
către Vicepreședintele Parlamentului R. P. Chineze, la 
data de 04 iulie 2007, unde M.D.a ținut alocuțiunea 
de salut și acceptare.

MARIAN DUMITRU – 75
Între pictorul Cojocaru Virgil Cover și zecile de artiști plastici pe care revista Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România „Cronica Timpului” i-a lansat în paginile sale, 
pe parcursul a 30 de apariţii, începând cu numărul 57 din octombrie 2019 până la 
actualul număr 89-91 din iunie-iulie-august 2022.

Taifas artistic imaginarTaifas artistic imaginar

Motto:

În paginile revistei „Cronica Timpului” 

a Uniunii Ziariștilor Profesioniști 

din România, am încercat să prezint 

publicând circa nouăzeci de artiști plastici 

și să arăt, că numai ei sunt capabili, fiind 

hărăziți de Dumnezeu, să potolească setea 

spirituală. Prin ei am găsit și apreciat tot 

ce este mai bun între cer și pământ.

La borna celor treizeci de apariții ale „Cronicii Timpului” 
cu artiști plastici lansați de pictorul Cojocaru Vergil-Cover 

începând cu numărul cincizeci și șapte din octombrie 2019:

Gheorghe Pintilie

Claudiu Alin Olteanu

Arety Candide Dinulescu

Alexandra Zachi

Alixandrina Stroe

Costel Păun

Emil Pieloiu

Paula Slivinschi

Adelmo Prini Octavia Crăciun

Eduard Alin Niță Lucia Irina Mucica
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Cristina Istrate Aura Strugar Roman

Roland Opriș Liviu Penea

Lia Aciobăniței Elena Grigorescu

Gabriela Guțescu Rodica Scarlat

Mariana Lunguțescu Marian Dumitrescu

Violeta Lecca Bălan Neagu Manolache

Antoaneta Iancu Margareta Anton

Aurelia Lia Sturzoiu Constantin Rădulescu

 Marian Aciobăniței Ion Mihai (Dacul)

Vasilica Adăniloaie Aurelia Chișu Cosma

Luminița Stoican Constantin Budur

Emil Craioveanu Dragoș Iosif Zipel

Neluța Stăicuț Florentina Bazgan

Cecilia Găinaru Gafton Tudor Voinea

Nicolae Guțu Maria Dăbuleanu

Elian Băcilă Olimpia Bucurescu

Shina Hoang Marina Rusu

Mihai Gheorghe Mihnea Adrian Ștefan

Nina Poșan Constantin Sinescu

Cristiana Marinescu Laura Cornea

Alexandrina Dinu Adriana Negruți

Rodica Miriță Iulia Lavinia Falcan

Mihai Valentin Pătulea Niculae Stănescu

Cătălina Armeanu Anastasia Caracaș

Valerie Blanche Camelia Dincă Ion și Cezărică

Marius Moșuțan Gaga Ștefan

Angelica Maican Anda Petrache

Gabriela Predescu Căpriță Flaviu Micu

Smaranda Andreaș Andana Călinescu

Mariana Lungu

Maria Parascan Alexandru Ionescu

Michaela Iatan Giulia Mara

Valeria Manole (Sabion) Victoria Dincă

Roxana Buta Stela Bungău

Marian Năsturaș Doru Constantin Deliu

Gabriel Alexandrescu

Un pictor, iubitor al semenilor, când 
pictează portrete, caută și găsește 
bunătatea și-n cea mai rea inimă.
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Trei culori
Drapelul românesc a răstit pentru prima 

oară odată cu trezirea ideii de neam, prin 
revoluția lui Tudor din Vladimiri, atunci 
când pe pânza răscoalei se puteau distin-
ge albastrul cerului, galbenul ogoarelor și 
roșeața sângelui, adică libertatea, dreptatea 
și frăția, aceste trei mari comori atât de râv-
nite de popor, valori ce ar fi trebuit primite 
prin naștere și prin lege.

Dar Dumnezeu nu ni le-a dat și nouă 
de la bun început. Nici naștere n-am pri-
mit și nici legi drepte. Noi am fost dăruiți în 
schimb cu lanțuri, bici, jug, sudoare, foame, 
tălpi, mâini și buze crăpate într-o istorie grea 
ca bolovanul lui Sisif.

A trebuit să apărăm cu săbii și ghioage 
ceea ce credeam că e al nostru, murind în re-
petate rânduri pentru a ne păstra grânele și 
granițele, împotrivindu-ne secol după secol  
acelei ordini  mondiale nescrise, care se tot 
reașeza peste Pământ, ca o sinistră tragere 
la sorți lipsită de vreun ochi întors spre noi.

De mulți ani trecem printr-o perioadă de 
regretabilă dezromânizare, în care istoria ne 
este batjocorită de generații care preferă s-o 
studieze pe google.com.

Suntem dresați să uităm... și ce poate fi 
mai cumplit pentru un popor decât să-și uite 
istoria? Nimic. Absolut nimic. Nici măcar 
să-ți inventezi o altă istorie nu e mai teri-
bil de atât!

Noi, românii, n-am avut vreme de creații 
istorice. Durerea nu se inventează, ea se stri-
gă și se stârpește la ani de zile după ce fron-
tul se închide și maci roșii ies dintre coaste-

le rupte ale 
câmpului.

Atunci 
când îți 
privești 
drapelul 
trebuie să uiți 
deziluzia Ro-
mâniei de azi și 
în tine să plân-
gă toate genii-
le și eroii pe care 
țara aceasta ți i-a lăsat 
moștenire și, oriunde 
te-ai afla, tu să-ți dorești 
să aduci cinste chipului ei 
în lume!

Și noi ce facem? Ne revoltăm pe la 
colțuri, cei care avem curajul să o facem și 
pe acolo. Suduim de orice și de oricine și ne 
potolim revolta cu-n țoi de palincă proaspăt 
scoasă de la cazan. Ceea ce s-a întâmplat la 
o competiție sportivă -- când membrii unei 
formații pretins românești s-au aliat cu ad-
versarii lor, dintr-o țară ai cărei etnici sunt 
și au cântat un imn al unei regiuni care nu 
există, dar pe care și-o doresc și militează 
cu fervoare să o aibă, denumită „ținutul se-
cuiesc”, fără ca autoritățile statului să aibă 
vreo reacție - este inacceptabil pentru o țară 
care se pretinde a fi condusă. A avea un 
președinte, un guvern care, culmea, are în 
fruntea lui un general al armatei române!

M-am referit de multe ori la această 
problemă și m-am exprimat și în postură 
de teoretician, în limbajul și stilul specific 
unei lucrări științifice, indiferent de tema 
ei, dar și ca fost „om al cetății”, în diferite 
funcții pe care le-am avut. Nu-mi vine să 
spun ca fost „politician”, pentru că acest 
cuvânt a fost atât de compromis, că ne vine 
să fugim de el ca necuratul de tămâie. Am 
încercat să deslușesc această problemă și 
în eseurile sau articolele pe care le scriu în 
diferite lucrări sau publicații. 

Discuția trebuie pornită de la 
Constituție. De la primul text al ei, art. 1 
alin.(1) care glăsuiește că „România este 
stat naţional , suveran, independent, uni-
tar și indivizibil”. Nu vi se pare că sună 
ca o muzică? Sau ca un vers dintr-o poe-
zie patriotică? Eu aș fi inversat puțin to-
pica și aș fi început cu unitar și indivi-
zibil. Poate, așa, aveau mai multă sfială 
conaționalii noștri de o anume etnie și nu 
mai proferau cu atâta indecență vorbe și 
gesturi care ar trebui să îi facă să roșească, 
în primul rând pe ei și apoi pe toți ceilalți 
care le dau crezare atunci când se vaită, 
pe la „porți străine”, cât de „persecutați” 
și „discriminați” sunt în România și cât de 
„greu” le este să trăiască la noi!

După primul articol pe care l-am 
enunțat deja, vine cel care ar trebui să în-
chidă orice discuție, în interiorul și în afara 
granițelor statului român și ale oricărui alt 
stat sau entitate suprastatală care „nu mai 
poate de grija noastră”. Este vorba despre 
art. 152 alin. (1) care începe enumerarea 
limitelor de revizuire a Constituției cu ca-
racterul naţional, independent, unitar și 
indivizibil al statului român. 

Oare celor care propovăduiesc autono-
mia teritorială a unei părți din România 
nu le traduce nimeni în limba lor, dacă 
pe a noastră nu au vrut să o învețe? Care 
este și a lor, pentru că este limbă oficială 
în stat. Cuvântul unitar, caruia i se asoci-

ază cel de indivizibil, înseamnă, în toate 
limbile pământului, că statul respectiv 
nu poate fi divizat în mai mult state, 
nu poate fi dezmembrat, pentru ca 
o parte din el să se transforme într-
o entitate care să rămână distinctă 
sau să fie alipită la alt stat.

De peste un sfert de veac din viața mea 
încerc să explic aceste lucruri, să-i fac pe 
alții să înțeleagă cât de armonios și gene-
ros a fost nu numai acest popor, prin com-
portamentul lui de secole, dar și legiuito-
rul care a așternut, în legea fundamentală 
a țării, pe de o parte aceste caracteristici 
ale statului, iar pe de altă parte a recu-
noscut minorităților naționale dreptul la 
identitate (art. 6), dreptul de a putea 
fi instruite în limba română (art. 31 
alin. 3), dreptul de a fi reprezentate 
în Parlament (art. 62 alin. 2), dreptul 
de a folosi limba maternă în scris 
și oral în relațiile cu administrația 
publică locală și cu serviciile decon-
centrate (art. 120 alin. 2) și dreptul de 
a se exprima în limba maternă în 
fața instanțelor de judecată (art. 128 
alin. 2). Ne întrebăm, retoric, firește, ce 
drept ar mai putea exista și nu le-a fost 
asigurat minorităților naționale? Probabil 
cel de a-și folosi limba maternă la școala 
de șoferi, cum scriseseră într-un proiect 
de lege privind statutul minorităţilor 
naţionale, împotriva căruia am luptat cu 
toate forțele, alături de regretatul profe-
sor Antonie Iorgovan și de alți membri ai 
Parlamentului din legislatura 2004-2008. 

Ultima sfidare la adresa statului ro-
mân a fost adusă de data aceasta de proas-
pătul președinte al unui stat vecin, care 
a găsit de cuviință să declare că „este 
reprezentantul tuturor conaţionalilor 
săi, indiferent unde aceștia locuiesc”. Și 
atunci, autoritățile române, Parlamentul 
României, care este, potrivit art. 61 din 
Constituție, organul reprezentativ su-
prem al poporului român, pe cine mai 
reprezintă? Dar Președintele României, 
care reprezintă statul român, potrivit 
art. 80 din aceeași Constituție, nu-i re-
prezintă și pe cetățenii români de alte 
etnii? Înțelegem că secretarul de stat 
pentru afaceri europene din Minis-
terul Afacerilor Externe, l-a contac-
tat pe ambasadorul statului respec-
tiv. Și acțiunea sa a fost calificată drept o 
„reacție dură”. Nu, fiindcă în fapt este o 
reacție atât de slabă, că aproape nu con-
tează. Noi ne mulțumim să ne „războ-
im” cu ambasadorul, ca și când acesta ar 
avea vreo influență sau vreun drept asu-
pra șefului statului pe care îl reprezintă.

Am analizat, din diferite 
studii de specia litate, legislația 
europeană privind drepturile 
minorităților naționale și Car-
ta europeană privind folosirea 
limbii acestor minorități și am 
constatat, cu argumente de ne-
clintit, că statul român a dat 
mult peste ceea ce aceste 
documente și principii-
le dreptului european și 
internațional impun. Ca 
să vă exemplific numai, aco-
lo unde Carta prevede 
mai multe variante, pe 
care le leagă între ele cu 
conjuncția sau, rezul-
tând că puteam face una 
dintre ele, noi le-am în-
deplinit pe toate. Dacă 
vă interesează, sunt con-
vinsă că le puteți identifi-
ca ușor. Căutați și în cărți 
de căpătâi, cum este cea 
consacrată comentării 
Constituției, care în 2022 
a ajuns la ediția a treia. 
În comentariile textelor 
și în studiile pe care noi 
le-am pomenit, se gă-
sesc informații care nu 
pot decât să vă lumine-
ze și să vă facă să-mi 
dați dreptate. 

Nutresc nădej-
dea că m-am făcut 
înțeleasă. Și că, prin-
tr-o minune, cuvin-
tele mele vor ajunge 
și la cei care trebu-
ie să le audă și să 
acționeze.

@ PROF. 
UNIV. DR. 

VERGINIA 
VEDINAȘ

- Infrastructura este foarte importantă atunci când vine 
vorba despre dezvoltarea unei ţări. Este necesar ca structu-
rile ce ţin de infrastructura de drumuri să fie realizate de la 
început la cele mai înalte standarde de calitate. Care credeţi 
că sunt cele mai importante condiţii pe care să le îndeplineas-
că o infrastructură?

- Într-adevăr, infrastructura dezvoltată este o piatră de te-
melie a unei societăți moderne, existând o proporționalitate 
directă între produsul intern brut al unei țări și calitatea in-
frastructurii acesteia. Infrastructura de drumuri este o com-
ponentă esențială în îmbunătățirea condițiilor economice, iar 
o creștere economică permite investiții suplimentare și în in-
frastructură. Există numeroase condiții pe care trebuie să le 
îndeplinească o infrastructură rutieră, dar, în opinia mea, ur-
mătoarele trei sunt esențiale: 

1. Siguranța rutieră, care include atât condiții de natură teh-
nică, precum îmbunătățirea aderenței șoselelor, întreținerea 
și recondiționarea, semnalizarea și iluminarea adecvată, dar 
și condiții privind existența unor facilități de gestionare a 
siguranței rutiere, precum prezența parcărilor și  a locurilor 
de odihnă pe marginea drumurilor, delimitarea adecvată a că-
ilor de deplasare a utilizatorilor vulnerabili (pietoni, bicicliști, 
motocicliști); 

2. Durabilitatea infrastructurii rutiere, pentru a putea face 
față numeroaselor provocări, precum condiții climatice, trafic 
intens, dezastre naturale (cutremure, inundații etc.); 

3. Sustenabilitatea materialelor și a tehnologiilor de asfalta-
re pe întregul ciclu de viață, incluzând reciclarea corelată cu cos-
turile de investiții, de mentenanță și de valorificare a deșeurilor 
de construcții și dezafectări. Este evident că o creștere conti-
nuă a mobilității populației și a mărfurilor impune necesita-
tea creșterii standardelor de calitate și de rezistență mecanică 
a infrastructurii drumurilor.

- Lucrările de drumuri modernizate trebuie să aibă ca 
rezultat un drum frumos, sigur, durabil, confortabil. Asfal-

tul folosit pe străzile 
din România și din lu-
mea civilizată asigu-
ră o suprafaţă netedă, 
fără asperităţi. Fiind 

un amestec de bitum 
și agregate minerale, la 

care se adaugă filer și ni-
sip, el este foarte rezistent la 

compresiune și slab la întindere. 
Din cauza acestor caracteristici apar 

fisuri și ulterior gropile. Folosind arma-
rea se pot limita aceste neajunsuri?

- Menținerea siguranței, durabilității și esteticii infrastruc-
turii drumurilor implică o muncă susținută, atât pe direcția dez-
voltării și implementării cadrului legislativ național, în acord cu 
politicile și strategiile europene, cât și în programe și proiecte 
de cercetare care să vizeze materiale de construcții inovatoa-
re, cu proprietăți fizico-mecanice îmbunătățite, astfel încât să 
integreze, pe cât posibil, resurse minerale sau organice prove-
nite din fluxul de deșeuri reciclabile. Asfaltul comercial este un 
material produs prin distilarea petrolului, însă depozite mari 
de asfalt de origine naturală s-au format din alge microscopice 
și alte forme de viață, această rocă sedimentară fiind extrasă 
și exploatată la fabricarea materialelor de construcții. Terme-
nul generic de asfalt se referă la un material compozit flexibil 
utilizat în principal la pavarea drumurilor. Avantajul major al 
acestui material de pavare îl reprezintă posibilitatea ca el să fie 
recuperat prin decopertarea suprafețelor deteriorate, topit și 
reutilizat în proporție de 99%. Însă procesarea asfaltului, apli-
carea, reutilizarea, depozitarea și transportul acestuia la tem-
peraturi de cca. 150OC, în amestec cu motorină sau kerosen 
pentru menținerea stării fluide optime, sunt operații tehnolo-
gice cu consum energetic ridicat și impact negativ de mediu. În 
acest sens, cercetarea, dezvoltarea și utilizarea unor asfalturi 
cu performanțe mecanice superioare și amprentă de carbon 
mai redusă sunt încurajate și în țara noastră prin posibilități 
de finanțare în programe de cercetare adresate domeniilor 
materiale și produse inovative, mediu-energie, tehnologii noi 
și emergente etc.

Armarea asfaltului cu plase din material plastic, recoman-
dabil provenite din plastic reciclat, precum polipropilenă (PP), 
tereftalat de polietilenă (PET), polietilenă de înaltă densitate 
(HDPE), alcool polivinilic (PVA), poliacrilonitril (PNA), polis-
tiren (PS) ș.a., este o metodă eficientă și necostisitare prin care 
poate fi crescută durabilitatea drumurilor. Prin armarea asfal-
tului se reduc frecvența de apariție și intensitatea de propagare 
a fisurilor cauzate de îmbătrânire, de stresul mecanic cauzat 
de  traficul intens sau de înghețul solului. Pe lângă creșterea 
rezistenței suprafeței drumurilor, armarea poate reduce cu 35-
40% costurile aferente întreținerii, crescând totodată siguranța 
în trafic. În plus, prin reabilitarea cu plasă a unui kilometru de 
drum asfaltat se obține o reducere a emisiilor de bioxid de car-
bon cu aproximativ 24.300 kg.

- În apropierea intersecţiilor, din cauza frânării, apare 
fenomenul de văluire, iar pe străzile pe care circulă trans-
portul greu se formează așa numitele făgașe(șleauri). Dacă 
se folosește armarea cu plasă trasămată din polipropilenă 
s-ar putea mări rezistenţa la aceste fenomene?

- Armarea materialor de asfaltare cu plasă din polipropilenă 
sau alt material plastic reciclat aduce avantaje demonstrate prin 
numeroase studii științifice și lucrări de execuție în privința, 
așa cum am afirmat anterior, prevenirii formării și/sau proli-
ferării fisurilor propagate de la bază către straturile superioare 
ale asfaltului. De asemenea, sunt demonstrate performanțele 
acestor plase în creșterea rezistenței la tracțiune, la clivaj, deci 
în reducerea văluirii suprafețelor. Însă, prevenirea formării 

acelor făgașe sau deformări cauzate de vehiculele grele și tem-
peraturi atmosferice ridicate se poate realiza mult mai eficient 
prin armarea asfaltului nu cu plase, ci cu fibre de materiale 
plastice, sau chiar fibre celulozice, adăugate la mixtura asfal-
tică pentru a crea o consolidare tridimensională a asfaltului și 
implicit o creștere a rezistenței mecanice la tracțiune, în același 
timp conferind o flexibilitate mai bună materialului de pavare.

Utilizarea unor astfel de aditivi de materiale plastice rezi-
duale și/sau tocătură sau măcinătură de cauciuc provenit din 
anvelope uzate, nu este o practică recentă, este o tehnică mai 
veche, care se aplică din anii ‘60-’70, initial pentru plombarea 
gropilor, apoi ca material de recondiționare a drumurilor, pen-
tru acoperirea suprafețelor extinse. Prin includerea materiale-
lor polimerice reciclabile în mixturile asfaltice se înregistrează 
economie de cca. 20% în costurile de fabricație, dar și economie 
cu costurile de recondiționare a suprafeței drumurilor deteri-
orate și, foarte important, aderență mai bună la suprafața de 
rulare, rezistență crescută la infiltrații de apă, reducerea zgo-
motului cauzat de trafic.

Nu orice material de armare este adecvat oricărei lucrări 
de consolidare. Selectarea unui anumit aditiv pentru armarea 
asfaltului trebuie să țină seama de câțiva factori, precum tipul 
drumului, structura solului și climatul local. În plus, natura 
aditivului influențează rezistența la compresiune, la deformare, 
dificultatea de aplicare, aderența, dar și temperatura de omo-
genizare. Din considerente economice, energetice și de mediu 
se recomandă, pe cât posibil, utilizarea unor aditivi care să fie 
ieftini, ușor disponibili, dar, pe lângă proprietățile mecanice 
pe care le conferă asfaltului, să permită aplicarea sa la tempe-
raturi mai scăzute decât materialul nearmat. Acest aspect este 
foarte important pentru reducerea consumurilor energetice, 
implicit a emisiilor de gaze cu efect de seră, care se reflectă în 
diminuarea schimbărilor climatice.

Este important de știut că statele dezvoltate, care dețin o 
infrastructură rutieră la standarde de calitate ridicate, precum 
Elveția, Olanda, Germania etc., investesc deja în producerea 
unei noi generații de asfalturi armate sau aditivate cu materi-
ale ecologice provenite din bioresurse, precum fibre celulozi-
ce, lignină, respectiv ulei de soia sau de rapiță. Aceasta este o 
abordare sustenabilă și eficientă.

- Starea tehnică a drumurilor în România nu este la nive-
lul de siguranţă și calitate pe care ni-l dorim. Pe de altă parte, 
politicile naţionale privind gestionarea deșeurilor promovează 
creșterea ratei de reciclare și de valorificare a acestora, însă 
obiectivele asumate sunt îndeplinite doar partial. Ar putea fi 
gestionate sustenabil unele materiale reziduale pentru a ser-
vi sectorului infrastructurii de drumuri?

- Este bine cunoscut, nu doar de români, dar și de străinii 
care ne tranzitează țara, că în România calitatea drumurilor 
este departe de nivelul înregistrat în alte state europene. Într-
un raport publicat de „World Economic Forum” sunt prezentați 
indicatorii de calitate a drumurilor, calculați pentru 40 de țări 
europene. Pe o scală între 0 (slab) și 7 (ridicat), România se 
află pe poziția 3 cu numai 3,0 puncte, pe primele trei locuri si-
tuându-se Olanda (6,4 puncte), Elveția (6,3 puncte) și Austria 
(6,0 puncte). [Sursa: theglobaleconomy.com]. Starea tehnică 
a drumurilor se reflectă și în rata mortalității cauzată de ac-
cidentele rutiere, iar România a raportat, și în anul 2021, cea 
mai mare rată, 93 decese/mil. loc., media europeană fiind de 
44 decese/mil. loc., conform unui raport făcut public de Co-
misia Europeană în martie a.c.

Infrastructura drumurilor este o componentă majoră în 
ceea ce reprezintă un „sistem sigur” de mobilitate rutieră, însă 
o mai bună calitate a drumurilor ar face ca numeroase acciden-
te să poată fi evitate. Este evident că îmbunătățirea aderenței/
rugozității și repararea la timp a defectelor apărute în asfalt 
cresc siguranța infrastructurii rutiere și mențin condiția teh-

nică a vehiculelor.
Materialele și tehnicile moderne de asfaltare 

sunt disponibile în toate țările europene, iar valo-
rificarea unor reziduuri de materiale plastice, cau-
ciuc și chiar deșeuri de sticlă, în industria materi-
alelor de asfaltare ar aduce beneficii multiple țării 
noastre, accelerând totodată atingerea țintelor de 
reciclare. La ora actuală, anvelopele uzate colec-
tate se valorifică în proporție de 80% prin copro-
cesare în fabricile de ciment, iar asta implică atât 
valorificare energetică, dar și materială, prin uti-
lizarea cauciucului mărunțit în rețetele de fabri-
care a asfalturilor. Adaosul de cauciuc facilitează 
omogenizarea și îmbinarea componentelor, scade 
temperatura de compactare și de aplicare a mix-
turii, reduce consumurile energetice și emisiile 
de noxe. Reciclarea plasticului în industria asfal-
tului reduce poluarea cu plastic, dar și costurile 
de exploatare a noi resurse naturale. Deșeurile 
de plastic sunt materiale sintetice pentru a că-
ror fabricare s-au consumat resurse naturale fo-
sile, prin urmare putem afirma că poluarea în sine 
este o risipă. Plasticul de diverse tipuri (PET, PP, 
HDPE, PS, PVA, PNA ș.a.), provenit din ambala-
je sau alte deșeuri reciclabile poate fi utilizat sub 
diverse granulații: măcinătură de 1 - 1,2 mm, 2 - 
3 mm, pulbere de 0,5 - 1 mm, peleți de 5 mm sau 
spumă. Conținutul de plastic în amestec variază 
între 2% și 20%, cele mai bune performanțe fiind 
obținute pentru amestecuri de asfalt cu adaos de 
cca. 10% plastic.

Deși există multiple posibilități de valorifica-
re a materialelor polimerice (incluzând plastice și 
cauciuc) în asfalturi superioare, iar cantitatea de 
deșeuri de plastic și cauciuc generate în România 
este ridicată, trebuie menționat că deficiențele în-
registrate în gestionarea deșeurilor, gradul scă-
zut de colectare selectivă a deșeurilor reciclabi-
le și implicit de reciclare materială de numai 5% 
[Sursa: Planul Național de Gestiune a Deșeurilor, 
2018], precum și sursele de finanțare insuficiente 
pentru implementarea sistemului de gestionare a 
deșeurilor, sunt provocări care se răsfrâng indirect 
și asupra dezvoltării infrastructurii de drumuri.

- Ce măsuri consideraţi că ar trebui luate de 
factorii de decizie guvernamentali și locali pen-
tru remedierea problemei de infrastructură a 
drumurilor prin prisma utilizării sustenabile a 
resurselor?

- Raportul Comisiei Europene privind imple-
mentarea politicilor europene de mediu în Ro-
mânia [Environmental Implementation Review 
– Romania] identifică probleme majore în ges-
tionarea deșeurilor, între care: cadrul legislativ 
instabil și incomplet; absența unor măsuri con-
crete care să descurajeze depozitarea deșeurilor 
(taxă de depozitare); proiecte de mediu incomple-
te, nefuncționale; infrastructură minimă pentru 
colectarea selectivă a deșeurilor la sursă; numă-
rul de centre de reciclare insuficient pentru atin-
gerea țintelor asumate etc. Îmbunățirea acestor 
deficiențe legislative și de gestionare a deșeurilor 
este un pas important ce ar crește interesul dez-
voltatorilor pentru a investi și în proiecte de in-
frastructură care să implice eco-inovare. O altă 
măsură de remediere ar fi comunicarea și sin-
cronizarea interministerială mai bună, de exem-
plu între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Pu-
blice și Administrației și Ministerul Mediului, 
pentru a face posibilă dezvoltarea unor proiec-
te de infrastructură în acord cu principiile eco-
nomiei circulare. În aceste proiecte trebuie să fie 
implicați experți, slaba capacitate administrativă 
a autorităților românești în aplicarea și gestiona-
rea proiectelor fiind o altă problemă identificată 
de specialiștii europeni. Resursa umană înalt ca-
lificată și specializată în dezvoltarea de proiecte 
de infrastructură, de mediu etc., trebuie identifi-
cată într-o manieră obiectivă, selectată pe crite-
rii de competență și utilizată inclusiv acolo unde 
se constată o slabă capacitate de absorbție a fon-
durilor europene nerambursabile, în structurile 
administrative teritoriale, astfel încât investiția 
în dezvoltarea capitalului uman să se regăsească 
în dezvoltarea societății românești în ansamblu. 
Trebuie să conștientizăm că succesul obținut de 
statele aflate în fruntea clasamentului, fie că vor-
bim de cercetare-inovare, dezvoltare tehnologică, 
sistem de sănătate sau de educație, se datorea-
ză unor societăți clădite pe valori, performanță, 
muncă și integritate, iar fără aceste principii so-
lide o țară nu poate progresa în niciun domeniu.

România umilită și marginalizată!

@ IOAN LAURENȚIU 
VEDINAȘ

Interviu cu doamna dr. ing. CARMEN MATEESCU, 
cercetător știinţific, expert în proiecte de mediu, membru cores-
pondent al Academiei de Știinţe Tehnice din România, autor a zece 
brevete de invenţie în domeniile: știinţa materialelor, tehnologii de 
mediu, materiale polimerice, autor a peste o sută de articole și co-
municări știinţifice la diverse evenimente de profil, autor al cărţii 
„Metanogeneza în procese naturale și atropice” etc.

a consemnat ALEXANDRU ȘTEFAN

Costurile infrastructu-
rii pentru ţara noatră, care 
luptă  cu alte probleme de dez-
voltare, pot fi cuprinse între 
1% și 2% din produsul naţio-
nal brut. Pe măsura creșterii 
motorizării, în special în ţara 
noastră, cât și în celelalte ţări în curs de dezvoltare, 
sunt necesare măsuri urgente, adecvate și cu obiective 
clare. Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, din 2020 a aprobat o rezoluţie prin care reco-
mandă alocarea unei mai mari atenţii și a mai multor 
resurse pentru criza globală din domeniul siguranţei 
rutiere și prin acest raport mondial, cu privire la in-
frastructură, s-au identificat îmbunătăţiri în mana-
gementul siguranţei rutiere. Organizaţia Naţiunilor 
Unite încurajează statele membre să se concentreze 
asupra abordării principalilor factori de aplicare a 
rezoluţiei și a înfiinţării unor agenţii de siguranţă ru-
tieră. Pentru a contribui la aplicarea acestor rezoluţii  
Uniunea Ziariștilor Profesioniști declanșează reali-
zarea unei serii de articole, în colaborare cu diverși 
specialiști în domeniu, și realizarea unor proceduri 
„cum se face” destinate responsabililor politici și pro-
fesioniștilor. Fiecare articol are ca scop să furnizeze 
un ghid pas cu pas pentru a sprijini pe cei care do-
resc să îmbunătăţească siguranţa rutieră și să pună 
în aplicare măsurile specifice de siguranţă prevăzute 
în „Raportul mondial cu privire la siguranța rutieră”. 
Se vor propune soluţii simple, eficace și eficiente din 
punct de vedere al costurilor și poate fi un parteneriat  
între lumea afacerilor, societatea civilă și guvern, de-
dicat creerii unor reţele bune de drumuri . Prin crea-
rea și întărirea legăturilor între parteneri, Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști intenţionează să crească gra-
dul de sensibilizare cu privire la siguranţa rutieră, 
reprezentând un element care afectează toate sec-
toarele societăţii. Uniunea Ziariștilor Profesioniști 
urmărește să stabilească parteneriate durabile și să 
furnizeze demersuri în domeniul siguranţei rutiere 
printr-o mai bună coordonare, management, o mai 
mare inovare și prin împărtășirea cunoștinţelor atât 
la nivel naţional, cât și la nivel local. Într-o ţară unde 
standardele de conducere sunt, în general, mari în 
comparaţie cu altele și unde parcul de vehicule este, 
în cea mai mare parte, second hand trebuie să se preia 
iniţiativa prin încurajarea bunelor practici în dome-
niul managementului siguranţei rutiere și să se conti-
nue cu aplicarea acestor măsuri, în moduri adecvate 
condiţiilor locale.

DRUM BUN (!?) PE CALEA DRUM BUN (!?) PE CALEA 
DEZVOLT|RII SUSTENABILEDEZVOLT|RII SUSTENABILE

„Singurele drumuri, 

despre care știu sigur 

că nu duc nicăieri, 

sunt cele abandonate.”

Octavian Paler
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Aici ar trebui să adaug unele explicații privind Scurta 
eternitate (a acestui centru gândită de atunci din 2012, vezi 
Pascal Bruckner [6]  (în sensul în care, apărea necesitatea 
unei dimensionări temporare (vezi limitele cronologiei!).

Când a venit timpul Centrului, aveam în jur de 60 de 
ani, o perioadă mai dificilă pentru a crede în reușita unor 
noi începuturi, dar ar fi un act de vitejie și să consider că 
vârsta psihologică  nu coincide cu vârsta biologică și soci-
ală, la care s-a adăugat o pornire nedefinită către aventu-
ră. Inițierea Centrului era, să recunoaștem, o aventură! Să 
mai obținem ani, cum zice Pascal–Bruckner, nu este tole-
rabil decât dacă, trupul și spiritul ne rămân într-o condiție 
decentă! Din acest punct de vedere, aveam să știu eu  dacă 
peste o perioadă de trei-patru ani aveam să mai fiu într-o 
condiție decentă?

Cât privește pilonul „dăruind vei dobândi”, nu pot să 
spun decât că am avut multe împliniri: premii câștigate de 
membrii centrului, relațiile de profundă onorabilitate avu-
te cu membrii, cu profesorii, colegilor sau liceelor de unde 
proveneau, cu părinții lor!

Cu Ștefan Iov (care era biologul și cel care inițiase tema) 
și cu Alexandru Glonţaru (fizicianul și informaticianul) 
aveam să formez o echipă foarte omogenă, aveam să lu-
crez într-o perfectă rezonanță și armonie câteva luni, timp 
în care realizasem o „casă a păianjenului” utilizând o mi-
crostructură din baghete din lemn, cu ventilație și încălzire 
controlată prin calculator, o arhitectură cu totul deosebi-
tă, cât și unele experimente privind microforțele existente 
în pânza de păianjen utilizând microdinamometre ce pu-
teau măsura domenii de mili și centinewtoni.Începuse să 
îmi placă și tema, apăruse nu știu de unde, și un entuzi-
asm necesar aventurii, fiind stimulat și obligat să mă im-
plic și de consecvența lui Alex și Ștefan. Eram, deci, obligat 
să joc! O energie nedefinită mă vizita cu accente în zilele 
dulci de joi, când trebuia să ne întâlnim toată echipa! Tot 
timpul mă concentram pe tema cu păianjenii, absorbin-
du-mă din șerpăria din institut! Mari hibe ale românilor 
au fost, sunt și nu cred că vor dispărea; bârfa și critica ve-
cinului, cu atât mai mult dacă este vorba de un coleg sau 
vecin care se sustrage din păienjenișul discuțiilor  și preo-
cupărilor de bârfă comune. 

La sfârșitul lui decembrie cei doi au trimis proiectul în 
Olanda la competiția INESPO 2013 pentru evaluare. Pe la 
începutul lui ianuarie 2013 am primit un telefon, cei doi 
aveau o bucurie spuneau ei, accentuată și de berea băută în 
cinstea veștii; fuseseră admiși la faza finală care urma să se 
desfășoare în Olanda la începutul lui iunie! Erau cam 150 
de proiecte  admise din toată lumea pentru faza finală! De-
sigur că am continuat să ne întâlnim pentru a îmbunătăți 
proiectul ce urma să fie prezentat în finală!  La începutul 

lui februarie, am 
fost înștiințat de 
cei doi, că în fi-
nală echipele 
trebuie însoțite 
și de către „an-
trenor”. Terme-
nul mi-a plăcut 
deoarece, imedi-
at după revoluție, 
făcusem, la nivel 
de juniori, sport 
de performanță 
la polo pe apă și 
handbal la Stea-
ua și doream să fac antrenorat la niveul de juniorat, la unul 
din cele două sporturi. Începusem în acest sens și niște 
cursuri, dar nu a fost să fie în cele din urmă. Era vorba de 
profesorul sau de cercetătorul care lucrase cu echipa. Știu 
că le-am spus că nu sunt pregătit, atât din punct de vede-
re al problemelor din cadrul institutului, cât și din punct 
de vedere financiar.

- Nu se poate domnule Ignat, insistaseră tranșant ei și, 
în ultimă instanță decisiv, colaboratorii mei mai tineri. Mai 
mult, tatăl lui Ștefan lucra la o firmă și prin bunăvoința pa-
tronului obținuse o sponsorizare pentru toată echipa. Lu-
crurile luau o turnură nebănuită, pe care, chiar dacă eram 
bătut, cu un an înainte, nu aș fi bănuit-o!

Prof. Wilhelm Kappel, pe atunci directorul general al 
tânărului Institut de cercetare Dezvoltare în Inginerie Elec-
trică–Cercetări avansate, mi-a admis plecarea în Olanda, 
văzând o binevenită oportunitate chiar și pentru institut! 
Avea viziune, chiar avea să se întâmple acest lucru! Asta și 
în ciuda multor  „împunsături și războaie între noi“, aveam 
și noi perioade de acalmie și negocieri. Cu o nativitate de 
jumătate polonez, după mamă, și jumătate sârb, după tată, 
cu asemenea conjunctură biologică nu aveam cum să nu 
fiu un rebel, revoltat și conflictual cercetător, mai ales în 
contact cu un neamț care susținea consecvența, puțin biciul 
și, desigur, ordinea! Mai adăugați că sunt în zona peștilor, 
care nu strălucesc, ba chiar deloc, cu ordinea.  Odată ajunși 
la Amsterdam, suntem bine primiți de organizatorii eve-
nimentului INESPO 2013 și apoi îmbarcați în cîteva auto-
buze cu aer condiționat și după încă patru ore ajungem la 
destinație. Suntem cazați într-un parc de căsuțe cu etaj în 
care găsești tot ce ar putea avea nevoie cineva pentru o scur-
tă perioadă. Sunt patru camere și aflăm că  tot aici va ajun-
ge și o echipă americană. Alex și Ștefan, ajunși primii, scot 
totul din geamantane și în ideea de a mai lucra la proiect. 
Aflu că ar mai fi ceva de adăugat, lucru care nu a fost făcut 

Omul potrivit la locul potrivit, medic stoma-
tolog care, prin noblețea profesională, prin res-
pectul față de pacienți și de durerile lor de dinți 
și de măsele sfințește locul alinând suferința 
celor în suferință. Frica de stomatolog poate 
fi îndepărtată de medicul stomatolog doctor 
Cristian Rațiu care, cu mână supraumană și 
cu știință dăruite de Creator, este vindecătorul 
suferințelor prin care am trecut. Am amânat 
foarte mult timp, din cauza fricii mersul la ca-
binetul domniei sale, la clinica Ortodenta, Spla-
iul Unirii 47, bloc M18, apartament 4, interfon 
4, telefon 0721.928.345. Când m-am prezentat 
la cabinetul domniei sale, medicul Cristian Mi-
hai Rațiu lucra concomitent la patru pacienți și 
în sala de așteptare mai eram încă șase. Cât am 
așteptat în sala respectivă practic nu am au-
zit din cabinetul medicului nici un vaiet, nici 
o exclamație de durere din partea unui paci-
ent. În momentul în care am intrat în cabinetul 
acestui medic, numai privindu-l pe acesta m-am 
încurajat și mi-am dat seama că este un medic 
bun, blând, prietenos un om cu daruri generoase 
primite de la Dumnezeu. Într-adevăr, așa este 
medicul Cristian Rațiu, e un om frumos, un om 
blând cum am spus, foarte priceput parcă trimis 
de Bunul Dumnezeu pe pământ prin Ambasada 
pământenilor din cer și nu pentru a ne distra, 
ci pentru a ne ajuta. Vă mulțumesc, domnule 
doctor, că am avut noroc să întâlnesc parcă un 
semn trimis de Bunul Dumnezeu un astfel de 
om! Am remarcat că întregul colectiv al Clini-
cii Ortodenta, medicul Cristian Rațiu, alături de 
șeful Clinicii și colegul dumnealui, dr. Nicolae 
Rizea, împreună cu cele două asistente Elena 
Vladu și Luminița Valsea, își fac datoria de a slu-
ji pe cei în suferință. Evidențierea acestui medic 
și a colegilor săi, în paginile publicației „Croni-
ca Timpului” a Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
din România, înseamnă o înaltă apreciere pe 
care personal o acord acestora, dar și pentru a 
fi cunoscuți de un public larg reprezentat de ci-
titorii acestei reviste.

Nota bene: După ce părăsești acest cabi-
net stomatologic și ai avut șansa să îl cunoști 
personal pe medicul Cristian Mihai Rațiu, cu 
siguranță și poate pentru totdeauna nu îți mai 
este teamă de medicul stomatolog, de mâna sau 
de bormașina acestuia, și ai impresiei că nu ai 
vorbit cu un medic, ci cu însuși Bunul Dumnezeu!

De vorbă cu 
însuși Dumnezeu!

@ PICTOR PROFESOR
COJOCARU VERGIL-COVER

AGORAAGORA

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

„Alexandru Proca”

PROMOVAREA PROMOVAREA ELITELOR TINEREELITELOR TINERE
Perioada de pionierat

{TEFAN IOV [i ALEXANDRU GLON}ARU
DE LA COLEGIUL NA}IONAL „TUDOR VIANU”

la București, încât pe masa din sufragerie observ cu oare-
care stupoare un mic ciocan de lipit, niște circuite electro-
nice, tot pe masă mai ajung și cîteva borcane de dulceață, 
ciorapi,… în sfârșit ce poate avea în geamantan un cerce-
tător în formare! Nu e nevoie să mai spun că în momen-
tul când ajunge echipa americană, formată din participan-
tul elev și profesorul (de fapt tatăl său, amândoi de origine 
turcă), și văzând rapida, variata și sincer dezordonata ex-
tindere românească din sufragerie (e destul imaginea me-
sei plină), facem cunoștiință și ei dispar în camerele rezer-
vate și îi mai revedem abia a doua zi dimineață înainte de 
a ajunge la competiție. Desigur, nu am lăsat lucrurile așa 
și a doua zi i-am invitat la o bere după revenirea la căsuță.

Competiția s-a desfășurat pe parcursul a cinci zile. Fără 
drept de apel, generația lui Ștefan Iov și Alexandru Glonțaru 
poate fi denumită ca generația pionierilor, împreună cu co-
legii pe care ei i-au adus în Centrul Alexandru Proca, iar 
cei doi figurează printre fondatorii acestui centru. Mai jos 
câteva imagini din timpul competiției.

Au fost câteva momente emoțio nante: cele legate de de-
filarea echipelor participante, montarea standului cu veci-
nii de stand (o echipă de eleve croate), întrevederi cu alți 
participanți etc.

Sunt multe lucruri de comentat despre această partici-
pare. În primul rând este vorba de amprenta pe care aceas-
tă competiție de amploare a fost pusă pe elevii noștri, pe 
relațiile spontane pe care ei le-au făcut cu alți reprezentanți 
ai altor țări cu care au rămas în relații de prietenie. Apoi, 

de imaginea echipei și a medaliilor 
câstigate, pe care ambasada Români-
ei a promovat-o apoi în țară (au fost 
trei scrisori pe care doamna Coma-
rovschi le-a trimis. Una la Ministe-
rul Educației, una la Colegiul „Tudor 
Vianu” și una la institutul meu (In-
stitutul Național de Cercetare Dez-
voltare Inginerie Electrică Cercetare–
Avansată) prin care eram felicitați. 
Era de fapt un punct pozitiv, prin-
tre alte puncte negative de care se 
știa în Europa. Țin minte că doam-
na Comarovschi era sincer încânta-
tă de performanță, încât a ținut să fa-
cem fotografii împreună cu șeful și 
membrii comisiei, dar mai ales cu mi-
nistrul regal al Olandei, pe educație!  
La festivitatea de premiere au fost 
chemați toți ambasadorii țărilor par-
ticipante. La sosire, în București, un 
prim efect a fost că profesoara de fi-
zică de la Colegiul Naţional „Tudor 
Vianu”, unde Ștefan și Alex învățau, 
chiar luni dimineață, după un zbor cu 
un avion care a ajuns destul de târziu 
duminică noaptea, le-a dat o lucrare, 
la care cei doi, nepregătiți și obosiți, 
au luat note mici, parcă un 7 și un 
6. Din fericire, ceilalți profesori i-au 
felicitat și au primit ca recompense 
și câte un 10 la matematică și la in-
formatică. Țin să precizez atenția și 
căldura arătate de doamna profesor 
Carmen Mincă de informatică și de 
doamna profesor de biologie Simo-
na Vasilescu (de fapt cea cu care a 
fost începută tema, ajungându-se la 
profesorul Ioan Ardelean, colabora-
torul meu de la Institutul de Biologie 
al Academiei, profesori care au ră-
mas în continuare alături de Centrul 
„Alexandru Proca” și care ne-au fă-
cut o bună reclamă, încât mulți elevi 
de la Colegiul Naţional „Tudor Vi-
anu” au ajuns membri ai Centrului. 
Pot să adaug aici și pe doamna pro-
fesor Corina Dobrescu, de fizică, alta 
decât cea care le-a dat lucrare în pri-
ma zi, după venirea de la olimpiadă.

Un alt efect a fost, că după pri-
mirea scrisorii Ministerului de Ex-
terne (vezi Irina Comarovschi) de 
către directorul de atunci al institu-
tului, profesorul Wilhelm Kappel, 
am căzut de acord că este necesară 
inițierea unei conferințe de presă  în 
care să comentăm performanța și să 
anunțăm inițiativa creării unui Cen-

tru de inițiere în cercetarea științifică a elevilor de liceu și 
colegiu. Conferința de presă susținută în vara anului 2013 
a avut printre participanți: o reprezentantă a Ministeru-
lui de Externe, cu un laudation la adresa echipei și a insti-
tutului pentru inițiativă, profesori de la diferite licee, di-
rectorul Liceului de Informatică din București (LICHB), 
profesorul Mustafa Oz, ziariști etc. Se anunțaseră și câte-
va televiziuni, care însă nu au mai venit, deoarece apăru-
se un subiect„deosebit și fierbinte pentru România“, mai 
important pentru telespectatori, în urma bacalaureatului 
la Liceul Dimitrie Bolintineanu , o manifestație agresivă 
a unor părinți față de membrii comisiilor de examinare. 
Din păcate, nu a venit nici un reprezentant al Ministeru-
lui Educației și Cercetării, deși fuseseră invitați. Știu că 
atunci am citit declarația despre înființarera unui Centru 
de excelență pentru inițierea elevilor de liceu în cercetarea 
științifică (încă nu îl denumisem centrul„Alexandru Pro-
ca”, acest lucru avea să se întâmple câțiva ani mai târziu). 
Au fost apoi și câteva interviuri în mass media: la Radio 
România Cultural (Corina Negrea, Mihaela Ghiţă) și Ra-
dio FM (Cristina Toma). Primul care a preluat ideea a fost 
profesorul Mustafa Oz, care ne-a propus să vină și un grup 
de elevi de elită de la LICHB, alături de cei de la Colegiul„ 
Tudor Vianu”, deja membri fondatori. De menționat că la 
acea vreme era o stare de competiție între cele două licee, 
ambele având foarte buni matematicieni. Pentru mulți ani 
de atunci, pilonii principali ai centrului fuseseră Colegiul„ 
Tudor Vianu” și LICHB.

Defilarea țărilor participante la începutul
Olimpiadei INESPO 2012
Pentru România steagul este purtat
de Alex Glonțaru

Cabana unde a fost găzduită echipa României
la INESPO, Olanda, iunie, 2012

Ștefan Iov și Alex Glonțaru la standul competiției.
În spate se observă „casa păianjenului”

Două profesoare de biologie olandeze,
comisia de examinare, la standul nostru

Cei doi medaliați cu trofeul primit. Evidentă bucurie!

Festivitatea de premiere. Ștefan și Alex primesc medalia de argint

O amintire mai mult decât plăcută.
Împreună cu ministrul regal al educației din Olanda
și cu doamna Irina Comarovschi, ambasadoarea în Olanda

Prima promoție (toți elevi ai Colegiului „Tudor Vianu”)
a Centrului  de excelență „Alexandru Proca”

la întâlnirea anuală de la Excalibur (de la stânga la dreapta):
Cristian  Dragomir, Andrei Pangratie, Alex Glonțaru, Mircea Ignat,

Ștefan Iov, Matei Sarivan și Raluca Turcu
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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 utilizării acestora în numeroase dome-
nii 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/

S-au împlinit nu demult 150 de ani de 
la dispariția celui care a fost Ion Heliade-
Rădulescu, apreciat în epocă drept „părin-
tele literaturii române”, fondatorul presei 
în Țara Românească. Pașii ne-au purtat 
spre cartierul Mavrogheni, de odinioară, 
unde s-a tipărit pentru prima oară remar-
cabila publicație, marcând nașterea pre-
sei autohtone, „Curierul Românesc”, locaș 
sacru, vegheat peste timp de monumentul 
funerar al acestui titan al ziaristicii din țara 
noastră. Am pășit cu emoție în curtea Bi-
sericii Mavrogheni, situată pe strada Mo-
netăriei nr. 4 din București, unde se păs-
trează cu venerație amintirea lui Ion Heli-
ade-Rădulescu.

În fața intrării în biserică este mor-
mântul scriitorului născut la Târgoviște 
(promotor al curentului romantic în li-
teratura română, autorul capodoperei 
lirice„Zburătorul”-1843, considerat de 
către contemporani„părintele literaturii 
române”). A fost un traducător prolific (re-
dând limbii române operele unor autori 
clasici ai literaturii universale: Lamartine, 
La Fontaine, Dante Alighieri, Goethe, By-
ron) dar și un filolog autentic (autorul lu-
crării „Gramatica românească”, tipărită 
la Sibiu, inspirată de un autor francez). În 
tinerețe a fost profesor la Școala de pe lân-
gă Mânăstirea Sfântul Sava din București, 
înființată de Gheorghe Lazăr, dar a coche-
tat și cu politica (coautor al Proclamaţiei 
de la Islaz, 1848, membru al Guvernu-
lui revoluționar provizoriu și apoi din 
Locotenența Domnească). A fost membru 
fondator al Academiei Române și primul 
său președinte (1867-1870). În ceea ce ne 
privește, Ion Heliade-Rădulescu este con-
siderat părinte al jurnalismului românesc, 
alături de Gh. Asaki, dând la lumină întâiul 

ziar din Muntenia, intitulat „Curierul ro-
mânesc”, gazetă în limba română, scrisă cu 
caractere chirilice, scoasă cu unele între-
ruperi, în perioada 1829-1859, în propria 
sa tiparniță. Tipografia avea inițial sediul 
chiar pe aceste locuri, aici fiind tipărit „Re-
gulamentul organic”, prima Constituţie a 
României moderne. Personalitate comple-
xă a epocii, acesta a fost director al Arhivei 
Țării Românești în perioada 1843-1848, 
membru activ al primelor asociații cultu-
rale din Țara Românească (Societatea li-
terară, Societatea Filarmonică). În anul 
1913, Eforia Școalelor a ridicat un monu-
ment, marcând astfel locul de veci al scri-

itorului. În partea superioară a acestuia 
este gravată celebra expresie, preluată din 
Odele lui Horațiu, „Non omnis moriar”, cu 
sensul: „Nu voi muri cu totul” sau „Nu voi 
muri de tot”, iar în partea inferioară se află 
inscripția „În amintirea lui Ion Heliade 
Rădulescu, marelui luminător al neamului 
românesc și luptător pentru drepturile lui. 
Casa Școalelor recunoscătoare. Ministrul 
Cultelor și al Instrucţiunii C. Disescu, Ad-
ministratorul Casei Școlelor, M. Popescu, 
1913, august 8”. Extremitatea superioară a 
monumentului, sub formă de cruce sola-
ră de inspirație malteză, având un cerc în 
mijloc, este vizibilă frontal cât și de pe la-
tura opusă. Monumentul, restaurat în anul 
2019, face parte din Patrimoniul Național, 
fiind înscris în Lista monumentelor istori-
ce (cod LMI/ B-IV-m-B-20111).

„Curierul Românesc” – 
primul periodic modern 

din țara noastră
„Curierul românesc”, prima gazetă în 

limba română din Principate, în care s-au 
tipărit articole atât în limba română cât și 
în franceză, a apărut începând cu data de 
8/20 aprilie 1829, fiind difuzat prin libra-
rul Iosif Romanov. Punându-și la bătaie 
averea, Ion Heliade-Rădulescu a cumpă-
rat, împreună cu unchiul său, serdarul Ni-
colae Rădulescu, la 11 octombrie 1830, de 
la văduva doctorului Constantin Caracaș, 
tipografia zisă „de la Cișmeaua lui Mavro-
gheni”, instalată pe terenul dăruit de ta-
tăl său, fostă proprietate a lui Gheorghe 
Lazăr. Din 1832 a rămas proprietar unic. 
Deoarece era posesorul singurei tipografii 
particulare, lui Heliade i s-a încredințat, 
din decembrie 1832, funcția de director al 
Buletinului oficial, precursorul Monitoru-
lui Oficial. Primul număr a apărut, în baza 
Regulamentului Organic, la 8/20 decem-
brie 1832, sub numele de „ Buletin gaze-
tă administrativă” iar de la 15 decembrie 
1832: „Buletin, gazetă oficială” (cu carac-
tere chirilice); era un săptămânal cu for-
matul 19 x 24 cm. În 1839 începe publica-
rea Monitorului cu litere latine, cele chiri-
lice dispărând complet. Gazeta „Curierul 
românesc” avea ca deviză: „Urăsc tirania 
și mi-e frică de anarhie”. La 27 mai 1848, 
în toiul evenimentelor Revoluției, „Curie-
rul românesc” a fost suspendat/suprimat, 
la intervenția comisarului imperial rus A. 
O. Duhamel. În aceste condiții, fondato-
rul ziarului a protestat energic, chiar a în-
apoiat diploma de mare clucer. Ulterior 
evenimentelor Revoluției, ziarul a reapă-
rut, dar la 12 decembrie 1859 și-a încetat 
apariția, astfel sfârșind istoria primei ga-
zete românești, cu periodicitate constantă 
și cu apariție îndelungată.

Cei mai importanți scriitori ai epocii 
și-au publicat principalele opere în „Tipo-
grafia lui Eliad”. Acesta mai era posesor al 
unor proprietăți situate în „Câmpul lui Eli-
ad” de la Obor, unde avea „trei case mobi-
late, compuse din 36 de încăperi.”

În curtea Bisericii Mavrogheni este 
și monumentul dedicat lui Moise Nicoa-
ră (1784-1861), jurist, profesor, traducă-
tor, scriitor și important luptător pentru 
drepturile românilor din Banat și Crișana, 
care învățase, printre altele, și limba turcă, 
la Institutul de Limbi Orientale din Vie-
na, cu gândul să devină diplomat. După 
o scurtă perioadă, în care activează ca vo-
luntar în armata Imperiului Habsburgic, 
aflată în război cu Napoleon Bonaparte, 
se stabilește la București, în 1813, deve-
nind profesor de limba germană și limba 
latină la Școala lui Caragea Vodă. Până 
în 1825, pentru activitățile sale patriotice 
este arestat și închis de mai multe ori, dar 
vremurile schimbându-se, i se oferă șansa 
nesperată să părăsească Imperiul Habs-
burgic. Din 1825 până în 1850 a pendulat 
între București, Iași, Constantin-
opol, Odessa, Sankt Petersburg, 
nerenunțând nici un moment 
să aducă la cunoștința publică 
situația românilor din Transilva-
nia. În 1829, a fost ales primul epi-
scop ortodox român la Arad. Moi-
se Nicoară a avut o bătrânețe chi-
nuită din cauza sărăciei și a faptu-
lui că își pierduse vederea. A fost 
înmormântat în Cimitirul Public 
de la Biserica Mavrogheni, fiind 
condus pe ultimul drum de conte-
le Radu Rosetti, de Dimitrie Lauri-
an, fiul lui August Treboniu Laurian și de 
frații Golești. În 2005, sculptorul Mircea 
Corneliu Spătaru a realizat în curtea Bise-
ricii Mavrogheni monumentul din bronz 
dedicat lui „Moise Nicoară”.

Amintim că, tot pe aceste locuri, a fost 
inaugurat în anul 1870, la data de 24 fe-
bruarie, primul sediu al Monetăriei Statu-
lui, funcționând în localul școlii înființate 
de chiar domnitorul ctitor, Mavrogheni. 
Evenimentul s-a desfășurat în prezența 
prințului Carol I, a primului ministru Ale-
xandru Golescu și a lui I.C. Brătianu. Până 
în acel an, majoritatea monedelor au fost 
bătute în străinătate, mai ales în Birmin-
gham. Acest sediu, care a funcționat doar 
câteva luni, fiindcă Imperiul Otoman a pro-
testat vehement, România neavând dreptul 
câțiva ani să mai producă monede proprii, 
a fost demolat în anul 1912, pe locul rămas 
fiind construit actualul palat al Muzeului 
Țăranului Român, după ce acolo a fost o 
perioadă sediul Școlii de Belle-Arte.

Constantin Brâncuși, 
cântăreţ bisericesc ?
O placă postată la intrarea în cur-

tea bisericii ne anunță că, între 1898-
1902, Constantin Brâncuși a cântat în 
Corul Bisericii Mavrogheni în timp ce 
era student la Facultatea de arte fru-
moase de la București. Tot aici se află 

și chipul în bronz al marelui artist, creat de 
Silvia Radu.

Alături se află fosta Școală Comuna-
lă Mavrogheni, astăzi școală gimnazială 
purtând numele marelui om de cultură, 
scriitor, întemeietor al presei moderne 
românești, Ion Heliade-Rădulescu. Școala 
Comunală Mavrogheni este una din bi-
juteriile arhitecturii românești, construită 

în anul 1896 de Giulio Magni, fost arhitect 
italian, angajat de Primăria Capitalei și Mi-
nisterul Cultelor și Instrucțiunii Publice să 
supervizeze construcția de imobile pentru 
instituțiile statului, precum și numeroase 
construcții pentru personalități sau oameni 
cu dare de mână din România. După pla-
nurile arhitectului italian s-au construit 
Academia Tehnică Militară, Hala Tra-
ian și multe altele. Operele sale au fost 
influențate de stilul arhitectului Ion Min-
cu, astfel încât se poate observa că această 
clădire este inspirată evident de cunoscu-
ta construcție din apropiere, Bufetul de la 
Șosea, realizare a arhitectului Ion Mincu, 
datată 1892.

Cu aceste adnotări, invităm cititorii să 
poposească în acest loc din București, unde 
pot să retrăiască o epocă memorabilă a is-
toriei presei românești.

Ion Heliade-R\dulescu
Sanctuarul Presei Românești 

– în imagini și cuvinte

Chipul de bronz al lui Brâncuși,
autor Silvia Radu

Placă de marmură la intrarea
în curtea Bisericii Mavrogheni

1879 - Statuia lui ION HELIADE RĂDULESCU

Cea mai veche statuie din București dedicată unei 
personalităţi culturale, filologului și omului politic Ion 
Heliade-Rădulescu. Amplasată iniţial către bulevar-
dul I.C. Brătianu, statuia a fost mutată în actualul loc 
(Piaţa Universităţii, București) în anul 1902.

Mormântul lui Ion Heliade-Rădulescu

Buletin, Gazetă Oficială,
Nr. 53, Vineri 25 August 1839

Școala Generală Nr. 11 „Ion Heliade Rădulescu”

1919

@ TANȚA TĂNĂSESCU
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Convorbire cu maestrul emerit al sportului 
CORNEL O}ELEA

A urmat un dialog extrem de plă-
cut purtat la sediul Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, timp de mai 
bine de trei ceasuri. Am aflat că a cres-
cut în cartierul copilăriei mele, Cotro-
ceni, fiind atras de fotbal de pe la vârsta 
de opt ani. La unul din meciurile jucate 
în apropierea Grădinii Botanice a asis-
tat și Nicolae Cristescu, fotbalist la Lo-
comotiva CFR, care l-a luat de mână și 
l-a dus la echipa de lângă Grant. Ulteri-
or, avea să rămână fidel formației fanion 
a Giuleștiului, Rapid, timp de 20 de ani. 
A trecut de la pitici, la juniorii lui Ure-
cheatu, apoi. evoluând pe postul de cen-
tru înaintaș, în sistemul 3-3-5, la sateli-
tul TAROM, în campionatul orășenesc, 
cu Azbiceanu antrenor, cu care a pro-
movat în campionatul orășenesc 1, după 
ce marcase 58 dintre cele 118 goluri ale 
echipei sale, apoi la Rapid 2, în Divizia 
B, cu Ghiurițan pe bancă, echipă care 
s-a desființat după promovare, Știința 
București, cu Roșculeț, ca tehnician. 
La finele unei partide cu Dinamo Obor, 
câștigate cu 3-1, revenind de la 0-1, în 
care tânărul Ionescu a reușit un spec-
taculos hatt-trick, antrenorii de atunci 
al Rapidului, Valentin Stănescu și Vic-
tor Stănculescu l-au readus în echipa 
care avea să cucerească întâiul titul de 
campioană în 1967. Cu formula de vis 
Răducanu-Lupescu, Motroc-Dan Coe, 
Greavu-Constantin Dinu, Jamaischi-
Năsturescu, Dumitriu II, Ion Ionescu, 
Georgescu, Codreanu. (Din care nu mai 
trăiesc acum decât trei).

După opt ani în tricoul vișiniu, peri-
oadă în care a fost de două ori golghe-
terul campionatului României, în 1963 

și 1965, înscriind 107 goluri, bornă nea-
tinsă până astăzi (cele mai multe, patru, 
cu Politehnica Iași, în 1965, la victoria cu 
8-1), contabilizând și două neașteptate 
eșecuri în finalele Cupei, cu Arieșul Tur-
da și Foresta Fălticeni, a acceptat pro-
punerea de a evolua la Alemannia Aa-
chen, devenind primul fotbalist român 
care avea să joace în Occident. E cunos-
cută epopeea transferului său pentru 
100.000 de mărci și... un autocar pen-
tru Rapid, așa că nu vom insista. A ră-
mas doi ani la echipa vest-germană, ju-
când apoi în Belgia, la actualul Cercle 
Brugge, fiind titular în 76 de meciuri. 
A cam fost ocolit de antrenorii echipei 
reprezentative, care nu l-au selecționat 
decât de 24 de ori, jucând și la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo din 1964. După un 
amical cu Bulgaria, în care s-a acciden-
tat la gleznă, a decis să renunțe la fot-
bal, evoluând ulterior, doar la meciurile 
de old-boys... Avea doar 34 de ani, pre-
ferând să se dedice activității juridice.

Am selectat câteva aprecieri ale unor 
apreciați scriitori, apropiați de fotbal.și 
ale unor jurnaliști străini. Fănuș Nea-
gu, după meciul câștigat cu 1-0 în 
1967, împotriva echipei RFG: „Ion 
Ionescu, vrăjitorul din Giulești, a 

fost cel mai bun de pe teren. 
Are pe dracul în vârful bocan-
cului. Cu seducătorul lui talent, 
a schițat toate fentele, cu care 
și-a câștigat, de-a lungul anilor, 
mii de admiratori. Spiridușul 
bucureștean, maestru al poan-
telor, a dat traiectorii incredibi-
le balonului”.

Eugen Barbu: „Un fin tehnician, 
cu un bun control al balonului, tână-
rul fotbalist feroviar produce pani-
că în rândul fotbaliștilor adverși. Dri-
blingul său, scurt, precis, îl situează pe 
valorosul fotbalist în rândul celor mai 
buni executanți ai acestui pretențios 
procedeu tehnic. Acest talentat fotba-
list întrunește , ca într-un buchet, o se-
rie de calități:combativitate, voință, 
perseverență, conștiinciozitate, la care 
se adaugă o mare voință de a învăța cât 
mai mult și cât mai multe”.

J.D. Rethacker, redactor șef adjunct 
France Football. după meciul Grecia- 
România 1-2. „Foarte solida echipă a Ro-
mâniei are un șuter formidabil, Ionescu, 
autorul ambelor goluri, pe care apăra-
rea Franței va trebui să-l supraveghe-
ze îndeaproape, deoarece e foarte abil, 
combativ și știe să speculeze greșelile 
adversarului”. Le Sports, Belgia, la fine-
le partidei Cercle Bruges-Racing White: 
„Fostul idol al microbiștilor bucureșteni 
a făcut o partidă senzațională. Echipa 
din Bruges a dominat meciul de la un 
capăt la altul, în special, sub impulsu-

rile acestui fotbalist de rasă, Ionescu. 
din nou REGE AL TERENULUI, care 
este nu numai un remarcabil tehnician, 
un uimitor distribuitor de mingi, dar în 
aceeași măsură, un finalizator de clasă”. 
Dar și o epigramă a lui V.D. Popa: Vreau 
să-ți fac o epigramă/Însă, sincer, să mă 
crezi/Nu m-am hotărât, mi-e teamă,/
Când o vezi, să n-o...driblezi! 

După „agățarea ghetelor în cui”, cum 
se spune, Ion Ionescu și-a desfășurat ac-
tivitatea timp de patru decenii, până la 
începutul anului 2021 când s-a pensio-
nat, într-un domeniu de cea mai înal-
tă responsabilitate, socială și morală, 
cel al înfăptuirii actului de justiție. Ast-
fel, mulți ani a fost judecător, iar apoi 
a îmbrățișat una dintre cele mai nobi-
le profesiuni liberale, aceea de avocat, 
Maestru al Baroului București. Pre-
cum pe terenul de fotbal, unde era cu-
noscut pentru fair-play-ul cu care știa 
să mențină și să consolideze spiritul 
de echipă învingătoare, sau cu care își 
întâmpina adversarii, și în instanță, 
ca magistrat sau ca purtător al robei 
cu bavețică albă, s-a dovedit un pro-
fesionist desăvârșit, riguros în mânu-
irea balanței când pronunța hotărâri 
judecătorești, ori, ulterior, în apărarea 
intereselor legitime ale persoanelor, fi-
zice sau juridice, în cauzele în care era 
angajat. Au rămas drept lecții, pentru 
mai tinerii avocați, impresionantele sale 
pledoarii la bară în dosare celebre, pre-
cum „Caritas”, „Suveica” și multe altele.

Amintiri cu golgheterul Amintiri cu golgheterul 
all-time al Rapiduluiall-time al Rapidului

SPORTSPORT

@ RADU LEVÂRDĂ

La 55 de ani de când echipa de aur a Rapidului cuce-
rea primul titlu de campioană a ţării și cu un an înain-
tea sărbătoririi centenarului clubului din Giulești l-am 
invitat la o discuţie de aduceri aminte pe ION IONESCU 
(PUIU), golgheterul all-time, cu 107 reușite. Care, după 
absolvirea a două facultăţi, avea să-și continue cariera 
în domeniul justiţiei, vreme de patru decenii.

- Sunteţi, domnule Cornel Oţelea, un nume de 
referinţă în handbalul românesc. Documente la înde-
mână precizează că aţi bătut la porţile consacrării do-
rind să ajungeţi voleibalist, dar nu la clubul CCA. Aţi 
fost mai întâi la „Tânărul dinamovist”.

- Firescul lucru își are explicația cuvenită. Am făcut 
liceul la I.L. Caragiale, foarte preocupat de activitatea de 
educație fizică în rândul elevilor. Profesorii de sport ne 
ademeneau în curtea școlii unde aveau desenate diverse 
suprafețe de joc. S-a întâmplat ca eu să fiu văzut ca vii-
tor jucător de volei. Datorită acestui impuls am ajuns la 
clubul Dinamo, cel mai apropiat de liceul nostru. La un 
moment dat s-a procedat la o triere a noastră și am fost 
îndrumat să merg la CCA ale cărui terenuri de antrena-
ment erau destul de aproape. Am fost primit cu brațele 
deschise și dat în grija unui handbalist cu experiență.

- Și la 20 de ani eraţi chemat la echipa naţională, cu 
precizarea că, pe atunci, în anii ’50, la modă era jocul 
de handbal în 11. Destul de repede, handbalul în sală, 
cu echipe formate din șapte jucători, a eliminat practic 
competiţiile de handbal în 11. Cei avantajaţi de vârstă 
au devenit oameni de bază în formaţiile nou-construite.

- Vasile Sidea, Otto Tellman, Puiu Nodea, Aurel Bul-
gariu etc.... Ei ne-au învățat sportul cel nou...

- Consideraţi un noroc faptul că, întâmplător sau 
nu, aţi ajuns să jucaţi sub culorile clubului din Calea 
Plevnei?

- Fără discuții! CCA reprezenta de la înființare – iată 
cum au trecut trei sferturi de veac – un laborator hotă-
rât să pregătească sportivii de valoare în felurite disci-
pline. Vă pot spune și acum nume care au contribuit la 
gloria sportului românesc: echipa de fotbal a fost me-
nită să fie ani buni campioană ori câștigătoare de Cupa 
României; Iolanda Balaș s-a afirmat exploziv câștigând 
de două ori titlul olimpic la săritura în înălțime; soțul ei, 
Ioan Soter, a ținut ani de zile recordul național la sări-
tura în înălțime la bărbați; la baschet erau de neînvins; 
echipa de rugby avea în formație pe fundașul Alexan-
dru Penciu („Alexandru cel Mare”, cum era mângâiat); 
luptători, în frunte cu Dumitru Pârvulescu au urcat pe 
podiumul olimpic; boxerii Gheorghe Fiat, Mircea Do-
brescu, Gheorghe Negrea au câștigat, de asemenea, me-
dalii olimpice sau europene; aveam la un moment dat 
cea mai bună echipă de volei din țară. Lista este bogată 
și îmi oxigenează dragostea pentru clubul de care m-am 
legat, cum se vede, pe viață.

- Ce v-a atras totuși spre handbal? Și, în fond, cum 
de v-aţi potrivit atât de bine exigenţelor sale?

- Îmi plăcea și voleiul ca sport de echipă. Dinamis-
mul lui nu era de ignorat. M-am trezit, însă, că tânjeam 
după o disciplină care să te stimuleze în participarea la 
victoria echipei. M-a împins dorința de a depăși adver-
sarul prin luptă directă, să mă implic în gândirea sche-
melor de joc, în folosirea cu pricepere a fazelor de înain-
tare spre poarta adversă, în regruparea inspirată pentru 
apărare. Cu timpul, am descoperit golul, pofta de a în-
scrie, dorința de a nu lăsa adversarului această șansă.

- Aţi devenit la un moment dat antrenor. Aţi simţit 
mai bine diferenţa dintre obligaţiile jucătorilor și ale 
celor puși să-i îndrume pentru un joc de calitate?

- Ce are el antrenorul de rezolvat este una, ce are 
de făcut jucătorul pe teren și în afara lui înseamnă, evi-
dent, altceva. Dar toți împreună au același interes, același 
scop. Dar o componentă esențială rămâne antrenorul 
echipei, un dascăl de la care jucătorii acceptă în con-
sens că trebuie să îl mulțumească pentru un joc și re-
zultate cât mai bune.

- Vreţi să vă referiţi la principalii antrenori cu care 
aţi lucrat?

- La CCA, mai apoi Steaua, am avut un antrenor de 
referință, domnul Ioan Kunst-Ghermănescu. Aducea cu 
sine faima unui cadru didactic plus experiența acumulată 
pe plan intern și internațional în îndeplinirea diverselor 
responsabilități. Rezerv cuvintele mele de laudă antre-
norului Eugen „Mandel” Trofin, un foarte talentat exa-
minator al mișcării în teren, capabil să sesizeze scheme-
le de joc ale adversarilor și să elaboreze, de la caz la caz, 
reacția potrivită. Am avut în diverse rânduri posibilita-
tea de a fi aproape de antrenorul Oprea Vlase, legat prin 

multe fire și pentru mulți ani de 
clubul Dinamo. Nu cred că auziți 
de la mine pentru prima dată cu-
vinte de apreciere despre exigența 
sa. Punea un deosebit accent pe 
pregătirea fizică a jucătorului, fo-
losind orice minimă posibilitate 
de a-l ține în priză, inventând mo-
tive și împrejurări în care handba-
listul să fie implicat. Evident că la 
acest nivel de antrenament jucă-
torii se abandonau dorințelor sale. 
Sub conducerea sa am și câștigat 
în 1961 titlul mondial la Campio-
natul găzduit de RFG.

- Nu o dată, dinamoviștii erau 
majoritari pe terenul de joc...

- Da, de ce-i al lor nu trebuie 
să se atingă nimeni!

- Cum a apărut Gheorghe Gruia ca jucător de hand-
bal la CCA?

- Clubul militar își avea mijloacele sale de întinerire 
a echipei, avantajat de venirea tinerilor pentru stagiul 
militar, pe atunci cu o durată de doi ani. Cei ce prindeau 
acest tren, să facă armata la Clubul Sportiv, beneficiau de 
formele deja existente pentru antrenament, pentru par-
ticipare în cantonamente, pentru pregătirea temeinică 
a meciurilor tari. Cu Gruia a fost altceva. El era deja în 
lotul CCA de volei, dar deținea calități de a performa și 
în alte sporturi, atletism, de pildă. Întâmplător lotul său 
se antrena pe o arenă pusă la dispoziție de Minister în 
Dealul Uranus. Voleibaliștii, cu Gruia în formație, erau 
gata să se retragă pentru a elibera arena pentru urmă-
torul antrenament. Dintr-o eroare, pe terenul de volei 
a apărut o minge de handbal de pe margine. Gruia s-a 
aplecat, a prins-o și a aruncat-o cu putere la o poartă 
aflată la oarece distanță, izbind chiar în bară. Unul din-
tre antrenori a ținut să îl cunoască pe „autor” și l-a con-
vocat de a doua zi la antrenamentele noastre, reglând 
administrativ transferul în cadrul clubului. La Campi-
onatul Mondial de la Praga, Gruia făcea parte din lotul 
național. A fost un mare câștig și pentru club, și pentru 
echipa României.

- Din curiozitate cum era ca om de echipă?
- Pot să vă spun că prin comportamentul eficient pe 

durata meciului sau antrenamentului era un coleg re-
marcabil. Noi am fost apropiați și nu am avut decât de 
câștigat știa să întrețină voia bună...

- „Guriţă”...
- Văd că știți... Avea calități muzicale, reușise să își 

alcătuiască un repertoriu de invidiat.
Am fost alături în echipa care a confirmat la Praga va-

loarea care ne instalase pe primul loc în ierarhia mondi-
ală. Am făcut parte din echipa care a câștigat Mondialele 
de la Paris din 1970, iar el nu a lipsit de la întrecerile de 
nivel înalt programate în acel deceniu. A fost pe teren și 
la Mondialele din 1967, ținute în Suedia, când am reușit 
să obținem bronzul, el fiind declarat cel mai bun jucător 
al campionatului. A făcut parte din echipa noastră care 
a reușit bronzul olimpic în 1972, la Munchen, fiind gol-
gheterul acele competiții cu 37 de goluri. Dacă memoria 
mea este corectă, Gruia a marcat 736 de goluri în 127 de 
partide jucate în tricoul Naționalei. Să nu uităm că a făcut 
parte din echipa Steaua când ea a câștigat în 1968 Cupa 
Campionilor Europeni. În 1992, a fost declarat cel mai 
bun handbalist român al tuturor timpurilor.

- Dar apoi a plecat...
- Aici trebuie să limpezim lucrurile. Pentru orice 

sportiv de valoare, dorința unui stagiu peste hotare era 
inclusă în proiect. Lui i s-a refuzat această perspectivă. 
După Mondialele de la Paris, avea o ofertă venită din 
RFG. Din surse s-a aflat că inițiatorul contractului fixase 
și ziua când urma să înceapă să joace, drept pentru care 
i se pusese la dispoziție o mașină luxoasă pe care fanii 
echipei au ținut să o aducă la stadion pe o platformă 
astfel ca Gruia să fie primul care o conduce. Fiind refuzat 
el s-a arătat dispus să aștepte o altă șansă care a venit 
după ceva timp, odată cu misiunea oficială din Mexic, 
unde a rămas până la sfârșitul vieții.

- Ce credeţi, avem șansa de a fi din nou cei care am 
fost și, cum se zice, poate chiar mai mult de-atât?

- De felul meu sunt optimist. Vă răspund fără 
reținere: Da! Cu niște condiții...

- Aţi putea enumera câteva?
- E mai mult de vorbit pe această temă. O echipă 

națională nu poate fi alcătuită profitabil într-un cam-
pionat intern în care domină jucători și jucătoare din 
alte țări. Se impune introdus un sistem de selecție care 
să stimuleze elementul autohton. În fruntea organelor 
de specialitate trebuie promovate valori autentice cu 
experiență și simțul competiției, cu știința golurilor. 
Trebuie regândit locul handbalului în sport și oferite 
stimulente fără de care victoria rămâne un cuvânt gol 
de conținut.

- Care credeţi că este rolul jucat de handbalul femi-
nin la creșterea prestigiului sportului românesc?

- Fără îndoială, important! Păcat că le evocăm așa 
de rar și doar întâmplător. Se întâmpla în anii '50 când 
fetele deveneau Campioane Mondiale. Era la modă jocul 
în 11. Am și găzduit o ediția mondialelor, câștigând finala 
jucată în potcoava de la Stadionul Republicii. Ne-au făcut 
loc în vitrină cu valori internaționale! Bravo lor!

- Vă mai amintiţi de cei care jucau la CCA în anul 
venirii dumneavoastră la clubul Militar în 1958?

- Nu am cum să uit! Vasile Sidea, portarul ce venea 
din campionatul în 11, Aurel Bulgariu, Iulian Căliman, 
Kurt Sauer, Octavian Nițescu, Constantin Șelaru, Valen-
tin Șelaru, Otto Tellman, Olimpiu Nodea...

- Ca antrenor, ce jucători mari aţi avut în lot?
- Mulți!... Dincă Alexandru, Nicolae Munteanu, 

Ștefan Orban - portari, apoi Ioan Popescu, Constantin 
Tudose, Gheorghe Gruia, Gheorghe Goran, Mihai Ma-
rinescu, Dumitru Marian, Gabriel Kicsid, Vasile Stângă, 
Ștefan Birtalan, Radu Voina, Cezar Drăgăniță, Werner 
Stockl, Dumitru Berbece, Cristian Dietrich, Adrian 
Ghimeș, Vasile Patră.

- Și o ultimă întrebare: cine și-a găsit loc în „echipa 
din toate timpurile” a handbalului românesc?

- S-ar cuveni să precizez părerea mea: comparații 
între jucători chemați să se exprime în perioade complet 
diferite nu sunt realiste. Ritmul de joc, metodele de pre-
gătire, viziunea antrenorilor diferă de la o etapă la alta. 
Eu vă răspund, dar am în vedere mai ales perioada în 
care eu însumi mă aflam pe teren. Îmi cer scuze față de 
colegii mei pentru eventualele omisiuni la enumerarea 
și clasificarea lor. 

- Notez cu atenţie!
- Portari: Mihai Redl, Cornel Penu, Nicolae Mun-

teanu. O mențiune specială pentru Mișu Redl, a cărui 
prestație în finala de la Dortmund din 1961 a fost hotâ-
râtoare pentru victoria noastră. Extreme stânga: Maricel 
Voinea, Constantin Tudose, Ioan Popescu. Interi stânga: 
Hans Moser, Ștefan Birtalan, Vasile Stângă. Conducă-
tori de joc: Olimpiu Nodea, Radu Voina, Cristian Gațu. 
Interi dreapta: Petre Ivănescu, Gheorghe Gruia, Gabriel 
Kicsid. Extreme dreapta: Adrian Cozma, Iosif Iacob, 
Cezar Drăgăniță.

Închei cu o completare: atât Steaua, cât și Dinamo 
au reprezentat cluburile-laboratoare de antrenament, 
de pregătire fizică, morală și tactică.

Gheorghe Gruia și Cornel Oțelea
purtând Cupa Campionilor Europeni la handbal (1968) 

@ NEAGU UDROIU
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AVOCATUL CASEI
Executarea hotărârilor 

judecătorești 
referitoare la minori

Răspundem în acest număr întrebări-
lor primite de la mai mulţi cititori, prin-
tre care Constanţa Eftimie din Târgoviște, 
Sandor Terenţiu din Târnăveni și Maria 
Coravu, din Buftea.

În articolele 910-914 din Codul de pro-
cedură civilă se reglementează procedura 
privind punerea în executare a hotărâri-
lor judecătorești referitoare la minori, în-
cercând să transpună regulile și principiile 
jurisprudenței Curții Europene. Totodată, 
dispoziții importante privind respectarea 
și garantarea drepturilor copilului le regă-
sim în Legea nr. 272/2004, referitoare la 
protecția și promovarea drepturilor copi-
lului. Normele de drept execuțional trebuie 
să respecte principiul interesului superior al 
minorului și să-l protejeze pe acesta de tra-
ume emoționale. În acest sens se remarcă 
preocuparea legiuitorului care, în art. 911 
alin.4 C.pr.civ., prevede: „Nu este permis ni-
ciunei persoane să bruscheze minorul sau să 
exercite presiuni asupra lui pentru a se rea-
liza executarea”. Totodată, se remarcă faptul 
că în procedura de executare silită participă 
și asistenți sociali (când aceștia apreciează 
că este necesar, pentru că așa prevede art. 
911 alin 2 CPC) și psihologi, tocmai pentru 
a diminua traumele minorului.

Potrivit art. 910 alin 1 C.pr.civ., execu-
tarea silită a altor obligații de a face sau a 
obligațiilor de a nu face - sunt aplicabile și 
în cazul măsurilor privitoare la minori pre-
văzute într-un titlu executoriu, precum: 
*stabilirea locuinței minorului; *darea în 

plasament; *înapoierea minorului de că-
tre persoana care îl ține fără drept; *exer-
citarea dreptului de a avea legături perso-
nale cu minorul; *alte măsuri prevăzute de 
lege. Enumerarea este exemplificativă, fi-
indcă în practica execuțională se pot întâlni 
și alte situații care intră în sfera de aplica-
re a procedurii în discuție, cum ar fi stabi-
lirea programului de vizitare a minorului. 
Suntem în prezența unor obligații intuitu 
personae, pentru a căror aducere la înde-
plinire legiuitorul a prevăzut, în caz de ne-
conformare, un mijloc de constrângere in-
directă asemănător executării obligațiilor 
de a face. În reglementarea actuală, execu-
tarea măsurilor privitoare la minori prezin-
tă unele particularități față de executarea 
altor obligații de a face. Titlurile executorii 
în această procedură sunt reprezentate de: 
a) Hotărârile judecătorești definitive și b) 
Hotărâri judecătorești pronunțate în primă 
instanță în condițiile art. 448 și urm. C.pr.
civ. privind executarea provizorie de drept. 
Hotărârile judecătorești definitive consti-
tuie titluri executorii conform art. 632 al 
2 C.pr.civ. Potrivit art. 634 C.pr.civ., sunt 
definitive hotărârile: *care nu sunt supu-
se apelului și nici recursului; *date în pri-
mă instanță, fără drept de apel, neatacate 
cu recurs; *date în primă instanță, care nu 
au fost atacate cu apel; *date în apel, fără 
drept de recurs, precum și cele neatacate 
cu recurs; *date în recurs, chiar dacă prin 
acestea s-a soluționat fondul pricinii. Toate 
hotărârile enunțate mai sus devin definitive 
la data expirării termenului de exercitare a 
apelului ori a recursului sau, după caz, la 
data pronunțării. Procedura de executare 
poate fi declanșată în baza titlului execu-
toriu atașat cererii de executare, în original 
sau în copie legalizată.

Spre deosebire de reglementarea anteri-
oară, formula executorie este menționată în 
încheierea de încuviințare a executării silite, 
conform art. 666 alin. 3 și 4 C.pr.civ. Artico-
lul 448 C.pr.civ. reglementează o categorie 
aparte de hotărâri judecătorești și anume 
acelea care sunt executorii de drept, chiar 
dacă au fost atacate cu apel sau cu alte căi 
de atac, atunci când au ca obiect: *stabilirea 
modului de exercitare a autorității părintești, 
stabilirea locuinței minorului, precum și mo-
dul de exercitare a dreptului de a avea legă-
turi personale cu minorul; *plata salariilor 
sau a altor drepturi izvorâte din raporturile 
juridice de muncă, precum și a sumelor cu-
venite, potrivit legii, șomerilor; *despăgubiri 
pentru accidente de muncă; *rente ori sume 
datorate cu titlu de obligație de întreținere 
sau alocație pentru copii, precum și pensii 
acordate în cadrul asigurărilor sociale; *des-
păgubiri în caz de moarte sau vătămare a 
integrității corporale ori sănătății, dacă  des-
păgubirile s-au acordat sub formă de prestații 
bănești periodice; *reparații grabnice; *pu-
nerea sau ridicarea sigiliului ori refacerea 
inventarului; *cereri privitoare la posesie, 
numai în ceea ce privește posesia; *hotă-
rârile pronunțate în temeiul recunoașterii 
de către pârât a pretențiilor reclamantului, 
pronunțate în condițiile art. 436 C.pr.civ.; 
*alte cazuri în care legea prevede că hotărârea 
este executorie. Executarea acestor hotărâri 
judecătorești are un caracter provizoriu, în 
sensul că este condiționată de respingerea 
căii de atac declarată de partea care a pierdut 
procesul. În egală măsură, art. 136 din Legea 
nr. 272/2004, privind protecția și promova-
rea drepturilor copilului, prevede că hotărâ-
rea pronunțată de prima instanță în materia 
măsurilor de protecție specială este execu-
torie de la pronunțare. Prin prevederile art. 
101 alin.2 din Legea nr. 36/1995 a notarilor 
publici și a activității notariale, republicată, 
s-a recunoscut caracterul de titlu executo-
riu acordului parental încheiat prin înscris 
autentificat cu ocazia divorțului sau ulteri-
or acestui moment, cu privire la aspectele 
prevăzute de art. 375 al 2 C.civ. În procedu-
ra notarială a divorțului cu minori, părinții 
semnează o convenție autentificată (acord 
parental) potrivit prevederilor art. 504 și 
urm. C.civ., cu acordul autorității tutelare și 
cu respectarea dispozițiilor privitoare la audi-
erea minorului. În această convenție părinții 
trebuie să stabilească elementele esențiale 
cu privire la răspunderea părintească, re-
spectiv: exercitarea în comun a autorității 
părintești, locuința copilului după divorț, 
drepturile  părintelui separat de copil de a 
avea legături personale cu acesta, contribuția 
părinților la cheltuielile de creștere și edu-
care. Acordul parental se încheie prin act 
autentic separat de certificatul de divorț, 
constituie titlu executoriu și va putea fi mo-
dificat ori de câte ori va fi necesar de către 
notarul care a soluționat divorțul, în baza 
înțelegerii părinților, cu acordul autorității 
tutelare și cu respectarea dispozițiilor pri-
vitoare la audierea minorului.

Se impune sublinierea faptului că pre-
vederile art. art. 910-914 C.pr.civ. sunt apli-
cabile numai în cazul unei executări silite 
propriu-zise, nu și pentru ipoteza în care 
obligația se execută de bună voie. În con-
formitate cu art. 622 C.pr.civ., obligația 
stabilită prin hotărârea unei instanțe sau 
printr-un alt titlu executoriu, se aduce la 

îndeplinire de bună voie și numai în ca-
zul în care debitorul nu execută de bună 
voie se procedează la executarea lui silită. 
Dispozițiile art. 622 C.pr.civ. nu conțin ni-
cio prevedere specială în cazul hotărârilor 
judecătorești și titlurilor executorii referi-
toare la minori dar, în conformitate cu prin-
cipiul „ubi lex non distinguit nec nos distin-
guere debemus” și obligațiile referitoare la 
minori, stabilite prin hotărâri judecătorești 
sau alte titluri, pot fi executate de bună voie. 
În situația unui refuz din partea debitoru-
lui se va recurge la executarea silită. Cere-
rea de executare silită se depune la execu-
torul judecătoresc din circumscripția Curții 
de apel unde urmează să se facă executa-
rea, conform art. 652 al 1 lit c) C.pr.civ., iar 
încuviințarea executării silite se dispune de 
instanța de executare stabilită de dispozițiile 
art. 651 C.pr.civ.

Potrivit art. 910 al 2 C.pr.civ., executo-
rul judecătoresc va trimite părintelui sau 
persoanei la care se află minorul încheie-
rea de încuviințare a executării, împreună 
cu o somație în care îi va comunica acestu-
ia data la care să se prezinte împreună cu 
minorul la sediul său ori în alt loc stabilit 
de executor, în vederea preluării acestuia 
de către creditor, sau îi va pune în vedere 
celuilalt părinte să își exercite dreptul de a 
avea legături personale cu minorul, după 
programul stabilit în titlul executoriu. În 
cazul în care debitorul nu se conformează 
somației, executorul, la cererea creditoru-
lui, va sesiza instanța de executare pentru 
a face aplicarea prevederilor art. 906 C.pr.
civ., adică pentru a obliga debitorul la pla-
ta unei penalități stabilită pe zi de întârziere 
până la respectarea obligației prevăzute în 
titlul executoriu. Fiind vorba de o obligație 
neevaluabilă în bani, cuantumul penalității 
se stabilește potrivit art. 906 al 2 C.pr.civ.

Executarea silită a hotărârilor jude-
că torești referitoare la minori poate avea 
loc după trecerea unui interval de o lună 
de la data comunicării încheierii prin care 
instanța de executare a aplicat debito-
rului penalități și se va efectua numai în 
prezența unui reprezentant al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului iar, după caz, a unui psiholog de-
semnat de aceasta. Lipsa reprezentantului 
D.G.A.S.P.C. va fi sancționată cu nulitatea 
executării silite.

@ Av. CRISTIANA VĂRĂȘTEANU
0723.302.337

cristiana.varasteanu@acsinte.com

Cu o experiență publicistică de peste 14 ani în presa 
culturală (a debutat cu texte de specialitate în revista 
Magazin istoric, în 2008, iar, editorial, în 2010, cu o 
carte mai puțin obișnuită în publicistica de la noi, Atin-
gerea unui ideal - literaţii din timpul dinastiei chineze 
Tang), Camelia Pantazi Tudor este, la ora ac-
tuală, o veritabilă instituţie de presă: director de revis-
tă culturală (Astralis, din 2019), inițiatoare a Salonului 
Literar Astralis (peste 10 ediții, până în 2020), redac-
tor-realizator al seriei de „dialoguri” cu scriitori și artiști 
Portret de autor „Mihai Grămescu” (iunie 2014 – de-
cembrie 2021), redactor și colaborator la numeroase re-
viste din capitală și din țară: Viaţa Românească, Portal 
Măiastra, Cultura, Literatorul, Tribuna, Argeș, Revis-
ta UZP  etc., membru al Filialei Presă Culturală a UZPR 
(din 2021, revista Astralis apare sub egida UZPR) etc.

Cu asemenea palmares jurnalistic, în 2022, autoa-
rea s-a întors, după un îndelung ocol literar, la vocația 
sa inițială, publicând volumul de interviuri Fascinaţia 
dialogului (Ed. Astralis) o continuare, în fapt, a unei 
bogate activități editoriale, concretizată, în vremea pan-
demiei, cu publicarea altor două cărți, Momente isto-
rice (ed. a II-a, revizuită, Ed. UZPR., 2021) și Îngerii 
din lună (poezii, Ed. Astralis, 2021), ambele primite cu 
interes de publicul cititor.

În acest context, cele 21 de „convorbiri” culturale 
din Fascinaţia dialogului (mai mult de jumătate din cei 
intervievați sunt membri marcanți ai UZPR) confirmă 
puternicele legături afective din breasla jurnaliștilor, în 
special a celor din zona culturală, justificând, indirect, 
inițiativa Consiliului Director al Uniunii de a înființa 
o filială de profil. Principala calitate a acestor discuţii 
libere pe teme cultural-profesionale este spontaneita-
tea. Autoarea nu „inventează” interviul, nu întreabă în-
tâmplător sau fără obiect, nu inovează și nu șochează, 
ci merge la esențe, la surse. Începând cu selecția in-
terlocutorilor, și continuând cu acuitatea întrebărilor, 
cartea este, cu totul, adecvată locului și momentului pe 
care îl trăim: este o oglindă a condiției creatorului, a 
jurnalistului cultural, în speță într-o societate profund 
afectată de recenta pandemie de Covid. Asta și pentru 
că, inevitabil, cartea are ca fundal, spectrul îndoielii 
provocat de acest flagel. Alcătuită după toate regulile 
jurnalistice, fiecare interviu fiind precedat de câte un 
chapeau, o „carte de vizită” obligatorie, având în vedere 
diversitatea domeniilor în care își desfășoară activitatea 
jurnaliștii invitați, cartea, cu totul, este un portret de 
generaţie, este o dovadă că, la ora actuală, Filiala Presă 
Culturală este, poate, cea mai diversă, mai dinamică și 
mai originală structură profesională constituită în ul-
timii ani. Rând pe rând, în carte își spun cuvântul des-
pre artă, viață și cultură, publiciști, artiști lirici, poeți 
și prozatori, critici consacrați, pictori și chiar ingineri 

sau medici care, după un scenariu publicistic presta-
bilit, relatează propria devenire, gândurile și opțiunile 
personale, totul pe un fundal social bine delimitat. Cu 
toții însă, „prieteni” sau doar simpatizanți ai Revis-
tei Astralis, au ca element comun pasiunea jurnalisti-
că, atestată înclusiv de calitatea de membri ai Uniunii. 
Între aceștia, îi amintim, selectiv, pe filologul Dan An-
ghelescu, editor și fondator de reviste culturale, critic 
muzical și istoric al literaturii exilului, pe medicul Ele-
na Armenescu, publicist, dar și „actriță” a trupei Tea-
trum Nostrum, a UZPR, pe actrița Magda Băcescu, di-
rectoare (și fondatoare) a singurei reviste pentru copii 
de la noi, cu apariție regulată, Puffy și prietenii ei, pe 
scriitorul (și jurnalistul) Geo Călugăru, cel mai mai au-
torizat „cenaclist” de la noi (din 1983 conduce aproape 
fără întrerupere astfel de „ateliere de creație”, veritabi-
le laboratoare ale scrisului profesionist), pe publicistul 
„româno-german” Eugen Cojocaru, fondatorul Cena-
clului și al Revistei Agero, de la Stuttgart (din 2001) 
și vicepreședinte al Asociației Scriitorilor Români din 
Germania, pe prozatoarea (și omul de afaceri) Daniela 
Gumann, director (fondator) al publicației Condeierul 
diasporei, ce apare în Austria, pe sinologul și traducă-
torul Constantin Lupeanu, cel mai „titrat” director al 
I.C.R-ului din Beijing, ori pe scriitoarea (și managerul 
cultural de succes) Loreta Popa, public-relation la Mu-
zeul Național al Literaturii Române, iar lista poate con-
tinua. Cu toții au ceva de comunicat, cu toții au trăit câte 
o experiență „unică”: „Când nimeni din redacția Jur-
nalului Naţional nu a vrut să se înhame la rubrica Ah, 
femeile!, devenită mai apoi, Ce vor bărbaţii, eu am în-
drăznit să șlefuiesc acest mic colț tipografic, cucerind ci-
titorii prin autenticitate, originalitate și simplitate. Mai 
târziu, am reunit aceste texte în cartea Scrisori pentru 
Ema, apărută la „Editura For You”. Cu acel prilej, ma-
estrul Dan Puric spunea:„Ce sunt aceste epistole dacă 
nu strigăte sfâșietoare de viață, aruncate într-o lume 
fără ecou sufletesc?” (dialog cu Loreta Popa, p. 239).

Cartea abundă în mărturii despre experiențe jurna-
listice unice:„În 1990, am scos (la Brașov–n.n.) revista 
15 Noiembrie, apoi cotidianul Alternativa, cu 14 pro-
prietari. A urmat Observatorul (de Brașov – n.n.), sub 
egida Trustului de Presă Expres, apoi am fost consilier 
artistic la revista Astra (dialog cu pictorul Gabriel Stan, 
p. 271). După ce în Austria, țara noastră de adopție, am 
înființat„Asociația Scriitorilor Români”, m-am gândit să 
înființez și în Țara-mamă un astfel de Centru de creație. 
Am abordat deliberat, aș spune, jurnalismul cultural 
(s.n.), iar soțul meu (Constantin Gumann–n.n.), jurna-
lismul politic, convinși că„fericirea pe care nu o împarți 
la doi nu se dublează”(dialog cu Daniela Gumann, p. 
177). Iar exemplele pot continua.

Cu totul, cartea reflectă diversitatea și vitalitatea Fi-
lialei Presă Culturală. Spontani, „geniali”, originali și 
autentici, jurnaliștii intervievați au „replica la purtă-
tor”: „Văzul inimii, emisiunea  pe care am gândit-o și 
am realizat-o în ultimii ani, este despre performanță și 
armonie, este despre o lume a esențelor. Am dorit să fie 
marcată de emoția confesiunii. Darul de a ne îmbogăți 
spiritual, prilejuit de întâlnirea cu talentul, este șansa 
noastră de a fi împreună” (dialog cu poeta Evelyne Cro-
itoru, p. 115).

Un bun interviu, spunea cândva un mare jurnalist, 
este un prilej pentru reporter de a se substitui cititoru-
lui. Camelia Pantazi Tudor reușește rara performanță 
de a se implica discret în „viața” invitaților ei, păstrând 
intacte imparțialitatea și decența: „Mi-a plăcut să de-
senez de mic, dar după a10-a expoziție am recunoscut 
că nu am talent. Am ales să scriu despre artă, și să in-
termediez vânzarea de artă. Așa a ieșit o carte despre 
artă, în fapt un doctorat, ce m-a consacrat ca galerist 
(la Stuttgart–n.n.). Ca ardelean„tenace”, am deschis o 
Galerie de artă, unde expun artiști din toate colțurile 
lumii, și așa au prins viață cele două volume, Plimbare 
pe tăișul gândului(dialog cu scriitorul Eugen Cojoca-
ru, p. 104) Prezent în revistele de cultură, practicat cu 
aplomb de mari jurnaliști, gustat de public, interviul 
rămâne o piatră de încercare  pentru orice aspirant la 
gloria publicistică. Simpatice fără histrionism, amabi-
le fără idolatrie, provocatoare fără tupeu, interviurile 
Cameliei Pantazi Tudor sunt„confortabile”, stenice și 
fascinante.

@ MARIAN NENCESCU
Consultanţă juridică:
av. VERONICA MUȘAT-BOCȘE
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Sã ne deaSã ne dea
de gândit!...de gândit!...

Eveniment 
Editorial

De câteva zile, 
la Editura Uni-
unii Ziariștilor 
Profesioniști a 
apărut, într-o gra-
fie impecabilă, al 
doilea volum de 
comentarii litera-
re, „Lecturi în in-
terpretare perso-
nală”, semnat de 
cunoscuta jurna-
listă și scriitoare 
Vasilica Ilie, 
membră a Uni-
unii Ziariștilor 
Profesioniști din 
România. Precum 
în primul, autoa-
rea cuprinde între 
copertele acestui 
nou volum un iti-
nerar, prestabilit 
după criterii proprii de analiză și de apreciere, prin 
operele recente ale mai multor scriitori contemporani 
și, în interwpretare personală, ni le prezintă astfel 
cum le-a simțit, în conținut, ochiul său de fin obser-
vator al fenomenului literar. Se remarcă pregnant 
la Vasilica Ilie, pe lângă stilul consacrat al criticului 
specializat în domeniu literar, acuitatea, abordarea 
și forța specifice jurnalistului (nici nu se putea al-
tfel!), în a convinge cititorul, cu argumente incon-
testabile, că viziunea ei personală asupra textului 
luat în discuție este obiectivă și oricine, avizat și de 
bună-credință, poate constata că afirmația mea nu 
este gratuită. Din motive lesne de înțeles nu înșirui 
aici numele celor „criticați” de intransigenta autoa-
re, ei regăsindu-se singuri în carte. Subliniez ca fiind 
foarte inspirate considerațiile așternute pe ultima 
copertă a volumului de George Vlaicu, redactor-șef 
adjunct al acestei reviste. Sunt convins că pe Vasili-
ca Ilie o vom reîntâlni, cât de curând, cu noi apariții 
editoriale, tot atât de valoroase! 

@ GEO CĂLUGĂRU

Voca]ia dialogului



Prin atelierele de picturãPrin atelierele de picturã
@ PICTORUL PROFESOR COJOCARU VERGIL-COVER, ÎN TAIFAS ARTISTIC CU STUDENTUL

ILIE IOAN MUSTAȚĂ
ÎN ATELIERUL DOMNIEI SALE, SPAȚIU DE LOCUIT, ÎN ACELAȘI TIMP

Motto:
„Arta plastică prin vizualitatea sa artisti-

că deosebit de frumoasă și mulţumirea re-
alizării acelei inovaţii plastice este modul 
cel mai rapid prin care se aduce o vindecare 
interioară rapidă și extraordinară. (Cover)

În ziua de 1 Mai 2022 am fost 
invitat de tatăl unui student la 
Arte Plastice, anul III, la locuința 
sa, folosită în același timp, ca ate-
lier de creație artistică. Ce am 
văzut m-a lăsat„mut”. Interio-
rul locuinței era încărcat cu fel 
de fel de tablouri realizate în di-
verse tehnici. Pe pat, întinse ma-
teriale plane, pe care studentul 
Ilie Ioan Mustață înfățișează 
chipuri de artiști, cântăreți și.... 
chiar Simona Halep, pe care în 
timp ce lucra la portretul dom-
niei sale, o și urmărea la televi-
zor într-un meci, când a câștigat.
(1 Mai 2022). Deși în cameră era 
semiîntuneric subsemnatul am 
simțit lumina tânărului Ilie Ioan 
Mustață, iradia asupra mea, în 
timp ce așeza pe portrete boabe 
de fasole, diverse mărimi și boa-
be de cafea. Rezultatul muncii 
sale creatoare, adevărate opere 
de artă, a înoculat, în puterea de 
pătrundere vizuală ochiului meu, 
singurul organ fizic al adevăra-
tei clarviziuni și intuiții spirituale 
înțelepțiunea absolută. Cu multă 
migală și plecăciune artistică tâ-
nărul aplecat asupra creației sale 
forma pentru generațiile de artiști 
ce vor veni după ce noi nu vom 
mai fi, înțelepciunea artistică și 
frumusețea plastică. Chipul lui 
Michael Jackson ieșit din mâna 
tânărului artist plastic părea a fi 
o creație plastică realizată de o di-
vinitate artistică de rang înalt și 
nobil. În timp ce admiram chipul 
cunoscutului cântăreț de mândrie 
universală, intelectul subsemna-
tului, acea parte a conștiinței in-
dividualizate a omului devenea 
conștientă, că mă aflam față în 
față cu un norocos depozit al fe-
nomenelor artistice, sursa tutu-
ror impresiilor, dătătoare de pu-
tere spiritului și acțiunii. Voința 
tânărului artist plastic impreg-
nată în lucrări artistice, folosind 
boabe de fasole și cafea, m-a fă-
cut să visez cu ochii deschiși, ad-
mirând operațiunile de magie 
artistică ale artistului creator de 
impresii plastice care circulă cu 
adâncă înțelepciune. Existența 
sufletului în magia studentului 
Ilie Ioan Mustață este intelep-
ciune și înțelegere artistică, în 
dorința umană de a crea emoții. 
Numai un personaj care știe să-
și cerceteze conținutul propriu-
lui suflet redă din boabe de faso-

le și cafea împlinirea esențială a 
dezvoltării spirituale. În bucuria 
tânărului artist, că subsemna-
tul îi apreciază „noutatea sa ar-
tistică” am văzut firele sufletești 
care intervin între arta sa și artis-
tul plastic. Dragostea adevărată 
pentru artă și sacrificiul spiritual, 
nu moare, ci se transformă într-o 
sfântă și durabilă prietenie artis-
tică. Această prietenie artist-artă 
călătorește etern în orice direcție 
și dimensiune către infinit. Pre-
văd că lucrările plastice semnate 
Ioan Ilie Mustață vor fi măreția 
moștenire pentru arta plastică ro-
mânească și universală. Ceea ce 
subsemnatul am scris despre tâ-
nărul artist plastic rămâne în is-
toria artei drept„judecată”. Arta 
domniei sale va fi„achitarea”. 
Am descoperit și admir la 
superlativ„inteligența imagina-
tivă” a lui Ilie Ioan Mustață, care 
creează imagini artistice noi, ne 
ajută în căutările noastre spiri-
tuale. Lucrările sale create după 
o migăloasă muncă sunt elegan-
te, armonioase, parcă făcute de 
o forță de viață divină. Am pă-
răsit simbolicul atelier-locuința 
cu credința că iubirea divinului 
acționează prin oameni și pentru 
oameni. Am lăsat în urma mea, 
un„atelier plastic, o locuință fami-
lială”, adevărat peisaj artistic lu-
minat de soarele creației plastice. 
În activitatea lui Ilie Ioan Mustață 
am descoperit și apreciat o acti-
vitate artistică deosebită, dobân-
dită prin disciplină, inteligență, 
muncă. M-am întors acasă cu 
gândul la ce mâncăruri scumpe 
irosim fasolea. Fiecare personali-
tate cu priceperea sa. De aici, pro-
babil și zicala: „să nu strici boabe-
le pe gîște”. Mulțumesc dragă Ilie 
Ioan Mustață că, vizitând locul de 
creație artistică al domniei tale, 
am văzut atâtea minunății plasti-
ce. Senzația de teamă că tinerii nu 
vor avea niciun viitor, prezența 
artei tale plastice a reușit să dis-
trugă sursa oricărei tulburări. 

P.S.: Pentru sănătatea sufle-
tului, fiecare personalitate trebu-
ie să-și înfăptuiească harul dat 
de Dumnezeu. Ești obligat, dra-
gă Ilie Ioan Mustaţă să dezvolţi 
la superlativ vocaţia divinului: 
să scrii, să cânţi și să pictezi. Nu-
mai arta construiește în sufletele 
noastre adevărata sănătate tru-
pească și spirituală.


