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Colinde, colinde!
E vremea colindelor
Căci gheața se’ntinde
Asemeni oglinzilor.
Și tremură brazii
Mișcând ramurelele
Căci noaptea de azi-i
Când scântee stelele.

Se bucur copii
Copiii și fetele
De dragul Mariei
Își pieptenă pletele,
De dragul Mariii
Ș’a Mântuitorului
Lucește pe ceruri
O stea călătorului…

„Colinde, colinde!”„Colinde, colinde!”
de Mihai Eminescude Mihai Eminescu
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@ Prof. EMIL TALIANU
președintele Filialei Giurgiu 

a UZPR
Din toamna anului 1866  –  când Mihai Emi-

nescu, plecat din Blaj unde frecventase clasa a 
VIII-a, ajunge la Sibiu pentru a se întâlni cu 
studentul Nicolae Densuşianu şi acesta îl reco-
mandă, printr-o scrisoare, preotului Ion Bratu 
din Răşinari, bunicul lui Octavian Goga, pen-
tru a-i facilita trecerea tainică a graniţei prin 
„vama cucului” –  până în vara anului 1867, 
când prezenţa lui este semnalată la Giurgiu, o 
scurtă eclipsă ascunde privirilor noastre traiec-
toria vieţii sale.

De ce din toate porturile dunărene a fost ales 
Giurgiu, urmează ca neobosiţii cercetători ai 
vieţii poetului să lămurească vreodată.

Poate că l-a atras legănarea Dunării, aici în 
portul cel mai important de atunci, unde aus-
triecii înfiinţaseră prima Societate de navigaţie 
fluvială, încă din anul 1854. Toi ei au realizat şi 
cea dintâi linie telefonică din Muntenia, pentru 
a stabili o legătură permanentă cu Bucureştii. 
Sau, poate lumea mirifică a teatrului a fost mo-
tivul stabilirii, pentru o vreme a adolescentului 
Eminescu la Giurgiu. În acest timp, după cum 
consemnează publicaţiile vremii, Giurgiu era 
cunoscut ca un oraş „bun de teatru” şi desele 
treceri ale trupei actorilor lui Iorgu Caragiale 
erau, cu certitudine, ştiute de Eminescu. Ne-
număratele deplasări ale acestei trupe de tea-
tru sunt confirmate şi de faptul că unul dintre 
actori, Daniil Drăghici, domiciliat în Bucureşti, 
se căsătoreşte, după cum atestă documente-
le oficiale ale timpului, cu giurgiuveanca Mar-
ghioala Eftimiu.

Nu se poate pune la îndoială faptul că, des-
pre Giurgiu să-i fi vorbit, în serile lungi de taină 
când plănuiau trecerea munţilor, preotul Bratu, 

care a prezentat această localitate de la mal de 
Dunăre unui alt descendent al familiei, cel care 
avea să fie eruditul cărturar Nicolae Droc Bar-
cian (14 noiembrie 1846 – 13 decembrie 1920), 
care, după un timp şi-a legat întreaga viaţă de 
Giurgiu.

Este posibilă şi varianta potrivit căreia ve-
nirea la Giurgiu a lui Eminescu să fi fost o re-
tragere vremelnică pe când se afla la Bucureşti, 
la fratele lui Iorgu, ofiţerul, de frica tatălui lui, 
care îşi căuta fiul rătăcitor.

Nu trebuie omis nici faptul că, pe atunci, 
Giurgiu era legat de Bucureşti prin dese curse 
ale diligenţelor trase de cai, care erau schim-
baţi la Călugăreni.

„Nelămurită mai rămâne totuşi apariţia lui 
Eminescu la Giurgiu”, menţiona într-una din 
scrierile sale eruditul istoric literar George Că-
linescu, care, în ciuda minuţiozităţii cu care al-
cătuia traiectoriile vieţilor fiecărui scriitor, nu 
a putut pune sub lumina cunoaşterii acest mo-
ment din scurta existenţă a Luceafărului.

Este, apoi, destul de cunoscută povestea an-
gajării lui ca sufleor, de către Iorgu Caragiale, 
relatată de Găvănescu, un fost actor al trupei, 
care l-a găsit pe Eminescu printre hamalii din 
port, în zilele când „sta cu răzătoarea de fier în 
mână şi rădea baniţele pline.”

Aşadar, Mihai Eminescu nu a fost un hamal, 
în accepţiunea firească a noţiunii, ci răzător de 
baniţe. Adică rădea, sau mai bine zis, nivela pli-
nul baniţelor – unitate de măsură pentru cere-
ale, dublă, cum se spune în zona noastră.

155 DE ANI DE CÂND

 POPOSEA LA GIURGIU
Mihai Eminescu

Prima creaţie grafică, inedită, reprezentându-l pe 
Eminescu, apărută în presa literară românească, 
a fost tipărită peste Carpaţi, pe prima pagină a 
revistei „Familia“, datată 13/25 ianuarie 1885, 
sub semnătura unui renumit grafician austriac, 
Theodor Mayerhofer. Era un portret în creion, o 
litografie, reproducând cea de-a doua fotografie 
oficială a Luceafărului.

Democraţia se exercită (acesta e cuvântul, nu 
se manifestă) în toate domeniile, cu precădere în 
social media. Aici poţi să spui ce vrei, ce crezi tu 
că ştii că alţii nu ştiu şi să spui ceva în plus, nea-
părat ca să nu fie etichetat ca plagiator. Este de-
parte gândul de a continua o cercetare pentru că 
asta înseamnă efort dacă nu apelezi la wikipedia. 
Poate că şi de acolo s-ar afla măcar în parte până 
unde s-a ajuns cu revendicarea moştenirii la care 
ai dreptul. Poate că nici nu interesează foarte mult 
o moştenire spirituală. Sunt instituţii culturale cu 
jilţuri comode de unde nu se lansează chemarea 
pentru descoperirea şi apărarea a ce avem de neîn-
străinat: fibra neamului din care ne tragem, adică 
graiul şi rădăcinile. Circulă zvonuri despre perico-
lul în care sunt case de cultură şi fundaţii, printr-
o circulară de la Primăria Generală, ameninţate 
cu sabia lui Damocles. Democraţia în cultură – 
aşadar şi educaţia şi instrucţia ce se realizează nu 

numai pe băncile şcolii ori pe laptop – înseamnă 
că jilţurile comode dau verdicte. Asta se întâmplă 
de multă vreme perseverent, iar semnele devin din 
ce în ce mai evidente.

Relativ de curând, Uniunea Ziariştilor Profe-
sionişti din România a omagiat persoana (perso-
nalităţi sunt cei care apar la TV şi în concert cu 
mii de spectatori) lui Bogdan Petriceicu Haşdeu, 

iar la Muzeul Naţional al Literaturii Române, din 
Bucureşti, a fost vernisată o expoziţie de manuscri-
se ale Iuliei Hasdeu din Arhivele Statului, fondul 
Haşdeu. Cum se manifestă democraţia în domeniul 
culturii? Iată unul dintre paşi: nu se vorbeşte şi nu 
apare măcar menţionat actul de naştere al Iuliei 
Hasdeu, aflat chiar în custodia Muzeului Literatu-
rii, descoperit acolo cu ocazia unor filmări despre 
familia Haşdeu. Din jilţul directorului se afirmă că 
nu s-a făcut mare lucru pentru cunoaşterea acestei 
dinastii de cărturari, pentru că acolo nu au ajuns 
zecile de volume editate în România şi în Republica 
Moldova (unde există un Centru de Haşdeologie), 
iar ultima descendentă are aura creată de tatăl ei, 
deşi la Muzeu (dar sub alt director, mai aplecat 
spre istorie şi critică literară) au avut loc lansări 
de carte şi conferinţe despre Iulia Hasdeu. Nu se 
spune niciun cuvânt despre faptul că părintele a 
fost îndurerat de moartea prematură a fiicei, toc-
mai pentru că nu ştiuse nimic despre talentul lite-
rar şi preocupările ei artistice. Bogdan Petriceicu 
Haşdeu nu a avut răgazul să publice romanele şi 
poveştile pentru copii ale Iuliei în română şi fran-
ceză, dar ele au văzut lumina tiparului începând 
din anul 1969 în numeroase ediţii.

Și revenim la paşii care se fac în democratiza-
rea culturii. În mod deliberat nu se vorbeşte de 
Casa Iuliei Hasdeu, aşa cum apare în lista de mo-
numente de arhitectură şi istorie literară, marcată 
cu placă memorială (cu replică în Paris) şi în albu-
me despre Bucureşti. Este singura moştenire ma-
terială (în afară de lucrări de drept, istorie şi lite-
ratură) de la familia Haşdeu, iubitori de neam şi 
ţară: Tadeu Haşdeu, Alexandru Hâjdeu, Boleslav 

Haşdeu, Bogdan Petriceicu 
Haşdeu şi ul-
tima descen-
dentă, Iulia 
Hasdeu. La 
dezvelirea plă-
cii memoria-
le a luat parte 
însuşi minis-
trul Culturii din 
Republica Mol-
dova (în 1992, 
Ion Ungurea-
nu), iar la Paris 
– Dan Hăuli-
că (la rândul lor 

personalităţi cul-
turale care şi-au 
marcat prezenţa 
prin activitatea 
depusă în slujba 
culturii).

Casa Iuliei Hasdeu, aflată în Centrul Istoric, pe 
actuala stradă Franceză la numărul 14, are însem-
nul greu vizibil de monument istoric pus pe mu-
chia zidului şi este în continuă degradare din ca-
uza infiltraţiilor. Deşi legea spune că acei chiriaşi 
de după 1989, deveniţi proprietari, care se opun 
să participe la cheltuielile de restaurare pot fi 
evacuaţi ca urmare a refuzului, pe clădire apare 
banner cu „apartament de vânzare”, iar la sesiză-
rile către Primărie şi Ministerul Culturii nu se răs-
punde. Aşadar, vorbim de o înmormântare de lux 
sub ochii şi cu ştiinţa autorităţilor! Clădirea a tre-
cut şi prin pericole mai mari, ca de altfel şi Caste-
lul de la Câmpina (ironizat de cei care stau la masa 
Culturii că a fost conceput prin şedinţe de spiri-
tism şi de un specialist în pastişare superficială 
că a fost distrus complet la cutremur), precum şi 
monumentul de la Bellu al familiei Haşdeu. Cu ani 
în urmă un impostor din Israel, Georgian Dall – 
ce îşi alăturase prin notariat numele de Haşdeu – 
ceruse retrocedarea. A pierdut în instanţă pentru 
simplul motiv că familia Haşdeu a avut calitatea 
de chiriaş, şi astfel au fost salvate cele două mo-
numente de arhitectură. Imobilul de pe str. Fran-
ceză cade victimă nepăsării şi necunoaşterii valo-
rilor naţionale. Este o luptă nedreaptă pe care ne 
înverşunăm să nu o pierdem. Iulia Hasdeu nota în 
însemnările/cugetările ei: Într-o bătălie victoria 
va fi de partea celor care au nevoie de ea. Este o 
bătălie grea, în care speranţa moare ultima. Ar fi 
un act de dreptate pe terenul culturii, pentru că 
nu mai există nici o clădire în Bucureşti legată 
de numele acestei dinastii de cărturari europeni.

@ Prof.univ.dr. CRINA BOCȘAN DECUSARĂ

Casa în care s-a născut Iulia Hasdeu, lăsată în paragină

Casa Iuliei Hasdeu, din 31 Rue Saint-Sulpice, Paris, Franţa

portretul Iuliei Hasdeu
- pictor Diogene Ulyssee Napoleon Maillart
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Există colinde vechi, de tradiţie, 
colinde moderne sau adaptări ale 
unor colinde occidentale. Puţini 
știu însă că printre zecile de colin-
de pe care ne-am obișnuit să le au-
zim an de an înaintea sărbătorii 
Nașterii Domnului există și unul 
scris de Mihai Eminescu.

Este singurul colind scris de 
Mihai Eminescu. A fost publicat 
în ediţia de Crăciun, din 1933, a 
ziarului „Universul”.

În anul 1933, ziarul „Univer-
sul” publica în ediţia sa de Cră-
ciun un colind inedit (singurul) al 
poetului Mihai Eminescu. Artico-
lul menţiona că în caietul pe care 
a fost scris originalul erau notate 
încă trei strofe neterminate însă 
de poet.

„Printre zecile de caiete ale 
lui Eminescu – dăruite Academi-
ei Române de Titu Maiorescu, în 
1902 – se găsește unul de 343 de 
file, înregistrat în Sala manus-
criselor sub numarul 2276", nota 
Universul.

Colinde, colinde!
E vremea colindelor
Căci gheața se’ntinde
Asemeni oglinzilor.
Și tremură brazii
Mișcând ramurelele
Căci noaptea de azi-i
Când scântee stelele.

Se bucur copii
Copiii și fetele
De dragul Mariei
Își pieptenă pletele,
De dragul Mariii
Ș’a Mântuitorului
Lucește pe ceruri
O stea călătorului…

„Colinde, colinde!”„Colinde, colinde!”
de Mihai Eminescude Mihai Eminescu
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S unt popoare în Europa care se mândresc cu is-
toria lor de o mie de ani cu care îşi arogă tot fe-
lul de pretenţii, multe din ele nejustificate. În 

schimb, noi românii, care trăim aici încă de la începutu-
rile lumii iar trecutul nostru se pierde în negurile întune-
cate ale timpului ne ruşinăm să ridicăm fruntea şi să ne 
susţinem răspicat drepturile, ba chiar am ajuns să facem 
sluj la porţile acelor aroganţi cărora le-am oferit tot ce 
avem doar pentru a fi acceptaţi nu printre ei, ci undeva la 
periferia Europei şi aşteptăm ca un câine umil să ne mai 
scape câte un os de ros, resturi ce rămân de la masa lor 
copioasă, asemenea sărmanului Lazăr din pilda lui Iisus.

Dorinţa fierbinte de afirmare naţională a fost idealul 
care a marcat nenumăratele bătălii duse de-a lungul vea-
curilor pentru eliberarea de sub stăpânirea străină şi re-
facerea unităţii statale, care au culminat cu 1 Decembrie 
1918, zi sacră din istoria noastră care ne-a adus în hotarele 
fireşti pe care le-am avut odinioară, sfârtecate din nou ceva 
mai târziu prin voinţa abuzivă a marilor puteri ale lumii.

Deşi au convieţuit în trei state medievale mai mici, la 
fel ca şi multe alte popoare ale Europei, românii nu şi-
au uitat obârşia comună, păstrându-şi limba, datinile şi 
credinţa, dar mai ales au întreţinut legături între ei, dese-
ori determinate de nevoia de a acţiona unit în faţa unui 
pericol comun, cum au fost tătarii şi otomanii, sau chiar 
de a se aduna laolaltă prin căsătorii mixte sau impunerea 
unor Voievozi loiali în ţările surori vecine.

A ducerea sub o singură coroană a celor trei ţări 
româneşti, chiar dacă a fost de scurtă dura-
tă, avea să demonstreze că ideea de unitate 

este posibilă şi în fapt, Mihai Viteazul devenind astfel sim-
bolul strădaniilor din veacurile următoare care avea să im-
pulsioneze lupta românilor pentru împlinirea acestui măreţ 
ideal. El va fi preluat în programele mişcării revoluţionare 
din 1821 conduse de Tudor Vladimirescu, a răscoalei cu pro-
fund caracter naţional din 1784 care i-a avut în frunte pe 
alţi martiri ai neamului românesc, Horea, Cloşca şi Crişan, 
ca apoi să dea în clocot în vâlvătăile Revoluţiei paşoptiste 
care aveau să conducă la Mica Unire din 24 Ianuarie 1859 
şi apoi la Războiul de Independenţă. Prigoana şi umilinţele 
la care erau supuşi românii din Bucovina şi mai ales din 
Transilvania aveau să dea un nou impuls luptei pentru drep-
turi naţionale şi alipirea la patria mumă care vor creşte în 
amploare mai ales după instaurarea în 1867 a dualismului 
austro-ungar, prin încorporarea Transilvaniei la Ungaria, 
care a proclamat existenţa unei singure naţiuni şi a unei 
singure limbi, cea maghiară.

E greu de descris entuziasmul cu care ostaşii ro-
mâni au trecut Carpaţii pentru a-i elibera pe fraţii lor din 
Transilvania şi a pune capăt nedreptăţilor la care au fost 
supuşi vreme de secole, fiind socotiţi naţiune tolerată în 
propria lor ţară, vatră milenară a strămoşilor daci. Peste 
tot sunt primiţi cu braţele deschise, cu urale înflăcărate şi 
lacrimi în ochi. Braşovul, Făgăraşul şi Ținuturile Secuieşti 
constituite din nevoia de apărare a Regatului Ungariei de 
atacurile tătăreşti sunt rând pe rând eliberate, armata ro-
mână ajunge să elibereze o treime din Transilvania fiind 
oprită la Turtucaia de forţele covârşitoare ale duşmanului 
în condiţiile în care aliaţii nu şi-au respectat înţelegerea, 
de a oferi României arme şi muniţii şi de a întări frontul 
din Dobrogea, fiind nevoie să fie trimise trupe române. 
Găsind punctul vulnerabil, forţele austro - ungare condu-

se de Erich von Falkenhayn, fost ministru de război şi şef 
al Marelui Cartier al armatei imperiale austro-ungare co-
mandate de arhiducele Carol, moştenitorul Coroanei habs-
burgice, reuşesc să rupă frontul la Târgu Jiu, de unde se 
îndreaptă spre Craiova, în timp ce forţele germane condu-
se de generalul Anton Ludwig August von Mackensen trec 
Dunărea pe la Zimnicea, continuându-şi înaintarea spre 
capitală, pe care o ocupă în 23 noiembrie 1916, în timp ce 
regele, parlamentul şi guvernul României se retrag la Iaşi.

Iarna trupele române primesc arme de la aliaţi, care 
reiau ofensiva în vara anului 1917 obţinând victorii stră-
lucite la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz unde a murit eroic şi 
Ecaterina Teodoroiu, cunoscuta eroină sublocotenent. La 
bătălii au participat cu însufleţire oşteni de naţionalitate 
română din armata austriacă luaţi prizonieri de ruşi, care 
au cerut să intre în armata română, voluntari veniţi din 
toate provinciile ocupate cât şi din Regatul României, 
atraşi de reforma agrară şi electorală anunţate de guvern 
la 23 martie 1917.

S tatisticile constată că în primul război mondi-
al poporul român a dat mari jertfe de sânge în-
semnând 250.000 ostaşi şi 450.000 civili care 

au murit, la care se adaugă peste 100.000 răniţi, rapor-
tat la o populaţie de 7.400.000 de locuitori din care doar 
2.200.000 bărbaţi, restul fiind femei, bătrâni şi copii. Pe 
fondul crizei generate de război şi a menţinerii rânduie-
lilor feudale, în Rusia începe revoluţia, în martie 1917 fi-
ind răsturnat regimul ţarist, ca în octombrie să ia puterea 
bolşevicii conduşi de V.I Lenin, care la 15 decembrie în-
cheie un armistiţiu cu Puterile Centrale, acesta fiind urmat 
de pacea de la Brest Litovsk din 3 martie 1918.

Rămasă singură România este nevoită să accepte pa-
cea umilitoare impusă prin Tratatul încheiat la Bucureşti-
Buftea în 7 mai 1918, care nu a fost ratificat niciodată. Prin 
acest tratat se pierdea Dobrogea şi 5.600 km pătraţi în 
preajma Transilvaniei, fiind impuse şi alte condiţii cum 
ar fi controlul finanţelor, al petrolului şi şantierelor nava-
le de la Dunăre, acestea urmând a fi luate cu o chirie mi-
nimă pe 99 ani, o situaţie ceva mai bună decât cea de azi, 
când aceleaşi puteri au pus stăpânire pe păduri, energie, 
finanţe şi alte bogăţii ale ţării chiar şi fără a primi acea chi-
rie modică impusă atunci. Aceeaşi Mărie cu altă pălărie, 
adeverindu-se proverbul că lupul îşi schimbă părul dar 
năravul ba, iar marile puteri de orice neam, credinţă sau 
regim politic ar fi se poartă la fel cu ţările mai mici, fiind 
la fel de nesătule şi de hrăpăreţe.

Î
n 2 noiembrie 1917 noul guvern bolşevic con-
dus de V. I. Lenin proclamă egalitatea şi suve-
ranitatea popoarelor din fostul Imperiu Țarist 

şi dă Declaraţia drepturilor popoarelor din Rusia, în baza 
căreia românii din Basarabia trec la împlinirea aspiraţiilor 
naţionale. Sfatul Țării, care s-a întrunit la 21 noiem-
brie 1917, decide la 2 decembrie proclamarea Republicii 
Democratice Moldoveneşti, care se declară stat indepen-
dent la 24 ianuarie 1918, pentru ca la 27 martie să hotăras-
că unirea cu România. În 30 martie documentul prin care 
s-a consfinţit unirea a fost prezentat regelui Ferdinand, 
care se afla la Iaşi, şi care a ratificat-o printr-un Decret 
emis în 9 aprilie 1918, dată la care doi reprezentanţi ai 
Basarabiei au intrat în guvernul României.

Tot un act de mare curaj a fost revenirea Bucovinei 
la patria mumă, care s-a realizat prin hotărârea luată în 

Congresul General al Bucovinei, convocat în 28 noiem-
brie 1918 în pofida Manifestului împăratului Carol I de 
Habsburg adresat în 16 octombrie 1918 „Către popoa-
rele mele credincioase”, prin care propunea reorganiza-
rea fostului Imperiu Austro-Ungar într-o federaţie for-
mată din şase state, Transilvania urmând să rămână în 
componenţa Ungariei iar partea de nord – vest a Bucovinei 
în Ucraina, aceasta din urmă grăbindu-se să convoace 
Adunarea Naţională Constituantă în 19 octombrie care a 
proclamat „independenţa” Ucrainei ce îngloba şi Bucovina 
nord-vestică în cadrul federaţiei Austro-Ungare. A fost ne-
voie de maturitate şi fermitate politică şi diplomatică, in-
clusiv de intervenţie armată, pentru a se asigura ordinea 
în Bucovina devenită obiect de dispută între români şi 
ucraineni, mai ales după abdicarea împăratului Carol I de 
Habsburg la 11 noiembrie, în ziua următoare Austria fiind 
declarată Republică. Actul Unirii a fost ratificat de regele 
Ferdinand prin decretul din 31 decembrie 1918, când doi 
reprezentanţi ai Bucovinei au intrat în guvernul României.

Întrunit în şedinţă în noaptea de 30 noiembrie, 
Consiliul Naţional Român a definitivat Rezoluţia care urma 
să fie prezentată Marii Adunări Naţionale. Deşi a nins toa-
tă noaptea, Alba Iulia era în sărbătoare, peste tot fluturau 
drapele tricolore şi se scanda „Trăiască România!”

În ziua de 1 Decembrie 1918 la orele şapte în piaţa mare 
a oraşului Unirii începe defilarea celor peste 100.000 de ro-
mâni veniţi din toate colţurile Transilvaniei, toţi îmbrăcaţi 
în haine de sărbătoare, împodobiţi cu cocarde tricolore, 
purtând drapele tricolore şi tăbliţe pe care erau înscri-
se numele comunelor din care veneau. Mulţimea intona 
„Deşteaptă-te române”, „La arme”, „Pe-al nostru steag e 
scris unire” şi alte cântece patriotice. De aici se îndreap-
tă spre Câmpul lui Horea, o câmpie din partea de vest a 
oraşului, piaţa centrală fiind neîncăpătoare.

C ei 1.228 delegaţi aleşi prin vot se întrunesc în sala 
Casei Militare, aflată în Cetatea Alba Iulia, orna-
tă cu drapele tricolore şi tablouri ale lui Mihai 

Viteazul, Horea, Cloşca şi Crişan. La orele 10, după ce-
remonia religioasă, se deschid lucrările Marii Adunări 
Naţionale prin cuvântul lui Ștefan Cicio-Pop. Vasile Goldiş 
dă citire Rezoluţiei Marii Adunări Naţionale a Românilor 
din Transilvania, Banat şi Țara Ungurească care decretează 
Unirea cu România, urmând ca la baza noului stat să stea 
libertatea naţională, religioasă, de asociaţie şi de întrunire, 
libertatea presei, vot universal şi reforma agrară, pentru 
că pământul acaparat de grofii maghiari făcea ca româ-
nii să fie iobagi în propria lor ţară. Se propune autonomia 
Transilvaniei şi a celorlalte teritorii locuite de români până 
la întrunirea Constituantei României. Rezoluţia susţinută 
de Iuliu Maniu din Partea Partidului Naţional Român şi de 
Iosif Jumanca din partea social-democraţilor, a fost adop-
tată cu unanimitate de voturi. Preşedintele Marii Adunări 
Naţionale, Gheorghe Pop de Băseşti, propune ca Rezoluţia 
să fie adusă la cunoştinţă poporului aceasta fiind citită de 
Vasile Goldiş în aplauzele furtunoase ale mulţimii aduna-
tă pe Câmpul lui Horea, urmând nenumărate luări de cu-
vânt la cele opt tribune amenajate în timpul nopţii. Toţi 
aceşti fruntaşi au Revoluţiei Unioniste nu au precupeţit 
nici un efort pentru împlinirea crezului lor.

Unirea din 1 Decembrie 1918 a fost ratificată de regele 
Ferdinand prin decretul din 24 decembrie 1918, trei ar-
deleni fiind incluşi în guvernul României.

Marea Unire din 1918 –Marea Unire din 1918 –
un simbol pentru eternitateun simbol pentru eternitate

@ ANDREI BREABĂN

Jurnalistul Jenic\ Rusu a lansat volumul
„Academia Român\ [i înv\]\mântul agricol vasluian”,
ap\rut la Editura UZP

Evenimentul, desfăşurat într-o atmosferă plă-
cută, plină de zâmbete, de voie bună şi de cuvinte 
frumoase, a fost una plină de emoţie pentru autor, 
care i-a aşteptat pe invitaţi în locul de desfăşurare 
al evenimentului cu pâine şi sare, ca rememorare a 
momentului cum elevii Școlii de Agricultură „Ioan 
C. Agarici”, de la Moara Grecilor, şcoală înfiinţată de 
Academia Română, îşi întâmpinau musafirii.

Moderatorul evenimentului a fost domnul magis-
trat Nicolae Mihai, preşedintele Asociaţiei Casa de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bâr-
lad, susţinătorul moral şi material al tipăririi cărţilor 
multor membri ai Asociaţiei, gesturi prin care caută 
să promoveze valorile naţionale.

Programul a cuprins prezentarea tuturor celor 
prezenţi în sala „Alexandru Ioan Cuza”, momente 
realizate de magistratul Nicolae Mihai, preşedintele 
Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
„Elena Cuza” Bârlad. Apoi s-a derulat un program 
artistic în interpretarea, la chitară şi vocal, a suro-
rilor gemene Mereuţă Amedeea şi Anisia. Au fost 
susţinute alocuţiuni de către prof. doctor Marin V. 
Dumitru, prof. Petruş Andrei, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, cms. şef de poliţie Vasile 
Chelaru, prof. Dobrin Ioan. După un alt moment 
muzical, susţinut de directorul Centrului Cultural 
Pogoneşti, Constantin Laurenţiu, a urmat altă serie 
de alocţiuni, susţinute de către prof. Roxana Mi-
ron Feraru, fost viceprimar al Municipiului Bâr-
lad, actual consilier judeţean în cadrul Consiliului 
Judeţean Vaslui, cadrul militar (r) Ursu Lucian, 

prof. Munteanu Lucia, Pascal Alexandrina. Nico-
lae Mihai, preşedintele Asociaţiei Casa de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad a 
vorbit despre activitatea jurnalistului Jenică Rusu 
ca membru al Asociaţiei, căruia i-a fost înmânată 
placheta de onoare şi medalia de aur a Asociaţiei. 
Au urmat alte momente artistice, susţinute de prof. 
înv. Andrei Dumitru şi directorul Centrului Cultu-
ral Pogoneşti, Laurenţiu Constantin, precum şi de 
Ansamblul Seniorilor al Asociaţiei Casa de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor „SPERANȚA” Rădăuţi.

Între aceste momente, jurnalistul Jenică Rusu 
a luat de mai multe ori cuvântul şi, la mulţumirile 
şi felicitările care i s-au adresat, a răspuns cu 
mulţumiri, diplome şi medalii de recunoaştere pu-
blică a excelenţei profesionale a celor prezenţi, având 
în vedere că participanţii, magistraţi, profesori, cadre 
militare, ingineri, medici, economişti, sunt la vârsta 
împlinirii profesionale.

Cartea „Academia Română şi învăţământul agricol 
vasluian”, având la bază documente şi articole din 
presa vremii, este un demers manifest-jurnal biografic 
de restabilire în conştiinţa publică a vieţii omului de 
valoare Ioan C. Agarici (ns. 1825 – d.1895), vasluian 
la origini, primul primar al oraşului Roman, deputat 
timp de trei mandate în Parlamentul României, dar, 
mai ales a activităţii Academiei Române în această 
parte a ţării, în localitatea Moara Grecilor, azi car-
tier al oraşului Vaslui, prin implicarea financiară, 
morală, intelectuală, didactică, socială pe parcursul 
a aproximativ 50 ani, fapte de mult uitate, dar care 
au condus la pregătirea practică şi intelectuală a sute 

de fii de ţărani care s-au făcut ulterior remarcaţi în 
administraţia publică, viaţa politică, militară, socială, 
culturală a ţării, având la bază doar studiile Școlii de 
Agricultură Ioan C. Agarici, instituţie şcolară înfiinţată 
şi susţinută de Academia Română cu mari eforturi.

„Pe lângă pasiunea, atât de evidentă, de a filma, 
scriu de peste 25 ani, astfel că de-a lungul timpului 
am acumulat un bogat material publicistic. O parte, 
prin colaborările cu diferite instituţii de presă și 
nu numai, l-am publicat sub forma unor articole și 
studii. Întotdeauna am fost pasionat de cercetare 
de a scoate și a aduce la lumină adevăruri uitate. 
Dacă am lua aminte la acestea ce bine ar fi, fiindcă 
faptele nobile cu impact pozitiv în viaţa multora 
pot fi făcute oricând, fără teama de a greși. Este 
prima mea carte, iar dacă voi avea sănătate vor 
mai urma cu siguranţă și altele. Cartea «Acade-
mia Română și învăţământul agricol vasluian», 
tipărită la editura Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
din România, pe lângă cele șapte exemplare care 
au mers la Biblioteca Centrală, pe lângă cele dă-
ruite până în prezent unor persoane și instituţii, se 
poate găsi pentru împrumut în judeţul Vaslui și la 
Biblioteca Judeţeană «Nicolae Milescu Spătarul» 
unde am predat alte exemplare. De asemenea, tot 
cu această ocazie, adresez mulţumiri și autorităţilor 
din orașul Roman, care, ca urmare a demersurilor 
mele scrise, după ce am identificat mormântul lui 
Ioan C. Agarici, abandonat și uitat, au refăcut, atât 
cât s-a putut, aspectul fizic, astfel că în prezent este 
marcat așa cum se cuvine”, a conchis jurnalistul 
Jenică Rusu.

La sediul Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensiona-
rilor „Elena Cuza” Bârlad a avut loc recent lansarea cărţii 
„Academia Română și învăţământul agricol vasluian”, scri-
să de jurnalistul Jenică Rusu, tipărită la Editura Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România.
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Confesiunea Sfântului Ciprian de Antiohia
PREDICIPREDICI EVLAVIEEVLAVIE

Comoara de la Sfânta şi Voievo-
dala Mănăstire Comana sunt oame-
nii. Cei care au fost şi cei care sunt 
astăzi, strânşi în jurul ei. Monahii şi 
credincioşii laici (lucrători în gospodă-
rie), toţi sub oblăduirea atentă şi plină 
de dragoste a părintelui arhimandrit 
Mihail Muscariu, cuviosul stareţ, şi oa-
menii care vin să fie aproape de Dum-
nezeu, la sfintele slujbe de duminică şi 
de sărbători, precum şi la evenimente-
le organizate cu diferite prilejuri. Ei vin 
din comună, din localităţile învecina-
te, din Bucureşti, din ţară şi nu numai.

Un loc încărcat de istoria 
neamului și plin de har
„Astfel, pe lângă vocaţia reperului 

spiritual, Comana și-a confirmat și 
vocaţia mărturisitoare, căci ce altceva 
este viaţa călugărilor dacă nu mărtu-
ria vieţuirii în și împreună cu Hristos 
Domnul Nostru“, scrie Preasfinţitul Pă-
rinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, 
în Predoslovie la volumul ce conţine 
teza de doctorat a părintelui stareţ Mi-
hail, intitulată Mănăstirea Comana, 
între istorie și legendă. „Pătruns în 
curtea ei printr-o poartă tăiată în zi-
durile unui masiv turn-clopotniţă, ești 
întâmpinat de un călugăr uriaș. Este 
stareţul mănăstirii, părintele arhi-
mandrit dr. Mihail Muscariu. El poate, 
cu farmec și smerenie, să-ţi spună po-
vestea locașului sfânt“, notează dom-
nul prof. univ. dr. Radu Ștefan Vergatti, 
conducătorul tezei de doctorat, în Cu-
vânt Înainte. „Este prima monografie 
cu caracter știinţific a Mănăstirii Co-
mana“, adaugă domnia sa.

„Faptul că Sfânta Mănăstire Co-
mana este atestată documentar la 
data de 27 sept. 1461, pe timpul glo-
riosului domnitor Vlad Țepeș al Țării 
Românești, arată marea ei importanţă 
istorică și spirituală. […] Etape isto-
rice, înfruntări și evenimente politi-
ce, drame copleșitoare, înălţări și că-
deri, dar mai ales trăiri duhovnicești 
care ne zidesc sufletește sunt înfăţișate 
de părintele stareţ Mihail Muscariu 
cu rigoare documentară și istorică“, 
menţionează Mihail Diaconescu în Pre-
cuvântare la teza de doctorat.

„La 35 km sud de București, ajungi 
în Împărăţia apelor, unde ctitori cu 
știinţă au ridicat-o, lângă Delta Neaj-
lovului și codrii Vlăsiei. […] Numai aici 
Istoria se împletește cu Veșnicia într-
o armonie desăvârșită, transformând 
totul într-un ţinut de sfinţenie și legen-
dă”, scrie părintele stareţ.

Oamenii simt și vin să 
se înfrupte din această 
vocaţie mărturisitoare
Am ajuns acum câţiva ani la Mă-

năstirea Comana împreună cu regre-
tatul meu soţ Mihail Diaconescu, la 
îndemnul scriitorului general de floti-
lă aeriană Radu Theodoru, veteran de 
război, apoi cu domnul Adrian Popa, 
unul dintre arhitecţii revistei Valahia 
de la Giurgiu.

Îmi amintesc mereu cu emoţie de 
ultima noastră vizită împreună la Co-
mana. Era în decembrie 2019. Părin-
tele stareţ Mihail ne-a invitat la o în-
tâlnire organizată în preajma Sfintei 
Sărbători de Crăciun, alături de dom-
nul general Radu Theodoru şi de un 
grup de elevi de la Școala gimnazială 
nr. 79 din Bucureşti. Elevii erau însoţiţi 
de doamna profesoară Camelia Ristea 
şi de părinţi. Ei nu se aflau pentru pri-
ma dată la Sfânta Mănăstire.

Întâlnirea a început cu o instructivă 
lecţie de istorie prezentată de scriitorul 
Radu Theodoru, îmbrăcat în uniforma 
de general de aviaţie şi a continuat cu 
o vizită la Mausoleul eroilor căzuţi în 
Primul Război Mondial, amenajat în 
 curtea mănăstirii.

Apoi, la invitaţia părintelui stareţ 
Mihail şi în prezenţa Preacuviosului 
Protos Macarie Avram, blândul şi pri-
ceputul duhovnic al mănăstirii – aşa îl 
caracterizează părintele stareţ – un om 
deschis şi vesel, aş adăuga eu, ne-am re-
unit în sala impresionantă a bibliotecii.

Copiii au cântat colinde, subsem-
nata am avut un microrecital la pian şi 
orgă, iar scriitorul Mihail Diaconescu 
a făcut o prezentare a sălii în care ne 
aflam. Rafturile pline de cărţi mai vechi 
şi mai noi, o vitrină cu un document 
semnat de Constantin Brâncoveanu, 
minee din colecţia Sf. Iosif Naniescu, 
precum şi semnăturile olografe ale tu-
turor Patriarhilor României sunt co-
mori lăsate aici de oameni care au mar-
cat istoria poporului român.

În această atmosferă, înconjuraţi de 
mobilier impunător de epocă, de obiec-
te de cult şi de cărţi, parcă pluteam în-
tre realitate şi legendă. A fost o întâlni-
re de neuitat.

M-am ataşat sufleteşte de doamna 
profesoară Camelia Ristea. Am devenit 
prietene, aşa încât, deşi locuieşte în co-
muna Vidra, ea vine uneori la Bucureşti 
special ca să mergem împreună la sluj-
ba de duminică sau de sărbători, la 
Sfânta Mănăstire Comana.

Am avut ocazia să-l cunosc şi pe 
Preasfinţitul Părinte Episcop Ambro-
zie al Giurgiului. După oficierea slujbei 
de Sfânta Maria. În ziua de 15 august 
2020, Preasfinţitul Episcop mi-a vorbit 
cu emoţie despre regretatul meu soţ, pe 
care îl cunoscuse şi îi aprecia scrierile.

Cei care slujesc la Mănăstirea Co-
mana sunt oameni frumoşi în cuget, o 
adevărată comoară. Această comoară 
este însă mult mai mare. Ea este între-
gită şi de oamenii necunoscuţi care in-
tră pe porţile larg deschise şi primitoa-
re, în căutarea liniştii şi comuniunii cu 
Dumnezeu. Nu pot încheia fără a vor-
bi şi despre Familia Comana, care s-a 
creat în jurul părintelui stareţ Mihail şi 
a părintelui Macarie.

Familia Comana 
înseamnă un grup de 

oameni pe care Dumnezeu 
i-a adus împreună la 
slujbele din biserică

Datorită doamnei profesoare Came-
lia Ristea, m-am integrat şi eu în aceas-
tă frumoasă Familie, care întregeşte co-
moara de la Sfânta Mănăstire. Ei asistă 
la slujbe, împreună cu părintele stareţ 
merg în pelerinaje şi sunt prezenţi la 
toate evenimentele cu semnificaţie re-
ligioasă, istorică şi culturală ce se pe-
trec la Comana. Sunt oameni de dife-
rite profesii, pe care îi unesc credinţa şi 
smerenia. Uneori, după sfânta slujbă 
din biserică, doamna dr. Mihaela Fo-
tescu îi invită în grădina ei de la Casa 
cu mesteceni (nume pe care l-au stabilit 
împreună) din Comana. Aici se discută 
şi se stabilesc evenimente social-cultu-
rale şi pelerinaje pe la alte mănăstiri.

Aceşti oameni despre care am amin-
tit, se adaugă mulţi alţii. Ei sunt o co-
moară vie. Sunt uniţi în jurul Mănăs-
tirii Comana, a părintelui arhimandrit 
dr. Mihail Muscariu şi a părintelui Ma-
carie. Pentru mine şi pentru ei Mănăs-
tirea Comana este un reper, un loc de 
contemplaţie şi rugăciune, de pace şi 
binecuvântare.

@ CORINA VLAD DIACONESCU

Toţi cei care luaţi în nume de rău mis-
terele lui Hristos, priviţi lacrimile mele 
şi luaţi aminte la puterea a tot ceea ce 
este conţinut în ele! Toţi cei care sunteţi 
fermecaţi de vămile care vin de la de-
moni, aflaţi de la mine cât de mari sunt 
vanitatea şi batjocura din ele! Niciunul 
dintre voi nu va fi în stare să fie mult mai 
temător de Dumnezeu, decât am fost eu 
mai înainte, nici să examineze lucrurile 
referitoare la aşa numiţii zei, mai bine 
decât mine şi nici nu vor putea obţine  
mai multă energie de la ei. Eu sunt 
Ciprian, care din copilărie am fost în-
chinat lui Apollo, ca un dar de mare preţ. 
Încă de când eram copil, am fost iniţiat 
în arta de regizor a Dragonului. Cu toate 
acestea, nu aveam nici şapte ani când am 
intrat în misterele lui Mithra. Văzând că 
eram un străin, am fost făcut imediat 
cetăţean atenian de către părinţii mei. 
Când aveam zece ani, am purtat torţa 
pentru Demeter şi m-am prezentat la sta-
tuia lui Core şi am slujit şarpele 
lui Pallas pe Acropole, atunci 
când am fost promovat ca slu-
jitor al templului. Apoi, am ajuns 
pe muntele Olimp, locuinţa ze-
ilor, cum afirmă aceştia şi am fost 
iniţiat în comunitatea de sunete 
şi de numărare a zgomotelor. Am 
văzut acolo copaci care produc ve-
denii şi ierburi care par să lucreze 
prin intervenţia divină. Am văzut 
acolo succesiunea anotimpurilor, 
datorită schimbării vântului şi di-
versitatea zilelor produsă de anu-
mite energii opuse. Acolo, am 
văzut cete de demoni, unii scan-
dând, alţii războindu-se, alţii ză-
când în ambuscadă, înşelătorii şi 
multe încurcături. Și, în ce vreme 
am aşteptat acolo patruzeci de zile, 
am văzut falanga fiecărui zeu şi a 
fiecărei zeiţă; din acel loc, rega-
tele-ca să spunem altfel-trimiteau 
vântul, pentru a activa verificare 
dintre zei pe pământ, printre nea-
murile de tot felul. M-am hrănit,  
numai după apusul soarelui, cu 
fructe; pe când aveam cinspre-
zece ani, am fost iniţiat în cei şapte 
Hierophantes, în energia fiecăruia dintre 
zei, pentru că părinţii mei doreau ca eu 
să descopăr lucrurile Pământului, ae-
rului şi mării, nu doar ceea ce se referea 
natura distrugerii, ci şi a regenerării cu 
ajutorul ierburilor. Apoi, am venit la 
Argos, pe vremea misterelor lui Beral. 
Am fost iniţiat acolo în consfătuiri refe-
ritoare la unitatea aer-eter şi eter-aer, şi 
de asemenea: pământ-apă şi apă-aer. Am 
ajuns în Elis şi apoi, am fost ocupat cu 
Artemis Tauropolos, în Lacedemon unde 
am învăţat amestecul şi împărţirea mate-
riei şi asaltul dat de povestirile ambiguie 
şi sălbatice; de la frigieni am prins ceea 
ce se referă la prezicere şi am învăţat he-
patoscopia: printre barbari, am învăţat 
ornitomancia şi precizarea, funcţie de 
circulaţia animalelor cu patru picioare 
şi cercetarea semnelor de cunoaştere a 
fiecărui strigăt ascuţit al lemnului şi al 
pietrei şi al morţilor din mormintele lor 
şi scârţâitul uşilor şi a membrelor. 

Nimic pe pământ, în aer şi în mare nu 
a fost necunoscut pentru mine: nici ceea 
ce se referă la apariţii, nici ceea ce se re-
feră la cunoaştere, nici ceea ce se referă 
la distribuţie, nici ceea ce se ţine de me-
canică, nici ceea ce este artificial şi nici 

cele referitoare la transferul vrăjilor şi 
înscrieri şi tot genul acestea de lucruri. 
După toate acestea, când am avut două-
zeci de ani, am venit la Memphis, printre 
egipteni şi acolo am dobândit experienţă, 
în cele mai intime sanctuare în care se 
unesc cu fiinţele în jurul pământului; şi 
am câştigat experienţă în cele care, în re-
giunea astrală sunt apotropaic. Acolo am 
ajuns să ştiu cât de mulţi conducători ai 
întunericului există şi modul în care aces-
tora le merge bine în suflete şi au comu-
niune cu propriile lor organisme şi ce fel 
de energie este emanată prin ele; rapidi-
tate în funcţionare, cunoaştere, memorie, 
frică, îndemânare şi în viclenie, dorinţă 
nerostită, uitare şi frivolitate a gloatei şi 
lucruri de felul acesta. Acolo am ajuns să 
cunosc înfăţişarea pământului, cutremu-
rele şi ploile torenţiale, mişcarea violentă 
a Pământului a mării produse artificial, 
cu scopul de a opune mişcării providen-
ţiale a lui Dumnezeu. 

Am văzut cum e evlavia şi necredin-
cio şia sunt puse împreună, dar şi cunoş-
tinţele cu lipsa facultăţii de cunoaştere, 
justiţia cu nedreptatea, stabilitatea cu 
distrugerea. Am văzut forma falsităţii, o 
formă pestriţă şi trimorfică de adulter: 
sângeros, spumos, ca o sepia; forma de 
mânie, ca o piatră pustie şi arsă şi cea 
mai sălbatică formă, forma de trădare, 
vicleană, naturală în multe limbi; forma 
de ură oarbă, cu patru ochi în partea din 
spatele craniului, evitând întotdeauna lu-
mina, cu multe picioare care atârnă di-
rect din cap şi fără burtă; formă de in-
vidie similară cu gelozia, dar diferită, în 
sensul că îşi foloseşte limba ca pe o coasă. 

Și am văzut acolo forma fiecărui de-
fect pe care fiecare demon le poartă şi 
le aruncă asupra lumii. Am văzut acolo 
forme de pasiuni şi vanitate şi virtutea 
goală şi înţelepciunea goală şi justiţia 
goală, în care conduc grecii filozofi la 
rătăcire. Pentru că sunt împodobite cu 
totul, dar nu au existenţa reală, aceste 
forme se risipesc, unele ca un nor de 
praf, altele ca o umbră; pentru că, în pa-
timilor, demonii le pregătesc pentru a 
provoca abateri de la subiect/digresiune, 
astfel încât să nu umple multe cărţi cu 

scrisul; descriind majoritatea patimilor, 
fac aluzie la gravitatea lipsei mele de ev-
lavie pentru tine şi, din multele pe care le 
am, menţionând cât doar câteva.

Când am împlinit treizeci de ani, am 
plecat din Egipt la caldeeni, pentru a 
învăţa mişcarea eterului, aceşti oameni 
spunând că ea are loc în flăcări iar cei 
mai riguroşi dintre ei spun că apare în 
lumină. De la ei am ajuns să cunosc spe-
ciile de stele, plantele şi dansurile ste-
lelor, ce se asemănau unor ordine de 
luptă. Aceşti bărbaţi mi-au descris în de-
taliu casa fiecăruia dintre stele şi a lor; şi 
a combinaţiei alimentelor şi băuturilor; şi 
legăturile spirituale cu oamenii, care sunt 
realizate pe baza de lumină. Mi-au arătat 
cum sunt convinşi să ia parte la medieri 
şi am fost uimit să văd că şi lumea aceasta 
este împiedicată de spiritele aeriene ale 
întunericului. Am ajuns să cunosc tra-
tatele lor - unul cu celălalt - şi a fost ui-

mitor să văd că acestea au fost 
legate de jurăminte specifice. 
Au existat aranjamente acolo 
au, existat interdicţii acolo, a 
existat o dorinţă de a beneficia 
de parteneriatul lor, pe care 
domnitorul a pus-o la dispoziţia 
lor, cu înţepciunea lui teribilă. 
Din aer, el amintea cu gândirea 
cea mai rapidă, din pământ, a 
umplut limba cu înşelăciune, 
de lumea interlopă, a umplut 
scopul cu lucrarea plină de rău-
tate; în felul acesta, nu le-a lăsat 
libertate pentru ai ţine departe 
de credinţă şi de Dumnezeu, 
dar şi pentru venerarea lui. El 
a adus totul în eroare şi a sta-
tornicit totul; el însuşi, având 
izvorul vanităţii, îndrumă la 
fărădelege. Crede-mă, după ce 
l-am potolit cu jerfe, l-am văzut 
pe diavol. Crede-mă, eu chiar 
l-am primit cu bucurie şi am 
stat de vorbă cu el, şi am fost 
de recunoscut ca fiind printre 
cei care au deţinut poziţiile 
principale pe lângă el. El mi-a 
menţionat despre wellgrown, 

un flăcău, un tânăr, Jambres, care era 
demn de a se asocia cu el. Mi-a promis 
că mă va face conducător, după ce va 
trece timpul lucrurilor din viaţa mea 
şi că mă va ajuta în această viaţă. Din 
acest motiv el a pus într-un loc tainic o 
falangă de demoni pentru mine, de cât 
l-am onorat. „Fii bărbat”, a strigat cu 
voce tare la mine, în timp ce ieşeam „cel 
mai minunat Ciprian”; şi, după ce s-a ri-
dicat în picioare, m-a însoţit afară. Din 
acest motiv, toţi conducătorii săi mi s-au 
supus şi mie, văzând onoarea primită din 
partea lui. Forma lui era ca o floare aurie 
împodobită cu pietre preţioase; şi-a în-
coronat capul cu pietre de tot felul îm-
pletite împreună-energiile care au ilu-
minat câmpia; îmbrăcămintea lui era 
diferită, iar când s-a încoronat, s-a zgu-
duit pământul. Cu adevărat, mare a fost 
afişarea, în jurul tronului său, a diferite 
grade, care şi-au pus formele şi energiile 
în subordinea lui! De asemenea, el s-a 
afişat pentru a ilumina locul; a uluit pe 
toată lumea, îngrozidu-i enorm. Pentru 
el şi-a împletit asemănarea cu el însuşi 
printre toate stelele şi planetele şi creatu-
rile demonului Domnului, pregătindu-le 
pentru lupta cu Dumnezeu şi îngerii săi, 
prin care el a pretins să conducă pe căi 

greşite ca Dumnezeu, din moment ce, în 
realitate, nu posedă nimic, cu intenţia 
de a întreţine totul într-o imagine întu-
necată.

La fel ca în gândul nostru: noi avem 
amintiri cu formele celor ce au murit şi îi 
vedem, chiar dacă ei nu apar, şi am con-
versa cu ei, chiar dacă formele acestea 
nu pot conversa; aşa încât Diavolul, 
care, după formarea imaginilor formelor 
acelor lucruri care sunt sacre pentru el, 
îi aşează în jurul său şi a tovarăşilor săi; 
el dă ploaie, dar nu apă; face foc, dar nu 
bun, oferă peşti, dar nu hrană, şi, prezintă 
aur, dar nu este real. Și apoi, din alte ma-
teriale, el afişează un oraş, case şi câm-
puri, munţi şi de asemenea iarba, florile, 
lână şi înflorirea, el afişează substanţa 
visurilor, căci el însuşi înşeală sufletele, 
în timpul nopţii. Astfel, el prezintă toate 
aceste lucruri şi oamenii necredinciosi 
care îl servesc sunt pregătiţi, de ase-
menea, pentru a face aceste lucruri. Ce au 
fost pentru mine toate acestea; eu, care 
nu am vrut să vin la Dumnezeu şi care 
nu am cunoscut slăbiciunea dragonului 
şi toată puterea lui şi lăudăroşenia lui, 
pentru că am fost îngropat în întunericul 
neevlaviei? Apoi, din moment ce am ştiut 
că el doar înşală şi nu face nimic real, 
am criticat minciunile lui. De la fecioara 
Iustina am ajuns să ştiu că demonii sunt 
de fum şi nu au putere asupra nimic; în 
prezenţa fecioarei creştine, am văzut 
dragonul stins de tot, fără să aibă pu-
tere nici măcar cât un ţânţar. De pioasa 
fecioară am fost convins că regele întu-
nericului, care face cunoscută vârsta lui 
mare, înşeală. Dragonul a fost călcat în 
picioare ca un vierme de fecioara Iustina; 
el a stat în picioare lângă uşa fetei, fără să 
poată intra. Cel care a ajutat la falangele 
fără număr nu a fost destul de puternic 
pentru a rupe cu o scândură uşa ei. Cel 
care crede că el conduce peste tot, a de-
venit obiect de batjocură pentru fecioară; 
cel care crede cu trufie credea că poate să 
scuture tot ce este sub cer, în realitate, a 
fost supus de către o femeie; pentru că 
el, cel care spune că întoarce cerurile cu 
susul în jos, nu a fost capabil să modifice 
planurile ei. Cel care urlă ca un leu împo-
triva tuturor, a stat lângă vestibulul ei ca 
un ţânţar, neîndrăznind să atace; şi cel 
care apare să-i alarmeze pe oameni, nu 
a năvălit peste fecioară din laşitate. Apoi, 
când am plecat din Caldeea, am ajuns în 
Antiohia şi am făcut minuni asemenea 
unui antic şi am dat dovada vrăjitoriei 
mele. Am fost un celebru filosof-magi-
cian, căci am avut o mare înţelegere a 
tărâmurilor invizibile.

COMOARA DE LA SFÂNTA 
M|N|STIRE COMANA

@ Pr. Prof. Univ. Dr. 
IOAN STANCU
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GALA PREMIILOR UNIUNII ZIARIȘTILOR GALA PREMIILOR UNIUNII ZIARIȘTILOR 
PROFESIONIȘTI DIN ROMÂ NIA, PROFESIONIȘTI DIN ROMÂ NIA, ediția 2022ediția 2022

REPORTAJREPORTAJ CRONICĂCRONICĂ

Cu siguranţă unul dintre cele mai 
importante evenimente ale breslei 
jurnaliştilor, Gala Premiilor anuale ale 
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din Ro-
mânia a vut loc în data de 9 noiembrie 
2022, la Teatrul Teatrelli din Bucureşti, 
şi s-a bucurat de o prezenţă numeroasă, 
amintind aici pe: preşedintele Uniunii 
Ziariştilor Profesionişti din România, 
Sorin Stanciu, secretarul general Mă-
dălina Corina Diaconu, Ovidiu Zanfir, 
purtătorul de cuvânt Lavinia Șandru – 
cea care a fost cu distincţie şi aplomb 
şi prezentatoarea Galei,  vicepreşedinte 
Miron Manega, Roxana Istudor, Dan 
Constantin, Teodora Marin, Firiţă 
Carp, preşedinţi de Filiale UZPR, Pre-
fectul Capitalei, Toni Greblă, Dan Căr-
bunaru, purtător de cuvânt al Guver-
nului, membri ai UZPR, jurnalişti şi 
oameni de cultură.

În cadrul Galei, au fost acordate pe-
mii şi trofee jurnaliştilor care s-au în-
scris la ediţia de anul acesta a eveni-
mentului, ce a avut tema „Pandemie 
şi Patriotism” şi au întrunit sufragiile 
juriului de specialitate.

Preşedintele UZPR, Sorin Stan-
ciu, deschizând Gala, a menţionat că 

Premiile anuale ale UZPR sunt des-
chise atât membrilor UZPR, cât şi 
jurnaliştilor care nu sunt membri ai 
UZPR. A fost subliniată forţa Uniunii, 
care numără în prezent peste 4.300 de 
membri. „Întâlnirea noastră are me-
nirea să elogieze eforturile creatoare 
ale unor colegi de-ai noștri în aces-
te vremuri complexe și complicate și 
care și-au îndeplinit cu brio misiunea 
de a fi jurnalist în pas cu timpul său, 
martor, dar și cetăţean activ, impli-
cat în desfășurarea evenimentelor. 
Pentru a stimula imaginaţia creatoa-
re a colegilor noștri de breaslă, ca în 
fiecare an am proclamat o temă de 
actualitate - ea a fost proclamată cu 
mai bine de un an urmă - intitulată 
«Pandemie și Patriotism». Alătura-
rea celor două substantive poate fi in-
teresantă dar provocatoare”, a spus 
preşedintele UZPR, Sorin Stanciu, în 
deschiderea evenimentului. Dumnea-
lui le-a propus celor prezenţi un mo-
ment de aducere aminte în care a fost 
prezentat un scurt fragment din ulti-
mul interviu pe care fostul preşedinte 
al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din 
România, Doru Dinu Glăvan, l-a acor-

dat jurnalistei Mădălina Corina Dia-
conu. „Pandemie și Patriotism. Poa-
te sunt ciudate aceste asemănări, dar 
nu sunt ciudate, sunt chiar bine-ve-
nite, pentru că trăim și în 2021 și de 
acum încolo, o bună bucată de vreme, 
în această pandemie și de aceea am 
legat pandemia de patriotism, pentru 
că și în vremuri de pandemie, și mă 
refer la anul 1918, am realizat Ma-
rea Unire, înaintașii noștri, tocmai 
în perioada în care a fost acea mare 
pandemie care a fost febra spaniolă. 
În ciuda acelui flagel care a apărut în 
Europa și în lume, românii s-au adu-
nat la Blaj, n-au ţinut cont de pande-
mie. Deci, a fost un act de eroism, și 
au izbândit. De ce n-am izbândi și noi 
în această perioadă de pandemie spre 
o viaţă liniștită, și atunci să vedem 
cum jurnaliștii au știut să promoveze 
până acum și să scrie de acum încolo 
până la sfârșitul anului în favoarea 
acestei stări de pandemie care nu tre-
buie să ne oprească de la a ne crea o 
viaţă mai bună, mai liniștită. Acum 
nu este deloc liniștită, dar să vedem 
dacă jurnaliștii au găsit metode, pro-
cedee sau soluţii ca viaţa noastră să 

fie mai liniștită. Da, s-a vorbit mereu, 
în continuare și întotdeauna, despre 
ceea ce au făcut înaintașii noștri pen-
tru această Românie și cred că dacă 
acest lucru îl izbândim în presă va 
trebui să ne bucurăm și să răsplătim 
pe cei care au avut curajul, tenaci-
tatea, inspiraţia și buna înţelegere a 
acestei teme: «Pandemie și Patrio-
tism»”, spunea Doru Dinu Glăvan des-
pre tema concursului lansat de UZPR.

Ediţia din acest an a Galei Premi-
ilor UZPR a fost dedicată memoriei 
lui Doru Dinu Glăvan, fostul preşe-
dinte al Uniunii Ziariştilor Profesio-
nişti din România, decedat pe 31 oc-
tombrie 2021.

Prezent la eveniment, Toni Greblă, 
prefectul Capitalei, şi-a exprimat res-
pectul pentru mass-media şi slujito-
rii săi, şi a felicitat jurnaliştii UZPR, 
menţionând relaţia excelentă cu presa 
în deceniile sale de activitate publică, 
declarând: „Apreciez profesionalismul 
în toate domeniile de activitate, iar în 
activitatea mea publică de peste 30 de 
ani am avut întotdeauna stimă pentru 
jurnalişti. Îmi place să dialoghez cu 
jurnaliştii şi să răspund la orice între-

bare pe care un ziarist de bună-credinţă 
o pune, pentru că este interesat să afle 
o anume opinie şi să o transmită mai 
departe către public”.

Dan Cărbunaru, purtătorul de cu-
vânt al Guvernului, a exprimat un mesaj 
de susţinere şi de apreciere din partea 
primului ministru Nicolae Ciucă, adă-
ugând şi aprecierile sale personale, ca 
fost jurnalist, pentru efortul de fiecare 
zi al gazetarilor. „Acest respect va fi du-
blat întotdeauna de disponibilitatea de 
a vă oferi informaţiile pe care le căutaţi 
și de a fi și proactivi în acest demers, 
adică a nu aștepta întotdeauna să fim 
întrebaţi ca să spunem ce se întâmplă”, 
a comunicat Dan Cărbunaru.

În cadrul Galei Premiilor Uniunii Zi-
ariştilor Profesionişti din România, pre-
miile au fost stabilite de un juriu alcă-
tuit din profesionişti în domeniu, şi au 
fost acordate unor jurnalişti care s-au 
remarcat prin materialele de presă în 
toate segmentele domeniului - presă 
scrisă, online, radio, tv, carte de presă, 
publicistică. La ediţia 2022 au fost acor-
date Diplome de excelenţă următoarelor 
personalităţi jurnalistice:  Mihai Pân-
zaru (PIM); Maria Țoghină; Tanţa Tă-

năsescu; Aizic Iancu; DADA TV (Plo-
ieşti); Sorin Ghilea; Daniela Apostoaei; 
Claudiu Dumitrache; Pompiliu Comşa; 
Petrică Butuc; Laurenţiu Sfinteş; Necu-
lai C. Muscalu; Verginia Vedinaş; Preot 
Eugen Tănăsescu; Cristi Popovici; Flo-
renţ Mocanu. 

Premiile Opera Omnia le-au fost 
acordate lui Dan Constantin, senior edi-
tor la „Jurnalul Naţional”, artistului Ser-
giu Cioiu şi jurnalistului Cornel Sorescu.

Cei premiaţi au fost susţinuţi de 
câte un Laudatio din partea colegilor 
de breaslă, iluştri jurnalişti ai mass-me-
diei româneşti.

In Memoriam i-a fost oferită o dis-
tincţie publicistului, reporterului şi di-
plomatului Neagu Udroiu, fost director 
general al Agenţiei Naţionale de Presă 
Agerpres.

Au încântat publicul cu minunate 
momentele artistice Mihai Napu, sopra-
na de origine albaneză Arlinda Morava, 
precum şi interpreta şi compozitoarea 
de muzică folk Maria Gheorghiu. Mihai 
Napu, care a cântat în deschiderea galei 
Imnul jurnalistului, a reamintit celor 
prezenţi istoria acestui cântec emble-
matic pentru Uniune.

1.   Nicolae L. Stănescu - Catrene
2.   Eugenia Duţă - Umbre în timp 
3.   Eugenia Duţă - Clavecinul bine temperat 
4.   Attila Racz - Femei, iubiri, poeme
5.    Oana Stuparu - Sfânta călăuza vieţii 
6.   Camelia Dincă Ion - Scriitori către nicăieri 
7.   Maria Niculescu - Reflexii impresionante 
8.   Mihaela Macarie Stănescu - Călătoare prin cuvinte 
9.   Geo Călugărul - Cartea vieţii mele
10.   Mihaela Mariana Cazinirovici - Corelaţiile cuvântului creador 
11.   Otilia Zaharia - Iubirea un ecou îndreptat
12.   Mihai Cornică - Poezii de suflet 
13.   Gabriela Stanciu Păsărin - Am fost sau nu? 
14.   Neluţa Stăicuţ - Infoenergetica din suflet pentru suflete 
15.   Nicolae L. Stănescu - Culise postdecembriste 
16.   Rodica Vătămanu Subţirelu - Vise din vis 
17.   Ioan Condor - Transilvania pământ şi neam românesc 
18.   Elena Armenescu - Cântecul iubirii 
19.   Cornică Mihai - Destin blestemat 
20.   George Vlaicu - Educaţie cavalerească 
21.   Lidia Popita Stoicescu - Vino Doamne! 
22.   Antoaneta Rădoi – Sfântul Calinic 
23.   Ioana Stuparu - Cântând pe o rază albastră 
24.   Ion Raţiu - Zidurile dintre idei 
25.   Margareta Anton -Timpul florilor de mac 
26.   Eugen Laurian - Frânturi de viaţă cu parfum naval
27.    Ofelia Ioan Odobaşu Huţui - Au înnebunit salcâmii toamna 
28.    Marcel Chiţac - Puiul de cuc 
29.   Gheorghe Răzvan Gabriel - Drumul spre lumină 
30.   Alexandrescu Gabriel - Poezii 
31.   Florentina Loredana Dalian - Ostrov 
32.   Doina Bârcă - Când anii trec 
33.   Cleopatra Luca -Mansarda visurilor 
34.   Doina Bârcă - Ferestrele bucuriei 
35.   Cleopatra Luca - Secretul de la Costişa 
36.   Doina Bârcă - Poemele dorului 
37.   Costantin Mironescu - Euterpe, monamur 
38.   Miron Cozma - Luceafărul huilei 
39.   Eugenia Duţă - Impresii de cititor 
40.   Cleopatra Luca - Adara 
41.   Cleopatra Luca - Traseele paralele 
42.   Elena Armenescu - Miresme albe 
43.   Eugenia Duţă - Destin 
44.   Ioana Stuparu - Viaţa, eterna dorinţă
45.   Kessy Ellys Nykollas - Toate iubirile mor 
46.   Victoriţa Duţu - Există un tu 
47.   Corneliu Zeana - Covid 
48.   Cleopatra Luca - În umbra timpului 
49.   Otilia Zaharia - Mozaic structural 
50.   Deea State - Elixir pentru suflet 
51.   Evelyne Maria Croitoru - Piloţii de vânătoare 
52.   Ecaterina Niţă Simtea - Portrete de pe Amaradia 
53.   Maria Manucă - Intrasii în albastru 
54.   Elena Armenescu - 111 cele mai frumoase poezii 
55.   Angela Mihai - Iarna ultimei iubiri 
56.   Ion I. Brătianu - Generalul C.I. Brătianu 
57.   Ion I. Brătianu - În faţa judecăţii istoriei 
58.   Dumitru Lucec - Psalmii lui Zamolxis 
59.   Ion Raţiu - Insomnia verbului 
60.   Ion I. Brătianu - Voi sunteţi urmaşii Romei? 
61.   Laurenţiu Florian Stoica – Lumini pestriţe 
62.   Alexandru Ciocioi - Plete de drum lung
P.S. – Fie ca aceste cărţi să constituie o puternică replică 
beletristică și publicistică.

Scriitori contemporani, 
cunoștințe și prieteni, 

așchii din suflet pentru suflete

Biblioteca mea personală moștenire a peste 150 de ani de 
achiziţie cărţi beletristice, istorice, enciclopedii, atlasuri etc s-a 
îmbogăţit cu cărţi scrise de scriitori încă în viaţă, care, drept 
preţuire ce ne-o purtăm reciproc mi-au dăruit cu preţioase 
dedicaţii. La prima vedere îi enumăr pe următorii: 

@ COJOCARU VERGIL-COVER
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Generaţiile trecute de 60 de ani îşi amintesc de 
faimoasele culegeri de matematică ale lui Gheba, dar 
puţini ştiu că profesorul de matematică a fost gene-
ral de armată, absolvent al Școlii de ofiţeri în rezervă 
de la Bacău. Facultatea de matematică a urmat-o la 
Universitatea Bucureşti, după întoarcerea din război, 
unde fusese prin trei lagăre de prizonieri şi salvat din 
groapa comună de infirmiera lagărului.

Profesor de matematică la Școala Generală nr. 146 
din Bucureşti, îşi căuta locuri de linişte şi creaţie ma-
tematică aproape de meleagurile natale, la ultima casă 
din Poieniţa - Dumitreşti, Jud. Vrancea, unde văzuse 
lumina zilei, sau la Cabana de pe valea râului Caşoca, 
afluent al Buzăului, acolo unde se adunau construc-
torii şi proiectanţii barajului de la Siriu, cabană care 
poartă numele de „14 scaune”. 

Scaun.... un simbol răsturnat al notei 4. Aşa ni se 
spunea când eram elevi şi răspunsurile noastre, atunci 
când eram scoşi la tablă, erau sub aşteptările profeso-
rilor. Posibil ca Gheba să fi acordat elevilor, de mul-
te ori, câte un scaun, adică nota 4. Și, ca să-şi descar-
ce conştiinţa, pe la începutul anilor 1970 cioplea, din 
trunchiuri groase, scaune durabile, cu gândul la copi-
lărie, la familie, la anii de şcoală şi la anii şi zilele pe-
trecute în prizonierat.  

De copilărie îşi amintea câte năzbâtii făcea, cât de 
îngăduitoare era mama şi cât de aprig era tata. Apoi, 
având avantajul că fraţii mai mari merseseră la şcoală, 
învăţase de la ei, încă dinainte de şcoală, primele ope-
raţii de aritmetică. Îşi amintea şi de responsabilităţile 
pe care le avea, ca orice copil crescut la ţară, pentru că 
trebuia „să meargă cu vaca la păscut, să adune vreas-
curi din pădurea care începea unde se termina casa, să 
culeagă corcoduşe şi ierburi pentru animale” şi, „vlă-
guit de muncă”, să plece la şcoală, purtând numai ha-

ine rămase de la fraţii mai mari, „nişte zdrenţe lălâi” 
şi în picioare opinci legate cu sfoară. Îşi amintea de 
Ion Lungu, fratele mamei, „inspector şcolar şi pasio-
nat de matematică”, profesor care i-a schimbat viaţa 
când i-a pus în braţe cartea „1001 probleme şi exerci-
ţii de matematică“, trimiţându-l să aprofundeze ma-
tematica la Școala normală din Râmnicu Sărat, dar şi 
de plimbările prin oraş cu bicicleta închiriată cu care, 
o dată, s-a oprit „direct în anteriul popii” Roşescu, 
profesorul de religie. Îşi amintea de anul 1933 şi de 
şcoala de ofiţeri în rezervă de la Bacău, când epole-
ţii i se schimbau, treptat, de la „mândru sublocote-
nent“ la ofiţerul tânăr, înalt şi subţirel, prezent în fie-
care seară de sâmbătă la balurile Cercului Militar din 
Râmnicu Sărat, unde dansa şi cânta, fiind „un senti-
mental, enervant de romantic”, fără a avea calităţile 
unui  ofiţer neînfricat şi aspru. Fiind ofiţer, războiul 
l-a înghiţit pe nemestecate aruncându-l, la începutul 
războiului, pe front la artilerie, în Transnistria. Apoi 
a participat la luptele de la Cotul Donului, de unde a 
scăpat cu viaţă, dar a fost capturat de ruşi şi ţinut pri-
zonier un an. În 1942  a fost prizonier în lagărele din 
Siberia, din corpul său atletic rămânând „doar ochii 
care să plângă“. Admiţând întotdeauna hazardul, a 
căutat să-şi explice cine şi cum a reuşit să-l ţină în 
viaţă, conştientizând că cel mai bun leac este iubirea, 
iar războiul, indiferent de natura lui, distruge tot ce 
este mai frumos în om, rupându-i legăturile cu divi-
nitatea, cu creaţia Lui, cu simbolurile prin care El ne 
face comunicarea mai uşoară. De aceea, deşi în 1947 
fusese numit prefect al judeţului Râmnicu Sărat, din 
cauza conflictelor cu autorităţile comuniste, Grigore 
Gheba a demisionat din funcţia de prefect şi s-a în-
scris la Facultatea de matematică din Universitatea 
Bucureşti. Știa că între simbolurile folosite în mate-

matică lipseşte conflictul şi că legăturile lor cu cele na-
turale, fireşti, sunt indestructibile, creându-şi astfel o 
nouă realitate - propria-i realitate - culegând şi ana-
lizând roadele matematicii în peste 30 de culegeri de 
probleme tipărite în peste şase milioane de exemplare.    

Primele două scaune, cioplite de Gheba într-o vară, 
încă se mai păstrează la „Cabana 14 scaune” din masi-
vul „Podul Calului”. Cei care au continuat activitatea la 
cabană, astăzi „Pensiunea 14 scaune” Caşoca, se mân-
dresc cu faptul că acolo şi-a petrecut o parte din con-
cedii matematicianul Grigore Gheba, cel care a vrut 
ca „elevii să înţeleagă matematica. Să o înţeleagă ca 
pe un exerciţiu al minţii. Și creierul are nevoie de gim-
nastică. Altfel… nu asimilezi nimic. Asta am învăţat-o 
de la savantul Moisil, care mi-a fost sfătuitor”, mărtu-
risea matematicianul. Grigore Gheba întreţinea legă-
turi strânse cu arhitecţii şi constructorii lacului de acu-
mulare de pe râul Buzău, barajului Siriu alcătuit din 
rocă, steril şi miez din argilă, precum şi cu construc-
torii hidrocentralei Nehoiaşu. Păstrându-i amintirea 
lui Grigore Gheba şi folosind aceeaşi tehnică rustică, 
gazda a preluat ideea şi a com pletat cu alte 12 scaune 
„la cabana care era atunci locul preferat de întâlnire 
al proiectanţilor de la barajul Siriu. Seară de seară, ei 
se adunau acolo şi, în faţa planşelor, stăteau ore în-
tregi la discuţii”. Dar scaunele cioplite de Gheba încă 
dau „greutate” locului, care a devenit cunoscut, ca „14 
scaune”, loc de popas spre frumoasa Cascadă „Prun-
cea” de pe valea râului Caşoca.

@ ELENA CĂPĂȚÎNĂ

EVOLUȚIIEVOLUȚII

Recent sub titlul„EFICIENȚĂ și EFICACITA-
TE în INGINERIE”, s-a desfăşurat la Petroşani a 
XVII –a ediţie a Zilelor Academiei de Știinţe Teh-
nice din România (ASTR), manifestare organiza-
tă în colaborare cu Universitatea din oraşul gazdă.

Mineritul reprezintă una dintre cele mai vechi 
discipline tehnice universitare, fiind predată şi 
învăţată în Școala de drumuri, poduri, mine și ar-
hitectură (Bucureşti, 1864) activitatea fiind muta-
tă la Petroşani în anul 1948, sub denumirea de In-
stitutul Cărbunelui, apoi Institutul de mine (1991) 
şi în final Universitatea Petroșani, din anul 1995.

Instituţia academică sus-menţionată (ASTR), 
poate cea mai practică dintre academiile din Ro-

mânia, cele similare din multe ţări europene dez-
voltate numindu-se „academii de inginerie”, a ales 
tema ediţiei din acest an în concordanţă cu momen-
tul istoric pe care-l trăim, cel al crizelor de natură 
economică şi socială cauzate de pandemie şi război.

Pentru a conchide o dezbatere care a avut loc pe 
seama titlului, aş vrea să menţionez că termenul 
„eficienţă” se leagă de resursele consumate pentru a 
realiza ceva, „eficacitatea”, de modul cum sunt atin-
se ţintele propuse, iar simultaneitatea îndeplinirii 
acestora stau la baza definiţiei „competitivităţii”, 
deşi Dicţionarul explicativ al limbii române le pre-
zintă ca sinonime.

Secţiunile conferinţei: Eficienţă și eficacitate 
în mecanică și tehnologie, Eficienţa în generarea 
energiei electrice,  Decarbonarea sistemului ener-

getic,  Modelarea și simularea proceselor specifice 
ingineriei electronice și IT,  Factori de creștere a 
eficienţei în domeniul construcţiilor și al integră-
rii urbane, Abordarea sistemică a infrastructurii 
de transport în scopul eficientizării acesteia, Efi-
cientizarea proceselor chimice prin abordare in-
terdisciplinară, tehnici și tehnologii eficiente în 
folosirea resurselor naturale și pentru protecţia 
mediului, Petrol și gaze,  Substanţe minerale utile 
solide, acoperă, ca preocupări, marea majoritate a 
problemelor de actualitate care frământă omenirea.

Dintre subiectele de interes menţionez: Vagon 
pentru transportul fontei lichide(prof. Costică Ata-
nasiu, Bucureşti), Integrarea vehiculelor electrice 
în reţeua electrică inteligentă (prof. Andrei Ma-
rinescu, Craiova), Integrarea eficientă a gazelor 
regenerabile în infrastructura energetică pentru 
reducerea dependenţei de gazul din import (dr. 
ing. Carmen Mateescu, Bucureşti), Soluţii şi echi-
pamente electrice eficiente energetic (dr.ing. Ion 
Potârniche, Bucureşti), Eficienţa energetică a sis-
temelor fotovoltaice (prof. Gheorghe Manolea, Cra-
iova), Eficacitate şi eficienţă în ingineria dezastre-
lor (prof. Alexandru Ozun, Cluj-Napoca), Cauzele 
prăbușirii podurilor (prof. Victor Popa, Bucureşti), 
Dimensionarea energetică a clădirilor de tip n ZEB 
caracterizate de eficienţa energetică şi rezilienţa 
climatică (prof. Dan Constantinescu, Bucureşti), 
Comportarea spumelor metalice sinterizate la so-
licitări mecanice (prof. Ioan Vida-Simiti, Cluj-Na-
poca), Reconsiderarea bazelor juridice şi econo-
mice ale sistemelor de resurse în noua economie 
(prof. Sorin Mihai Radu, Petroşani), Soluţii referi-
toare la maximizarea eficienţei forajului orizon-
tal direcţional (dr.ing. Valentin-Paul Tudorache, 
Ploieşti), Protecţii împotriva exploziilor (dr.ing. 
Artur George Găman, Petroşani), Studiu privind 
exploatarea aurului la Roșia Montană (drd. ec. 
Alina Ghenescu Pleşa, Petroşani).

Manifestarea a constituit un util schimb de 
generaţii între„părinţii” unor domenii sau instituţii 
şi urmaşii lor, fapt care trebuie apreciat în această„
controversiadă”continuă, care ţine de mai bine de 
treizeci de ani şi care ar trebui să se cam termine, 
în interesul economic şi social al ţării.

Astfel, decanul de vârstă al întâlnirii, preşedintele 
ASTR, Mihai Mihăiţă(cel mai tânăr fost ministru 
din istoria noastră, la 29 de ani. Adjunct la trans-
porturi în anii 1960, coordonator al CFR, a reuşit 
să ajungă la o viteză medie a trenurilor care n-a fost 
depăşită până în ziua de azi) ar avea multe sfaturi 
să le dea conducătorilor de azi ai transportului fe-

roviar din România. Atunci Căile Ferate se mai nu-
meau şi„a doua armată a ţării”, datorită discipli-
nei şi bunei organizări.

Prof. Niculae-Napoleon Antonescu şi dr.ing. 
Gheorghe Buliga, adevărate monumente vii ale 
învăţământului, respectiv exploatării de petrol şi 
gaze din ţara noastră, sunt încă activi în transferul 
de experienţă spre generaţiile următoare, într-un 
domeniu cheie al economiei în actuala perioadă pli-
nă de crize energetice. Domeniul petrol şi gaze nu 
şi-a spus încă ultimul cuvânt şi menţine ţara noas-
tră pe un loc de frunte la nivel european.

În domeniul energiei electrice, profesorul şi con-
sultantul intern Nicolae Golovanov, veşnicul con-
sultant al celor de la ANRE, împreună cu profeso-
rul şi consultantul internaţional Mircea Eremia, 
prezenţi cu lucrări importante la conferinţă, con-
tributori la menţinerea aprecierilor că în domeniul 
surselor regenerabile de energie România nu se află 
pe fatidicul penultim loc din Uniunea Europeană, 
ci pe undeva pe la mijlocul clasamentului, au avut 
ce transmite participanţilor mai tineri.

La nivel instituţional, am remarcat eficien-
ta predare de ştafetă la conducerea Universităţii 
Petroşani, fostul şi actualul rector, prof. Nicolae 
Iliaș, respectiv prof. Sorin Mihai Radu, colaborând 
foarte bine atât în organizarea conferinţei, cât şi 
în cadrul unor lucrări comune. Apreciez deschide-
rea actualei conduceri a universităţii spre diversi-
ficarea preocupărilor, comunicându-se cu această 
ocazie înfiinţarea unei noi facultăţi, specializată pe 
baterii electrice, a căror tehnologie şi bază de ma-
terii prime şi materiale au multe în comun cu in-
dustria mineritului.

De menţionat implicarea academicianului Ion 
Boldea (Timişoara), prezent la conferinţă, care de la 
înălţimea prestigioasei sale poziţii academice, con-
tinuă să fie foarte activ în educarea şi promovarea 
tinerilor specialişti din domeniul electrotehnicii.

De subliniatat prestaţia Firmei GEROM  
INTERNAȚIONAL, sponsorul conferinţei, pentru 
modul cum a gestionat desfăşurarea întregului pro-
gram în mod special, patronului acesteia, dr. ing. 
Aurelian Sarafinceanu.

În final, aş vrea să nu rămână neobserva-
tă persistenţa unui jargon turistic universitar 
internaţional, este adevărat, într-o proporţie mult 
mai redusă decât la alte manifestări similare, unii 
ţinând cu orice preţ să iasă în evidenţă, prezentând, 
cu lux de amănunte, la ce conferinţe din locuri exo-
tice au mai participat şi cu ce personalităţi„de car-
ton” s-au mai întâlnit!

Cercetarea româneasc\ moare, 
dar nu cedeaz\

EFICIENȚĂ și EFICACITATE în INGINERIE

(V) @ NICOLAE VASILE

În volumul „999 Capodopere”, cuprinzând 

lucrări din domeniul artelor plastice, 

editat de SCALA Group, Florenţa, 2009, 

sunt menţionate, printre altele, opere 

semnate doar de doi români: 

Constantin Brâncuşi (sculptor) 

şi Daniel Spoerri (pictor).

NICOLAE VASILE

Sã ne dea
Sã ne dea

de gândit!...
de gândit!...

Fotografie Petroșani - Lucrări Secțiuni Mihai Mihăiță, Valeriu Jinescu (dreapta), Sorin Mihai Radu (stânga)

Titlul acestui articol stipulează punctul de vedere 
al Asociaţiei Europene a Cadrelor Didactice (Associ-
ation Européenne des Enseignantes, fondată la Pa-
ris în 1950 şi având o poziţie privilegiată în relaţia cu 
Parlamentul European. Secţiunea Naţională Româ-
nă a fost fondată în 1990). Furtul proprietăţii inte-
lectuale, sub forma plagiatului şi fraudei ştiinţifice, 
este absolut reprobabil. Din păcate, România ocupă 
o poziţie cu totul singulară ca performanţă negati-
vă în acest cadru, ascunzând cu obstinaţie acest fe-
nomen pe care ar trebui să-l combată cu toată fer-
mitatea, atât pentru apărarea prestigiului cercetării 
ştiinţifice autohtone, dar şi sub aspect general mo-
ral şi nu în ultimul rând financiar, deoarece doctora-
tele falsificate aduc beneficii substanţiale autorilor, 
sub forma unui adaos substanţial la venituri (sala-
riu, pensie). Recenta propunere legislativă, introdu-
să în dezbatere parlamentară, care prevede restitui-
rea sumelor încasate în mod necuvenit (neruşinat!) 
este cât se poate de binevenită. Nu ne putem permite 
ca din banii noştri să fie plătiţi plagiatorii! Fondurile 
recuperate ar fi folosite în scopul nobil al investiţiei 
în cercetare, de pildă pentru înfiinţarea unui Insti-
tut de evaluare şi recuperare a celor cu sechele post 
COVID, care ar interesa şi implica în grad înalt cer-
cetarea promovată de UE, pentru care au fost su-
plimentate fonduri la nivel unional, iar recuperarea 
unui contingent de forţă de muncă înalt calificată 
şi importantă numeric ar fi benefică pentru econo-
mia ţării, uşurând şi sarcina Casei de Sănătate. De-

oarece ştiinţa este principalul motor al progresului, 
frauda ştiinţifică  este reprimată cu extremă durita-
te în întreaga lume. Este vorba de introducerea în 
circuitul ştiinţific mondial al unor aşa zise cercetări 
bazate pe date falsificate sau chiar inexistente. Pen-
tru că SUA deţine supremaţia în materie de ştiinţă, 
talonată de China care manifestă aceeaşi exigenţă 
maximală, subliniem activitatea unui înalt for al 
statului american dedicat corectitudinii cercetării 
ştiinţifice: US Office of Research Integrity (ORI) care 
primeşte sesizări sau se autosesizează şi întreprinde 
investigaţiile necesare. Exigenţa derivă şi din gene-
rozitatea cu care statul american finanţează cerceta-
rea. Astfel, un Grant pentru care s-a primit suma de 
630.940$ a fost identificat ca fraudulos, autorii fiind 
sancţionaţi cu toată duritatea, nu doar cu restituirea 
sumelor încasate. Investigaţiile ORI au depistat 2016 
articole publicate care conţin date falsificate sau in-
ventate, toate acestea fiind anulate, retrase din lista 
citărilor autorii au interdicţie de publicare, titlurile 
academice dobândite în urma fraudei au fost anu-
late  ş.a. China, a doua mare putere ştiinţifică, ală-
turi de Japonia şi Germania manifestă exact aceiaşi 
exigenţă, indispensabilă progresului ştiinţei. Uniu-
nea Europeană, prin Comisie şi Parlament, manifes-
tă un interes crescând în această direcţie, iar ecourile 
vor ajunge curând şi în ţara noastră. Cercetarea ro-
mânească din domeniul medical este de departe cea 
mai erodată de frauda ştiinţifică. Ascunderea (igno-
rarea) acestui fenomen reprobabil   este o bombă cu 

explozie întârziată. Comisiile specializate din cadrul 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării a căror activitate 
este mai degrabă sublimă (cum spunea Caragiale), 
refuză să deschidă spre anchetare exigentă dosare-
le care le-au fost înaintate. Este imperios necesa-
ră înfiinţarea unui organism de stat, independent, 
dedicat fraudei ştiinţifice şi plagiatului. Din păcate, 
Comisiile de Etică din Universităţi şi universităţile 
ca atare, îşi protejează plagiatorii şi muşamalizează 
frauda ştiinţifică, deoarece persoanele care ar tre-
bui puse sub acuzare fac parte cel mai adesea chiar 
din conducerea instituţiilor respective. Acest blo-
caj care-i protejează pe plagiatori şi pe falsificatori 
este descurajant pentru cercetătorii oneşti care se 
văd (tocmai ei) puşi în inferioritate. În momentul 
de faţă, România ar trebui să facă un efort energic 
spre a se alinia la standardele şi exigenţele cercetării 
ştiinţifice mondiale. Deoarece frauda ştiinţifică be-
neficiază de imunitate în România, ceea ce poate fi 
perceput ca o încurajare, au apărut impostori care 
folosind această metodă de raportare a unor rezul-
tate absolut extraordinare dar  inventate, au devenit 
chiar membri ai unor Academii de prestigiu. Princi-
pala instituţie responsabilă în acest domeniu, prin 
elaborarea unor legi concordante cu cele din UE, 
SUA, respectiv ansamblul lumii ştiinţifice, care să 
reprime acest furt intelectual, este Parlamentul Ro-
mâniei. Cu siguranţă, Preşedintele ţării va promul-
ga  legea care conţine prevederi categorice în acest 
sens, inclusiv pentru recuperarea sumelor necuve-
nite încasate deja.

@ CORNELIU ZEANA

FURTUL  INTELECTUAL, INACCEPTABILFURTUL  INTELECTUAL, INACCEPTABIL

110 ani de la na[terea 
matematicianului 

GRIGORE GHEBAGRIGORE GHEBA
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@ COJOCARU VERGIL-COVER

A rtista Irinel Daniela Iacob 
este o personalitate cu pregătire 
multidisciplinară, având multiple 
activităţi în domenii diferite: ingine-

rie, artă plastică, literatură, toate făcute cu dragoste 
şi la un nivel de maximă perfomanţă.

Opera sa plastică, rezultat pur al minţii sale crea-
toare, satisface într-un mod deplin setea spirituală, 
cu timpul va deveni un izvor de apă care va ţâsni în 
viaţa veşnică, fântână cu apă curată, ce va potoli se-
tea de artă, de cultură şi frumos celor în viaţă şi celor 
care vor veni după ce noi nu vom mai fi.

Pictura doamnei Irinel Daniela Iacob se adresează 
laturii subiective a privitorilor, care pot constata că 
imaginea abstractă, prin tuşa plastică liberă şi vi-
brantă, reuşeşte să redea adevărul plastic dezvălu-
ind drama, adevărul şi speranţa lumii în care trăim. 
Pictura abstractă poate fi în unele cazuri greu de de-
criptat, însă pictura abstractă brand Art by Irinel 
Daniela, este ca o sfântă rugăciune în care omul se 
purifică de vibraţii negative, pentru a se situa în stare 
de dialog cu Dumnezeu, cu propria conştiinţă.

De felicitat artista plastică Irinel Daniela Iacob 
care, prin arta sa, a reuşit să-şi construiască propria 
dimensiune spirituală. Domnia sa, prin compoziţie, 
tehnica de lucru şi explozia cromatică, a reuşit cu brio 
să creeze un plan al vizualităţii care este numai al său. 
Graţie acestei amprente personale, lucrările sale se 
bucură de aprecierea publicului, a criticilor de artă 
şi a curatorilor din ţară şi străinatate. 

În 20 aprilie, anul acesta, a fost distinsă cu premiul 
Internaţional Caravaggio Great Master of Art acor-
dat la National Museum Leonardo da Vinci, Milano, 
Italia. La 22 octombrie 2022 a primit International 
Paris Prize pentru contribuţii la dezvoltarea artei 
contemporane în lume, acordat de Asociaţia Socio 
Culturale EA Arte Club. Tot în acest an a fost nomi-
nalizată ca finalistă la premiul „OTTO MILIONI”, or-
ganizat de Asociaţia Culturală DA ISCHIA L’ÁRTE- 
DILA , Italia.

Pe parcursul anului 2022 s-a prezentat în faţa pu-
blicului iubitor de artă din ţară şi din străinătate cu 
patru expoziţii personale: Expoziţia „Energia Culorii“, 
organizată la Centrul Cultural al Uniunii Arhitecţilor 
din România, Bucureşti; Expoziţia „Romanian colors 
for Buenos Aires”, curator profesor Carlos Eduardo 
Vera, organizată pe simezele Sophie Espacio de Arte, 
Buenos Aires, Argentina; Expoziţia „Universul meu”, 
organizată la Muzeul Regiunii Porţile de Fier, Drobeta 
Turnu Severin.

Artista a participat în acest an la numeroase 
expoziţii de grup în ţară şi peste hotare, organizate 
la: Muzeul Țăranului Român, Centrul Metropolitan 
de Educaţie şi Cultură Ioan I. Dalles, Muzeul Naţional 
Cotroceni, Cercul Militar Central Bucureşti, Sala 
Media a Teatrului Naţional din Bucureşti, Casa de 
Cultură Fredrich Schiller, Bucureşti, Galeria de Artă 
Ștefan Luchian, Botoşani, în Bulgaria la Galeria de 
Artă a Muzeului de Istorie din Balcic, Italia la Muzeul 
Bellini din Florenţa şi la M.A.D.S. Art Gallery din 
Milano , Franţa la Carrousel du Louvre Gallery din 
Paris, Marea Britanie Essex, Brain Community, 

Spania, la EKA and Moor Art Gallery din 
Madrid, la Centro Municipal De Las Artes 
Buero Vallejo din Madrid şi la Muzeul 
European de Artă Modernă din Barcelona, 
Turcia la Cephe Gallery din Istanbul şi 
India, la Art Novelty Gallery din Mizoram.

Irinel Daniela Iacob desfăşoară şi o in-
tensă activitate în mediul online; menţionăm 
aici expoziţia pe care a organizat-o împre-
ună cu profesorul Eugenio Leon (Gonzalo 
Leon Cayamcela) intitulată „DOUĂ LUMI 
– DOS MUNDOS”, ce a avut ca obiectiv un 
schimb cultural între artişti din România 
şi Ecuador. La eveniment au participat 
şaizeci de artişti din ambele ţări. Din par-
tea română au fost prezente personalităţi 
din diverse generaţii ale artei contempo-
rane naţionale, menţionând participarea 
artiştilor Liviu Șoptelea, Codrin Mircea, 
Mihai Șerbănescu, Ana Dorcu, Dan Armand 
Stancu şi Mircea Muntenescu, plecat între 
timp să picteze în Eternitate. 

Lucrările valoroasei artiste au fost alese 
de autori din ţară şi din străinătate pentru 
ilustraţii şi coperti de carte, precum volu-
mele „LE PARADIS DES IMPATIENTS”, 
autor Phil Maverick, Les Editions Sydney Laurent, 
France, 2022, „AMPRENTELE IUBIRII”, autor 
Eduard Dorneanu, editura EIKON, România, 2022.

Privind în viitor, am viziunea că în istoria arte-
lor plastice Irinel Daniela Iacob va rămâne drept o 
„REGINĂ A CULORILOR”, graţie capacităţii sale ex-
traordinare cu care reuşeşte să opereze plastic într-
un plan al vizualităţii propriu caracterizat printr-o 
explozie cromatică. Expansivitatea cromatică a artei 
Brand Art by Irinel Daniela este atotcuprinzătoare, 
mergând de la o transparenţă totală până la opaci-
tatea culorilor prin care artista materializează idei şi 
mesaje, ce reuşesc să ajungă la publicul iubitor de artă 
în mod necondiţionat.  În sprijinul acestei afirmaţii 
aducem următoarele referinţe critice.

La deschiderea expozitiei „TREZIREA 
CONȘTIINȚEI”, organizată sub egida UNESCO, 
Daniela Rossi, preşedinte pentru America Latină a 
secţiei Arte din cadrul UNESCO spunea despre Irinel 
Daniela Iacob: „…artista are puterea de a folosi într-o  
singură lucrare întregul cerc cromatic în diferite 
nuanţe... Este foarte creativă de la managementul 
culorilor până la forma finală, având un stil foarte 
propriu. Este o onoare să o avem alături la acest 
eveniment.”

Ilaria Fachetti, artcurator la deschiderea expo-
zitiei „HE WORLD REVOLVES AROUND ME” at 
M.A.D.S. Art Gallery, Milano 28.01.2022 consemna: 
„Irinel se mișcă prin spaţiu, lăsând o urmă a dru-
mului ei. Energia ei creatoare este eliberată atunci 
când vine în contact cu pânza, lăsându-se purtată de 
iraţional, fără a imagina în mod clar care va fi re-
zultatul final, pentru că doar o lucrare care se naște 
din inimă poate fi o capodoperă.”.

Criticul de artă Marius Tita, arăta cu prilejul ex-
pozitiei „VIBRAȚIA CULORII”:  

„Irinel Daniela Iacob a descoperit culoarea și se 
bucură de fiecare tușă pe care o așterne pe pânză. 
Și câte tușe, tot atâtea alegeri, opţiuni și decizii. 
Esenţială este construcţia vizuală în care te înca-
drezi, iar artista și-a conturat, deja, câteva teme, tot 
atâtea direcţii. Evident, este interesată de propria 
reprezentare, de acel autoportret care vine dintr-
o viziune socială, de plasare în context și interacţi-
une. Chipul propriu intră într-un dialog vizual cu 
concepte ce devin, avem să vedem, teme și gânduri 
pentru propunerea plastică a artistei.  Este o mo-
dalitate de a anunţa atât concentrarea cromatică 
din vortexul unui dinamism evident, cât și discuţia 
ce repetă simboluri și formule grafice, într-o com-
poziţie densă, atotcuprinzătoare. Demonstrăm, ast-
fel, că această inedită și laborioasă întreprindere 
nu este o apariţie de moment, bruscă, neașteptată, 
ci o evoluţie de la care așteptăm insistenţe și desco-
periri. Valenţele pozitive ale acestei formule grafice 
apar imediat în cadre perfect conturate și extrem de 
dense, ce trebuie citite temeinic, în coperta unui ti-
tlu inspirat, mărturisitor. Este multă expresivitate 
în „Magnolia înflorită” sau „Pădure amazoniană”, 
senzaţie și sensibilitate în „Focul”, „Acvariul” sau 
„Verde crud” și „Floarea soarelui”. Este mult spaţiu 
pentru căutări dar și pentru bucurii în această mo-
dalitate de a vedea lumea și conceptele sale și de a 
le reda într-o construcţie din ce în ce mai personală. 
Și, fără îndoială, Irinel Daniel Iacob va ști să des-
copere minunea picturii şi să se bucure de ea, având 
în noi interlocutorul perfect pentru un discurs plas-
tic sincer şi luminos.”.

În final, vă invit să faceţi o incursiune în universul 
plastic propriu artistei Irinel Daniela Iacob, căreia îi 
doresc o viaţă îndelungată, sănătate şi putere crea-
toare, imaginaţie artistică prin care să atingă esenţe 
ce dau gestului artistic greutatea semnului plastic!

Irinel Daniela IacobIrinel Daniela Iacob
„REGINA CULORILOR”

Motto:

Motto: „Numai 
gândirea 

preocupată de 
ea însăși trăiește 

libertatea”
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Cristiana Vărășteanu: - Iată că au 
trecut aproape trei săptămâni de când ne 
întâlnim. S-au adunat sute de ore, sute de 
pagini, fotografii, înregistrări…

Narcis Zărnescu: - Da, ai mare drep-
tate. Am reuşit să stabilim un parteneriat, 
nu-i aşa?  Dacă îmi permiţi să rezum, pen-
tru că nu putem publica în această minu-
nată revistă, o bijuterie a Uniunii! 2-300 
de pagini sau cine ştie? mai multe. Ei bine, 
da, au fost dialoguri pasionante sau plicti-
sitoare, monologuri, tăceri… De fapt, ex-
plorările noastre s-au transformat într-un 
meta-interviu, dar şi într-un mega-inter-
viu. Poate că îl vom relua vreodată sau 
poate nu?! Vom vedea. Ca să facem un re-
member necesar şi un integrat ideo-afec-
tiv, permite-mi să mă exprim metaforic şi 
să cred că fluxurile noastre ideatice, ver-
bale, limbajul corpului, mimica s-au con-
figurat, aşa mi se pare - poate greşesc pro-
fund şi aberant? -, într-o fuzzy set - hibrid, 
într-un fractal bizar, necunoscut de Man-
delbrot, ceva între «conferinţa» lui Mon-
taigne şi conversaţiile lui Erasmus. Din pă-
cate, conversaţiile noastre nu s-au inspirat 
nici din Cina lui Trimalchion, nici din Cina 
cea de taină a lui Iisus, în fond şi în formă, 
două variante postmoderne ale Banchetu-
lui platonician…

C.V.: - Mai lucrăm la rezumat?
N.Z.: - Da. Trebuie.
C.V.: - O întrebare nu-mi dă pace. Vine 

de departe! Știi cum e? Când doi amici se 
întâlnesc după zece, douăzeci de ani, pri-
ma întrebare ar fi : care mai este viaţa ta?

N.Z.: - E mult mai bună întrebarea asta 
informală decât întrebări de tipul: cu ce 
vă mai lăudaţi? câte masterate aveţi? câte 
doctorate? cum staţi cu plagiatul? ce mu-
zică vă place? credeţi că veţi fi nominalizat 
pentru premiul Nobel? ce aţi lua cu dum-
neavoastră pe o insulă pustie? Deşi acum, 
o întrebare mult mai adecvată perioadei, 
pe care o experimentăm, ar fi ce aţi lua cu 
dumneavoastră într-un buncăr, în caz că 
vine Apocalipsul nuclear?

C.V.: - Așadar, revenim: care mai este 
viaţa ta? Cum a fost viaţa ta?

N.Z.: - Evident că viaţa mea a fost la fel 
ca viaţa tuturor muritorilor şi nemuritori-
lor din această fascinantă Vale a Plângerii. 
Între vis şi inerţie. Un răspuns tehnic şi cu 
un anumit grad de autenticitate, se poate 
găsi în cv-urile mele diseminate pe reţelele 
media, prin arhive, bloguri. Acolo este con-
semnată, parţial, doar una din vieţile mele. 
Viaţa mea oficială sau semioficială, risipi-
tă prin instituţii de stat sau private. Vieţile 
mele neoficiale, secrete, nu le vei desco-
peri niciodată. Sunt bine ascunse. Dar îţi 
pot împărtăşi câte ceva, umbre dintr-un 
palimpsest... Fragmente dintr-un moza-
ic... Bucăţi de frescă, acoperite de lavă şi 
cenuşă vulcanică. Știi ce cred eu? Că în fi-
ecare din noi zace un Herculaneum sau un 
Pompei… Ți-am spus că sunt suma cărţilor 
pe care le-am citit? Sigur, exagerez, sunt 
mai mult o scădere decât o sumă. Uite, îmi 
amintesc de Pliniu cel Tânăr, în Epistola a 
VI-a; de Corina Doamnei de Staël; de Tem-
plul lui Isis, aşa cum îl descrie Nerval; de 
Arria Marcella a lui Gautier sau de lumea 
înspăimântată a lui Edward Bulwer-Lytton. 
Cu toţii sunt copleşiţi de apocalipsa acelei 
erupţii vulcanice din anul 79, după Hristos. 
Târziu, după ce luasem trenul Circumvesu-
viana din Napoli, Porta Nolana, şi coborâ-

sem la Ercolano Scavi şi la Pompei Scavi, 
după ce am văzut Vezuviul, după ce mi-am 
amintit scene disparate, fumegânde încă 
din cărţile citite odinioară şi nicicând, am 
înţeles că fiecare om poartă în el sau, cel 
puţin eu purtam în mine, câte un Pompei 
şi un Herculaneum, minuscule. Am înţeles 
că aşa ar trebui să arate filmul vieţii mele: 
erupţii vulcanice, urmate de tăcere şi se-
nin; ploi piroclastice, spaime, morţi; eu, 
clonat, în fiecare an, reduplicat de dinami-
ca genomului meu, care dă tot mai multe 
erori, altfel spus, îmi pregăteşte un final 
tragi-comic, la fel ca orice final. Acum, mă 
gândesc că acea minunată canţonetă na-
poletană, Torna a Surriento, aşa cum se 
pronunţă în dialect, este un semn al des-
tinului. Periodic sau haotic, mai degrabă, 
entropic, te întorci la surpările interioare, 
la înălţările şi renaşterile spirituale, la cru-
cificările ascunse... La Pompeiul şi Hercu-
laneumul tău! Și dacă eşti un bun creştin 
sau un nebun întru Hristos, te întorci la 
Golgotha ta, la răsărit şi la apus, dumini-
ca şi oricând simţi că El îţi este în preajmă 
sau că te-a părăsit. Vezi tu, dragă partene-
ră de monolog, dincolo de curgerea crono-
logică a faptelor şi dincolo de cursus ho-
norum, cum spuneau romanii, şi pe care 
noi l-am preluat şi i-am zis parcurs profe-
sional… Aşadar, dincolo de ritmurile co-
tidianului, se află acele orizonturi subti-
le, semi-conştiente, semi-subconştiente, 
interacţionând cu inconştientul colectiv sau 
cu viziunile cosmologice. Eminescu spunea 
atât de frumos, de hegelian şi utopic des-
pre istorie că „este desfăşurarea cugetării 
lui Dumnezeu”. În definitiv, cine face isto-
ria? Acei lideri schizo-paranoiaci, gata să 
arunce omenirea în haosul originar: în acel 
Tohu wa-bohu (ּוהֹבָו ּוהֹת), cum se povesteşte 
în Tanak, Biblia ebraică  (Genesis 1:2)?

C.V.: - Am citit că există câteva 
societăţi secrete, care desenează hărţile 
geopolitice ale omenirii…

N.Z.: - Da, aşa se spune. Cu toţii am 
aflat despre Illuminaţi, despre lojile ma-
sonice, despre Grupul Bilderberg, despre 
Cercul de la Roma… Bineînţeles că de-a 
lungul Istoriei a fost nevoie de centre de 
putere şi de lideri vizionari: zei, împăraţi, 
regi, domnitori, sacerdoţi, preşedinţi, can-
celari, secretari generali. În realitate, însă, 
istoria este scrisă, astăzi, de corporaţii 
transnaţionale, din care fac parte oameni 
de afaceri de anvergură, bancheri şi mi-
litari. Deşi, la drept vorbind, reţelele de 
putere sunt mult mai complexe şi mai di-
namice. Să nu uităm nici reţelele social me-
dia! Aşa cum se fabrică noi tipuri de arme, 
la fel se concep noi instrumente bancare 
speculative, noi programe IT; se cuceresc 
noi zone strategice din spaţiul cosmic. Și, 
poate că Eminescu are dreptate, deasupra 
tuturor sau în mintea acestor oameni pu-
ternici, Dumnezeu împreună cu Diavolul, 
Fârtate şi Nefârtate, se prăpădesc de râs 
şi pun la cale alte şotii, pe care oamenii le 
numesc catastrofe, genociduri, apocalip-
suri… Jocuri cosmice. Jocuri ale foamei şi 
ale fricii. Jocurile morţii şi ale reîncarnări-
lor… Samsāra, un cuvânt sanscrit (संसार). 
Un cuvânt divin, un Verbum Domini, care 
poate însemna rătăcire, ciclu karmic, roa-
ta vieţii, transmigrare, ciclicitate infinită a 
materiei; treceri succesive de la Punarjan-
man (re-naştere) la Punarmrtyu (re-moar-
te). Dacă m-ai întreba, dar ştiu că nu se va 

întâmpla, pentru că este o întrebare inuti-
lă şi bizară – cine eşti tu? –, aşa că mă voi 
întreba singur şi chiar voi  răspunde: mă 
simt, uneori, ca o struţo-cămilă cantemi-
rescă, un personaj hibrid. Sigur că modes-
tia şi smerenia mea mă îndreaptă pentru 
exemplificare către Bosh şi Arcimboldo:  
metamorfoze, anamorfoze, cârpăceli ludi-
ce sau metafizice.

C.V.: - Am să revin și te voi întreba, 
totuși, dacă te-ai întâlnit cu personaje din 
așa-zisă Ocultă mondială?

N.Z.: - Nu pot nici să afirm, nici să in-
firm. Știi bine că aşa se răspunde corect 
politic?! Dar şi mai interesant ar fi să-i în-
trebi pe ei – şi îţi voi da câteva nume şi te-
lefoanele lor – dacă au avut onoarea să mă 
întâlnească pe mine?

C.V.: - Glumești?
N.Z.: - Cine ştie? Ți-am spus doar că 

reţelele de putere sunt neaşteptat de com-
plexe şi dinamice. Și te rog să reţii o vorbă 
înţeleaptă, pe care am găsit-o şi la vechii 
greci, şi la vechii indieni sau chinezi: Cine 
spune, nu ştie. Cine ştie, nu spune. Pare un 
joc de cuvinte, prăfuit şi confuz. Ei, află că 
nu este aşa! Îţi sugerez să citeşti, când vei 
avea o cuantă de timp liber, o parte mă-
car din cele 5000 de caractere ale scrip-
turii Tao te king, Cartea Căii și a Virtuţii 
Supremului Adevăr, atribuită lui Lao-Tze. 
Adevărul are tot felul de măşti, forme şi 
ascunzişuri. Ai auzit de mimetismul fane-
ric sau de mimetismul criptic?

C.V.: - Nu, nu știu.
N.Z.: - Te vei informa şi vei afla că este 

specific unor specii de animale, care se as-
cund ca să atace (prădător) sau să se sal-
veze (pradă). Aşa face şi adevărul! Adevă-
rul poate fi un prădător feroce sau o pradă. 
Nici aici lucrurile nu sunt simple şi, de cele 
mai multe ori, adevărul este o victimă a ma-
rilor şi micilor minciuni, care îl demonizea-
ză sau îl canibalizează, ca în marketing. Eu, 
toată viaţa, am preferat să practic un fel Wu 
wei (無爲) adaptat. Cred că ţi-ai dat sea-
ma că este un concept confucianist, pe care 
Maestrul Zhuang sau Zhuangzi îl defineşte 
ca inacţiune; o formă de ataraxia orienta-
lă; o lipsă de dorinţă şi indiferenţă faţă de 
treburile lumeşti.

C.V.: - Dacă te mai ascult mult, voi în-
cepe să te întreb și să mă întreb, și eu, ce e 
lumea? Ce e viaţa? Încotro ne îndreptăm?

N.Z.: - Să nu faci aşa ceva! Parcă îl aud 
pe Gauguin, în 1897: „D’où venons-nous? 
Que sommes-nous ? Où allons-nous?”. Adi-
că: De unde venim? Ce suntem? Încotro ne 
îndreptăm? Gauguin era un iniţiat în teolo-

gie mistică. După ce a pictat această pânză 
de aproape 4 metri, un fel de testament es-
tetic, înţesat de zeci de simboluri mistice şi 
kabalistice, a plecat în munţi să se sinuci-
dă. Dar cum să te sinucizi când eşti deja în 
Rai? Era în Tahiti. Întrebările care îţi trec 
prin sinapse, ţie şi lui Gauguin, sunt între-
bări apăsătoare. Copleşitoare. Chiar plicti-
sitoare. Eterne, la scară umană.

C.V.: - Prin urmare, alte întrebări care 
rămân fără răspuns? Este cam frustrant…

N.Z.: - Ai dreptate şi ca să mă ierţi, îl 
rog pe Eminescu să-ţi răspundă şi, even-
tual, să-i răspundă şi lui Gauguin, cu o 
propoziţie inepuizabilă de sensuri, îm-
prumutată din Archaeus : «Lumea-n sine 
rămâne un problem înlăuntrul căruia se 
rătăceşte cîte-o rază slabă, cîte-o fulgeră-
tură pe care cugetătorul adânc o ‘ncreme-
neşte pe hârtie, pe care, citind-o, se naşte 
în păreţii capului tău acea rezonanţă lun-
gă care face să vezi într-adevăr că lume şi 
viaţă sunt un vis.»

C.V.: - Acum, dacă tot am acceptat că 
formăm temporar un parteneriat simbo-
lic și intelectual, cred că Eminescu îmi va 
permite să intru, și eu, în acest joc imagi-
nar și arhetipal : «Archaeus este singura 
realitate pe lume, toate celelalte sunt flea-
curi — Archaeus este tot.»

N.Z.: - Îţi sunt recunoscător că ai in-
trat în acest joc eminescofil şi aş vrea ca tot 
Eminescu să «pună concluziile». De ace-
ea îţi propun câteva fraze binecunoscute 
de o frumuseţe şi profunzime celestă, care 
ne vorbesc despre nimicnicia şi grandoa-
rea fiinţei umane : «În fiece om se-ncearcă 
spiritul Universului, se opinteşte din nou, 
răsare că o nouă rază din aceeaşi apă, oare-
cum un nou asalt spre ceruri. Dar rămâne 
‘n drum, drept că în mod foarte deosebit, ici 
ca rege, colo ca cerşitor. […] Oamenii sunt 
probleme ce şi le pune spiritul universului, 
vieţile lor —încercări de deslegare. » […]. 
Cei mai mulţi oameni însă rămân întrebări, 
uneori comice, alteori neroade, alteori pli-
ne de ‘nţeles, alteori deşerte.»

C.V.: - Cred că e timpul să-i mulţumim 
invitatului nostru special, Eminescu, 
și domnului profesor Narcis Zărnescu 
pentru răspunsuri și tăceri. Aș vrea să-i 
mulţumesc și cititorului imaginar, dar și 
celor care așteaptă să participe la acest 
monolog-dialog deschis și primitor ca su-
fletul românesc dintotdeauna.

Foto: Andrei ION

Familia, prietenii îi sărbătoreau, din 1956, ziua de 
naştere la 2 decembrie şi ziua onomastică patru zile 
mai târziu. În luna decembrie, la Muzeul Naţional al 
Literaturii Române, în şcoli şi universităţi, în mass-
media, în biblioteci au loc omagieri şi comemorări, 
recitaluri din opera celui mai înzestrat poet al tinere-
ţii noastre, generaţia născută înainte şi după al doi-
lea război mondial, 1930-1950.

În martie 1953 l-am cunoscut în faţa Casei Scriito-
rilor, când ieşeau de la o conferinţă patru tineri. Când 
am dat mâna cu primul din stânga, am tresărit au-
zind numele Labiş (îl citisem adesea în ziarul pentru 
tineret, în ultimul an 
de liceu). Era împre-
ună cu Tomozei, Zot-
ta, Stoian. Le-am pre-
zentat două colege cu 
care venisem la expo-
ziţia de la Herăstrău, 
în excursie organiza-
tă pentru toate licee-
le din Constanţa. În 
toamna anului 1956 
eram studentă în anul 
IV şi la înmormânta-
rea lui Labiş, la Ci-
mitirul Bellu, am fost 
în apropierea famili-
ei îndurerate, alături 
de soţul meu, Niculae 
Stoian, şi de Eugen 
Mandric, valorosul 
publicist şi cineast de 
mai târziu, care a vor-
bit în numele scriito-
rimii. Secretarul Uni-
unii Scriitorilor, Ion 
Brad, tocmai venise 
recent de la Cluj şi fu-
sese premiat de Aca-
demia Română la nu-
mai douăzeci şi şapte 
de ani, a recitat o poe-
zie închinată poetului decedat la vârstă fragedă, po-
ezie din care am reţinut, pentru totdeauna, urmă-
toarele versuri: În ochii lui de ceaţă furaţi pe veci 
luminii / Se clatină pădurea și câmpia și Mălinii / Îşi 
frânge greu genunchii mugind o căprioară! / Asea-
ră era vremea de întrebări și zboruri / De dragos-
te, de luptă, de întristări și doruri, / De patimă pe 
care vulcanii doar o știu / Și azi e anotimpul etern, 
însă pustiu...

Personal, nu avusesem niciodată vreo discuţie pri-
vată cu Nicolae Labiş, poate doar întrebător-admira-
tiv, iar el să fi gândit: De ce fata asta s-a împrietenit 
tocmai cu Stoian? Cum m-au întrebat şi alţi colegi 
de-ai lor! Pe Labiş îl mai văzusem în diverse împre-
jurări şi locuri, în curtea şcolii, cu cărţi şi caiete în-
văţând pe o bancă, la fel ca toţi ceilalţi, răspândiţi şi 
pe scări şi sub copaci, ori pe vreo buturugă, la con-
ferinţele de la Casa Scriitorilor, la Revelionul anului 
1954, la balul uniunilor de creaţie în 1955 ş.a.

Când a venit Maria Margareta Labiş, să-şi viziteze 
fratele, el ne-a prezentat-o în holul de la Casa Scrii-
torilor; Marga era pe atunci elevă în clasa a lX-a, la 
Fălticeni. Un an mai târziu a prins absolvirea liceului 
în 1956 (în stil rusesc, după zece clase şi astfel a câş-
tigat un an, ca să fie în anul I la Filologie, când fra-
tele său se afla în anul III). În seara următoare l-am 
ascultat la radio pe Demostene Botez, avea atunci 
şaizeci şi trei de ani, întristat, vorbind de pierderea 

unui tânăr talent: Sunt daruri pe care natura le dă 
și le ia de îndată, parcă înspăimântată că a risipit 
ce avea mai bun în marea ei taină. Pe maestrul De-
mostene Botez îl cunoscusem la Tânărul Scriitor, în 
redacţia căruia lucra şi Niculae Stoian.

În 1966, la Casa Scriitorilor s-a comemorat un de-
ceniu de la plecarea lui Labiş într-o stea. În cuvântul 
său, Ion Gheorghe sublinia: Moartea lui Labiș a în-
semnat, pentru generaţia noastră, o trezire la vreme 
dintr-o stare dulce a copilăriei. Tot atunci, Adrian 

Păunescu îşi expri-
ma părerea de rău 
că nu l-a cunoscut, 
că i se părea un 
personaj ireal: Eu 
nu cred că cineva 
l-a văzut. Târziu, 
după moartea lui 
Păunescu, i-am răs-
puns într-un eseu 
despre Labiş că şi 
eu, la fel ca mulţi 
colegi din genera-
ţia lui, l-am apre-
ciat şi l-am sim-
patizat pe tânărul 
poet, ca om şi scri-
itor. De asemenea, 
personalităţi cultu-
rale, academicieni, 
nume ilustre din li-
teratura vremii, şi-
au exprimat regre-
tul pierderii acestui 
uriaş talent, atât de 
timpuriu. Când au 
aflat de accident, 
s-au interesat, au 
rugat doctori ce-
lebri să intervină 
să-l salveze pe tâ-

nărul poet. Primul care l-a consultat a fost celebrul 
diagnostician profesor universitar Constantin Ar-
seni, la 44 de ani, specialist în patologia vertebrome-
dulară neurochirurgicală; acesta a declarat că mădu-
va spinării spre partea cervicală i-a fost secţionată, 
la căderea pe spate, pe bordura refugiului din staţia 
de tramvai Spitalul Colţea. După cercetările miliţiei 
şi ale procurorilor de atunci, staţia a fost desfiinţată 
ca să nu aducă aminte călătorilor de o mare trage-
die - pierderea celui mai talentat poet al anilor ’50.

În numele unei binemeritate recunoaşteri valori-
ce, oare nu ar fi putut preşedintele Academiei Româ-
ne să susţină includerea post-mortem a poetului între 
membrii acestei instituţii fundamentale pentru cultu-
ra românească, aşa cum a procedat Mihail Sadovea-
nu, în anul 1948, când a propus să fie acordat acest 
titlu onorific pentru Mihai Eminescu, I.L.Caragiale, 
Ion Creangă şi Alexandru Vlahuţă? Poeţi primiţi re-
lativ recent în Academie, au fost mai presus decât 
Labiş? Această întrebare i-au pus-o şi unii realiza-
tori de emisiuni de televiziune fostului lor profesor 
universitar Eugen Simion, în urmă cu vreo trei ani.

Este foarte dureros că nici măcar o medalie cu efi-
gia poetului Nicolae Labiş nu s-a realizat vreodată, 
iar excluderea numelui acestuia din manuale şcolare 
demonstrează încă o dată, dacă mai era cazul, incul-
tura unor diriguitori ai  învăţământului românesc 
contemporan!

Pentru Nemurirea 
lui Nicolae Labiş

@ Prof. FILOTEEA BARBU STOIAN

ÎNTRE MONOLOG ŞI DIALOG
-  interviu cu scriitorul Narcis Zărnescu –

LIMBAJLIMBAJ

Mi-ar fi trebuit câteva pagini de 
revistă pentru a cuprinde într-un 
șapou, chiar și numai pe scurt, pre-
zentarea personalităţii Omului de 
aleasă erudiţie, Narcis Zărnescu, 
precum și a monumentalei sale ope-
re! Dar, cum totdeauna mă lovesc de 
lipsa spaţiului tipografic, mă limi-
tez în a sublinia că distinsul meu in-
terlocutor este: doctor în literatură 
universală, comparată & filologie; 
doctor în știinţe economice; consi-
lier parlamentar; redactor-șef al 
revistei „ACADEMICA”; redactor-
șef adjunct al revistelor „NOESIS” 
(a Academiei Române), „INTELLI-
GENCE INFO” și „CUNOAȘTEREA 
ȘTIINŢIFICĂ”. În același timp este 
membru al: Colegiului Naţional 
de Apărare; Academiei Oamenilor 
de Știinţă din România; Deutsch-
Rumänische Akademie (Mainz); 
Rumänisches Institut – Rumänische 
Bibliothek (Freiburg im Breisgau); 
Deutsch-Rumänische Akademie 
Baden-Baden; ISPF (Universitatea 
Sheffield, Marea Britanie); Uniunii 
Scriitorilor din România; Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din Româ-
nia și al Federaţiei Internaţionale a 
Ziariștilor. A publicat peste 20 de vo-
lume și peste 1000 de studii, eseuri, 
recenzii și note. Din anul 2020 este 
Cavaler al Ordinului PALMES ACA-
DEMIQUES.

@ CRISTIANA VĂRĂȘTEANU
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Venea de la Sighişoara, asta, ştiam. Este 
acum, când discutăm, antrenorul unei echipe 
performante - Oltchim Râmnicu Vâlcea. Și mai 
ştiam că s-a înălţat în handbalul românesc pre-
cum Gruia în faţa porţii, vertical şi eficient.

Îl vizitez în apartamentul său din Piaţa Amzei. 
Soţia, un foarte apreciat dascăl, este aproape şi 
ne va urmări discuţia. De jur îm prejur, un număr 
important de pisici. Care ne privesc din nişte 
afişe elegante, care sub formă de broşă ori mici 
abţibilduri, care în calitate de jucărioare gândite 
să înfrumuseţeze acest apartament întreţinut cu 
grijă de artizan de doamna profesoară Carmelita.

- Jucător și antrenor. Acestea ar fi cele două 
capitole importante ale activităţii dumneavoas-
tră de handbalist.

- Le putem privi şi aşa, ele pot fi considerate în 
egală măsură părţi ale aceluiaşi întreg. Începutul 
a fost cândva la Sighişoara, drumul meu a tre-
cut apoi pe la diferite adrese - Universitatea 
Bucureşti, Clubul Steaua, Oltchim Râmnicu 
Vâlcea, câteva peste hotare. 

- Eraţi cunoscut ca un jucător puternic; ele-
gant, dar puternic.

- Jocul de handbal a devenit cu timpul mai 
bărbătesc, avantajat de jucători siguri pe ei, bine 
înfipţi pe picioare.

- Aș propune să evidenţiem competiţii la care 
v-aţi făcut remarcat în victoriile echipei noas-
tre naţionale. 

- Înainte de a ajunge să joc sau să antrenez 
pentru competiţii internaţionale, aş ţine să atrag 
atenţia că în mod firesc centrul de greutate a ceea 
ce făceam privea competiţiile interne. Noi am 
cucerit şapte titluri de campioni naţionali, am 
câştigat Cupa României. Succesele externe s-au 
bazat pe ceea ce reuşeam acasă.

- Și care sunt aceste succese externe care vă 
implicau direct? 

- Argintul olimpic reuşit la Montreal, bron-
zul olimpic reuşit la München, Moscova şi, de 

ce nu, cel de la Los Angeles. Fără îndo-
ială că voi pune pe primul loc aurul de 
la Berlin, din 1974, când câştigam din 
nou, a patra oară, campionatul mondi-
al de handbal masculin.

- Bilanţ epocal - patru titluri în mai 
puţin de 15 ani. O echipă naţională, ca 
de obicei, formată prin fuziunea celor 
mai în formă jucători la ora respectivă.

- Cum putea fi altfel?
- Vi-i mai aduceţi aminte pe cei din 

jur?
- Noi să ne uităm între noi? Îi înveţi 

pe dinafară şi pe adversari, cum să-i uiţi 
pe cei de alături de care te antrenezi luni 
de zile? 

- Aș dori să consemnez numele a 
șapte jucători. O echipă...

- Penu, Gaţu, Licu, Birtalan, Dan 
Marin, Mircea Ștef, Werner Stockl. Mai 
doriţi şi alţii?

- Vreau doar să vă scuz pentru cei 
omiși. Dintre cei pregătiţi de dvs. ca 
antrenor?

- Dumitru Berbece, Marian Dumitru, 
Nicolae Munteanu, Vasile Stângă.

- Acesta din urmă va ajunge golgheter în 
1982, când înscria 65 de goluri.

- Merite au toţi cei care duc meciul în spate. 
Memoria îi reţine mai ales pe cei care înscriu în 
poarta adversarului.

- V-aţi remarcat că antrenor și la băieţi, și 
la fete. O satisfacţie aparte?

- Faptul că echipa mea, Oltchim Râmnicu 
Vâlcea, a ajuns în finala Ligii Campionilor.

- Obișnuiesc să cer interlocutorilor să-i 
descrie pe antrenorii în exerciţiu.

- Noi, la Steaua, am beneficiat de autoritatea 
domnului Ioan Kunst-Ghermănescu. Un om de 
catedră adevărat. Dinamo a lucrat mai tot tim-
pul sub îndrumarea lui „Nea Vlase”, cum îi ziceau 
şi ei, şi noi. Scotea untul din tine, visând cât era 
anul de mare la următorul meci, decisiv sau nu. 

Adormea şi se trezea cu gândul la victorie. Am 
avut parte la lot domnul Nicolae Nedef. Un om de 
calitate aparte. Un adevărat „domn”. Cu timpul, 
s-au ridicat şi dintre noi câteva nume: Oţelea la 
Steaua, Ghiţă Licu şi Samungi la Dinamo. 

- Domnule Voina, se obișnuiește să fie adu-
nate într-o aceeași vitrină acele câteva lucruri 
pe care le considerăm ilustrative pentru mun-
ca noastră de o viaţă. Cu care vă mândriţi în 
primul rând?

- De bună seamă, cu diferitele medalii 
obţinute de echipa noastră în competiţii mon-
diale. Ele răsplătesc echipa, dar şi pe fiecare din-
tre noi. Mi-aş aduce aminte de titlurile dobân-
dite ca sportiv: acela de maestru al sportului, în 
1971, respectiv de maestru emerit al sportului, în 
1974. Și, de bună seamă, demnitatea de antrenor 
emerit, în 1992. Cred că mă reprezintă.

HANS MOSER
Părea, când intra pe teren, un copil 

dintr-o clasă vecină trimis de antrenor 
doar ca toţi ceilalţi să se simtă normal, 
adică destinşi şi cu faţa la joc. Înalt, dar mai 
erau şi alţii prin preajmă de gabarit apro-
piat, zâmbăreţ de fel, blond şi cu mingea 
la picior. N-aveai timp să te dumireşti că 
balonul era în poartă.

Hans-Ioan-Moser, timişorean de fel, 
se lăsase ademenit de polo pe apă, de 
volei. Intrat la Dinamo, va trebui să devină 
solidar cu pretenţiile clubului şi ale antre-
norului său în materie de handbal. Oprea 
Vlase va reuşi să-l gestioneze cât se poate 
de judicios. Dar, aşa a fost să fie, va ajunge 
la un moment dat pe terenul de handbal. Se 
crezuse făcut pentru a lucra în uzină. Dovadă 
şcoala profesională vreme de trei ani. Liceul 
îi permite să devină student la Agronomie, 
dar va termina ICEF-ul la Bucureşti. Joacă 
în 224 de meciuri sub culorile naţionalei 

de handbal. Face parte din echipa deve-
nită în 1961 campioană a lumii. Era şi el, 
precum bănuiţi, în teamul adus de Vlase 
Oprea să exerseze sub ochii noştri excedaţi 
de plăcerea de a vedea naţionala alergată 
de ai noştri de la Politehnică. Moser a mers 
şi la Praga, unde se numără printre cei trei 
golgeteri ai Mondialelor din 1964. Este anul 
în care va fi numit „Handbalistul lumii”.

Prietenos de fel, Moser ştia şi să se facă 
plăcut. A dobândit patima şofatului şi îşi 
făcea o plăcere de toată ziua să-şi răsfeţe 
cunoştinţele apropiate în bolizii pe care îi 
achiziţiona. Puneţi-vă în situaţia celor din 
jur: să nu-i stai aproape?

După retragerea din activitatea compe-
ti ţională, a devenit antrenor peste hotare. 
În Germania, unde era atât de cunoscut, în 
Elveţia, în Austria. Foştii colegi l-au mai 
revăzut când şi când. Puţin îmbătrânit, cu 
faţa ridată de anii trecuţi şi peste el - nu 
numai peste noi - dar la fel de zâmbitor 
şi dezinvolt. Asta pentru că la el sportul 
de performanţă a fost o joacă. Și i-a ieşit!
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@ NEAGU UDROIU

RADU VOINA

Anul 2022 a fost unul bun pentru sportul românesc, 
cu rezultate meritorii pentru tânărul înotător David 
Popovici, despre care am scris în numărul precedent 
al revistei, despre canotori, cu 33 de medalii mondiale 
şi europene, ce i-au propulsat din nou în fruntea ierar-
hiei federaţiilor olimpice, dar şi despre canoişti, boxeri, 
scrimeri, luptători, atleţi sau jucătoare de tenis de masă.

Dând Cezarului ce i se cuvine, ne vom opri asupra 
rezultatelor canotoarelor şi canotorilor, cu precizarea 
că au fost obţinute la cinci competiţii internaţionale, 
două campionate mondiale şi trei europene. Cele mai 
importante, campionatele lumii rezervate seniorilor, 
desfăşurate în Cehia, la Racice, s-au încheiat cu patru 
clasări pe prima treaptă a podiumului. Campioanele 
olimpice Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar, au reconfir-
mat, câştigând lejer proba de dublu vâsle, Ancuţa ur-
când şi în barca de 8+1, alături de Magdalena Rusu, 
Iuliana Buhuș, Adriana Ailincăi, Maria Tivodariu, 
Mădălina şi Amalia Bereș, Ioana Vrînceanu, Victoria 
Peteanu. La rândul lor, surorile Bereş şi Magdalena 
Rusu au evoluat şi la 4 rame fără cârmaci, împreu-
nă cu Roxana Anghel, învingătoare cu un avans de 
5,06 secunde. Ionela Cozmiuc a completat excelen-
tul palmares, impunându-se la schif simplu categoria 
uşoară. Acelaşi număr de trofee, dar numai cu un sin-
gur aur, la care s-au adăugat un argint şi două bron-
zuri, au fost cucerite la Mondialele under 19, dispu-
tate la Varese. S-au impus Andreea Toderică, Iulia 
Nedelcu, Delia Gradinaciuc şi Ana Maria Matras la 
patru vâsle. Iuliana Boldea, Elena Mocanu, Alexandra 
Dinu şi Valentina Azoiţei au luat argintul, la 4 rame, 

bronzurile revenind colegilor Cosmin Pleşescu, Eduard 
Moldovan, Nicolae Stoian, Marian Dunca şi fetelor 
de la 4+1 rame Narcisa Negura, Ana Petras, Beatrice 
Piseru, Georgiana Blanariu, Irina Despa. Întrecerile 
continentale ale seniorilor au făcut parte din progra-
mul Jocurilor Europene, găzduite de localitatea bava-
reză München, unde canotorii români au luat opt me-
dalii, cinci de aur şi trei de bronz. Au devenit campioni, 
ca şi la Mondiale, Simona Radiș şi Ancuţa Bodnar, 
la dublu vâsle, Ionela Cozmiuc, la schif simplu cate-
goria uşoară, Marius Cozmiuc şi Sergiu Bejan, la du-
blu rame. Denisa Tîlvescu şi Ioana Vrînceanu au fost 
cele mai bune la dublu rame, ca şi echipajul feminin de 
8+1, cu Radiș, Bodnar, Tîlvescu, Vrînceanu, alături de 
Iuliana Buhuș, Magdalena Rusu, Mădălina şi Amalia 
Bereș, plus cârmaciul Adrian Munteanu. Bronzul a in-
trat în posesia echipajelor de 4 rame feminin, cu surori-
le Bereş, Buhuş, Rusu, 4 rame masculin, în componenţa 
Mihăiţă Țigănescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu, 
Florin Lehaci şi unui alt cvartet, la vâsle masculin, cu 
Mihai Chiruţă, Ciprian Tudosă, Ioan Prundeanu, Florin 
Enache. Cele mai multe trofee, nouă, cinci de aur şi pa-
tru de argint au fost câştigate la Europenele under 23, 
de la Hazewinkel, de reprezentanţii generaţiei care-
şi doreşte prezenţa la Jocurile Olimpice din 2028. Au 
luat cele mai preţioase medalii echipajele de 4 rame 
masculin Andrei Axintoi, Alexandru Gherasim, Florin 
Arteni, Alexandru Danciu, 4 rame feminin Geanina 
Juganariu, Estera Vrînceanu, Ana Maria Baleţchi, 
Manuela Lungu, 4 vâsle feminin Emanuela Ciotău, 
Cristina Druga, Alexandra Ungureanu, Patricia 

Cireș, 8+1 feminin şi 8+1 masculin. Elisabeta Lipă, 
preşedintele federaţiei de specialitate, a precizat, în 
exclusivitate pentru Cronica Timpului: „Sezonul 
competiţonal 2022 s-a încheiat cu un număr de 33 de 
medalii, dintre care 19 de aur, şapte de argint şi tot atâ-
tea de bronz câştigate de loturile de seniori, tineret şi 
juniori. Un bilanţ foarte bun, în special că am scris isto-
rie în canotajul românesc prin câteva performanţe. Cele 
patru medalii de aur de la Mondialele seniorilor, dintre 
care două cucerite de Simona Radiş, în mai puţin de ju-
mătate de oră concurând şi în barca de dublu vâsle şi în 
cea de 8+1. O premieră a fost şi dubla între Europene şi 
Mondiale, campionii continentali din probele de schif 
simplu categoria uşoară, dublu rame, dublu vâsle şi 8+1 
feminin, devenind şi campioni ai lumii. De asemenea, 
e prima oară când un echipaj de dublu rame masculin 
ia aurul mondial. După o binemeritată vacanţă, sporti-
vii au revenit în cantonamentul de la Snagov, începând 
pregătirile pentru 2023. Anul viitor va fi foarte greu şi 
extrem de important pentru că vor fi în joc calificările 
olimpice. Strategia noastră e să calificăm pentru Paris 
cât mai multe bărci. Va fi o bătălie dificilă, dar am mare 
încredere în sportivi, în antrenorii lor şi în tot stafful 
federaţiei. Suntem printre cei mai buni din lume, am 
demonstrat deja lucrul acesta şi suntem pregătiţi să de-
venim mai buni şi mai puternici.” Despre alte rezulta-
te meritorii ale sportivilor români, în numărul viitor 
al revistei noastre, când vom prezenta şi principalele 
competiţii ale anului preolimpic 2023.

SPORTSPORT
Canotajul, Canotajul, din nou redivivus!din nou redivivus!

@ Pagină realizată de RADU LEVÂRDĂ
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Cu ani în urmă am colaborat cu distinsa doamnă 
Ileana Yvonne Prunner, o valoroasă poetă, mama ma-
estrului Iosif Ion Prunner. Îmi aduc permanent amin-
te de atmosfera mai mult decât plăcută în care şi-a 
lansat ultimul volum de versuri la Sala Ion Dalles, în 
perioada în care această sală găzduia concertele Or-
chestrei Fundaţiei „Constantin Silvestri”. Acum do-
resc să semnalez iubitorilor de muzică apariţia unei 
cărţi de excepţie semnată de scriitoarea Oana Geor-
gescu – „IOSIF ION PRUNNER. TREI GENERAȚII 
- TREI GENERAȚII LA ATENEUL ROMÂN”. Din 
acest volum veţi cunoaşte date inedite despre activi-
tatea muzicală a trei generaţii PRUNNER care, timp 
de peste un secol, şi-au adus o contribuţie incomen-
surabilă la creşterea prestigiului cultural-muzical al 
înaltei scene a Ateneului Român: Josep Prunner (bu-
nicul) - contrabasist, Iosif Prunner Jr. - pianist (ta-
tăl), Iosif Ion Prunner - (pianist, profesor şi dirijor).

Cariera strălucită a maestrului Iosif Ion Prunner, 
actualmente director artistic al Filarmonicii „George 
Enescu” şi dirijorul corului, preşedintele Fundaţiei 
„Constantin Silvestri”, se desfăşoară de-a lungul a 55 
de ani de muncă, talent şi dăruire, fiind prezent din 
1990 la toate ediţiile Festivalului Internaţional „Geor-
ge Enescu”. A concertat în ţară şi străinătate ca pianist 
şi ca dirijor al Corului Filarmonicii „George Enescu”, 
dar şi ca dirijor pe scena Operei Române ori pe altele 
din Rusia, Franţa Germania, Italia ş.a.

„În România, cazul familiei Prunner pare a fi sin-
gular: trei generaţii succesive au ocupat - ocupă și 
astăzi - locuri reprezentative în ierahia muzicii cla-
sice autohtone și, deosebit de important, au slujit 
toţi cu pasiune și fidelitate aceeași scenă: Ateneul 
Român”, afirmă Andrei Dimitriu, fostul director al 
Filarmonicii „George Enescu”, iar regretatul artist, 
Nicolae Licareţ, fost director artistic al Filarmonicii 
„George Enescu”, completa: „Iosif Ion Prunner, de-
venit pianist al Corului Filarmonicii, face o «uceni-
cie» repertorială uriașă, trecându-i prin mână ma-
rile capodopere ale muzicii vocal-simfonice. Prinde 
gustul dirijatului și devine rapid dirijorul corului, cu 
care are succese răsunătoare, fiind extrem de apre-
ciat și în colaborările cu «monștri sacri» prezenţi la 
Festivalul Enescu. Trei generaţii cărora Dumnezeu 
le-a împărţit talentul, iar ei au adăugat munca. Trei 
generaţii puse în slujba muzicii și mai ales în slujba 
Filarmonicii bucureștene... Ce poate fi mai frumos?”

Maestrul Iosif Ion Prunner are în viaţă „Crezul 
sfânt - MUZICA”, pe care îl confiază cititorilor cu o 
dragoste neţărmurită: „Aproape de când mă știu, tot 
timpul îl dedic muzicii, într-un fel sau altul. Mă gân-
desc, fredonez, studiez câteva ore pe zi - când pre-
gătesc un concert nou, o partitură în premieră, nu 
există limită de timp, fac planuri pentru următoa-
rele stagiuni, mă documentez, caut noi partituri, iar 
discuţiile cu cei din jur, cu prietenii, colegii, cu fa-

La Bucureşti a avut loc, de curând, o sesiune de comuni-
cări Reiki, cursuri şi workshop-uri destinate absolvenţilor cu 
grad de Profesor/Shihan, precum şi pentru cei care urmau să 
obţină această calificare la clasele Marelui Maestru japonez, 
de largă recunoaştere internaţională, Inamoto Hyakuten.

Evenimentul a reunit atât studenţi români, cât şi studenţi 
din Marea Britanie, Japonia, Germania, Serbia ş.a.

Ce este Reiki?
Reiki este unul dintre cele mai răspândite sisteme de 

terapie alternativă/complementară, care a luat fiinţă în 
Japonia secolului  XX, graţie fondatorului său, Maestrul 
Mikao Usui. Această terapie are la bază vindecarea şi dez-
voltarea personală spirituală şi funcţionează pe anumite 
principii fundamentale de etică particulară şi profesională.

Pentru existenţa unei naţiuni sănătoase din punct de ve-
dere fizic, dar şi la nivel mental şi sufletesc, terapia Reiki 
poate fi o opţiune completatoare pe lângă medicina clasi-
că, oferind o modalitate de vindecare holistică a individu-
lui, încât cele două ştiinţe pot colabora, ori să se susţină re-
ciproc, într-o modalitate binevoitoare.

@ INA HÂRȘU

Redau câteva fraze din confesiunea de înaltă credinţă 
a maestrului Gheorghe Zamfir, rostite la deschiderea 
expoziţiei de pictură ,,SIMFONIA CULORILOR” - 
din foaierele Sălii Studio a Teatrului Naţional ,,I.L. 
Caragiale”: „Pictura mea reprezintă un sunet în culoare, 
este mai mult o pictură muzicală, dacă aș putea să-i 
spun așa. Este o pictură de culoare intensă care exprimă 
sonate, simfonii, rapsodii și așa mai departe. Culorile 
mele sunt evocative, în sensul în care ele îndrăznesc 
să reprezinte o parte a sunetului transpus în culoare.

Nu mă consider un real pictor, pentru că nu am 
școli, de aceea nici nu vorbesc prea des despre această 
latură, dar cred că nu e drept să vă ascund această 
pasiune. Expresia este ceea ce suntem în adâncurile 
noastre. Expresia ne ajută să ne definim și să dăm din 
preaplinul nostru către cei de lângă noi sau către cei cu 
care ne întâlnim! Când nu ajunge cuvântul, îi dăruiești 
un cântec, când nici muzica parcă nu este de ajuns, pui 
culorile pe pânză și-ţi arăţi sufletul întregii lumi! Iată 
culorile sufletului meu!”

Ca prieten al maestrului Gheorghe Zamfir am avut în 
mai multe rânduri prilejul să-l vizitez în „Palatul creaţiei” 
de la Cobia unde are locuinţa şi m-am bucurat să văd 
unele dintre aceste tablouri, picturi ce au izvorât în clipe 
de relaxare ale artistului, după câteva ore de studiu la 
instrumentul îndrăgit, naiul iniţiatic sau interpretarea 
unei simfonii la pian (din creaţia propie)... Se aşeza în 
faţa şevaletului şi aşternea mirifice imagini, pe care i le 
dicta sufletul, ce vibrau sunetele nemuritoare ale miilor 
de melodii cărora le-a dat viaţă, fiindcă este cel mai 

mare ambasador cultural al României, cu peste 720 de 
milioane de discuri vândute pe întreg globul pământesc.

În OMUL Gheorghe Zamfir trăiesc mai multe fiinţe, 
fiecare dintre ele reuşind să realizeze sublimul: interpret 
la nai, unic în lume, scriitor, compozitor, dirijor şi 
pictor, iar eu ca bun prieten i-am dedicat două cărţi: 
,,DOINA DE JALE, Gheorghe Zamfir preamărindu-l pe 
Eminescu” şi „SĂ-L CUNOAȘTEM PE INEGALABILUL 
ARTIST GHEORGHE ZAMFIR” - Editura MUZICA, 
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România. 

Vi-l prezint în acest mic eseu pe Gheorghe Zamfir 
ca pe un virtuoz al naiului fermecat şi creaţiile Domniei 
Sale: „Când s-au auzit primele acorduri date la orgă de 
Nicolae Licareţ, magicianul sunetelor, Gheorghe Zamfir 
şi-a fixat naiul ca pe o sfântă cruce în dreptul frunţii şi a 
privit extaziat imaginile înrămate ale lui Mihai Eminescu, 
Veronica Micle şi Ion Creangă. A înclinat capul uşor, 
omagiu fierbinte trimis Luceafărului, apoi a sărutat 
tuburile naiului cu gingăşia lui Apollo din vechime, fiul 
lui Zeus tatăl, protectorul poeziei şi muzicii. Din naiul 
sfânt au început să picure note fermecate, mărgăritare 
strălucitoare, răspândindu-se în eter ca un dulce fior pe 
care-l simte românul năpădit de gânduri când se află 
singurel... între cer şi pământ, căci numai cântecul îl 
mai ţine în viaţă şi-i dă speranţă în viitor”.

Am adunat această frescă de viaţă „Să-l cunoaştem 
pe inegalabilul artist Gheorghe Zamfir”... cu migală şi 
din pasiune, cu dragoste şi iubirea neţărmurită ce ţi-o 
port din anii tinereţii. Mi-au trebuit ore, zile şi nopţi ca 
să ascult minunata muzică pe care ai scris-o. Am citit 
cu nesaţ tot ce au spus (gazetari, reporteri, prezentatori 
în presă, televiziune şi radio etc.) despre fantastica ta 
muncă, talent (dar primit de la bunul Dumnezeu)”. 
Pentru talentul tău de geniu, strădania, munca titanică pe 
care ai depus-o în domeniul artistic: dirijor, compozitor, 
poet, pictor, constructor de naiuri, muzician recunoscut 

Portret

Cine sunt eu, în intervale-albastre
Rotită lin în jurul unui Do
În ochi, în timp, în mersul meu se naşte
O cvintă de iluzii şi ecou.

Când am venit pe lume, prima oară,
Și-am poposit în colţul transilvan,
Ca un arcuş, prelins pe o vioară
Alunecam pe acute-promiteam.

În primii ani, o scenă pastorală
Strângeam folclor prin curte, la vecini
Mă admira un capăt mic de ţară
Și-mi preziceau o „Scala-ntre străini”.

Și mai târziu, o dreaptă consacrare,
Un teatru de provincie, discret,
Mă admira în dulcea mea candoare,
Iar eu pluteam, în pas de menuet

Până-n-tr-o zi, într-un antract de vară
Când mă opresc, din sânge vienez
Se rupe-o coardă fină de vioară
C-am apăsat greşit pe Do diez!

Sub line adieri de unde
Ce se succed în valuri calde
Sufletul nu ţi-l poţi ascunde
Și-l laşi în sunet să se scalde.

Iar în acorduri alterate
Ce nu cunosc asemănare
Necunoscutul e-un „adagio”
Pe fiecare scenă mare.

Timpul nu caută reverso
În pasu-i legănat de vise.
Nu orice clipă e un scherzo
Și dragostea are abise.

Când sub arcuş, vioara plânge
Tu te trezeşti ca prin minune
Nimic nu poate a te frânge
Când forţa muzicii se-opune.

Sub dulcea boare-a dimineţii
Prin iarba umedă de rouă
Lumina-şi scutura nămeţii.
Peste oraş părea că plouă.

Iar pe colinele domoale
Unde prin piatră, firul ierbii
Răsare zvelt, sub umbra moale,
Oază de vis s-adape cerbii.

Lespezi de piatră veche-oglindă,
Îngenuncheate-n colbul sacru
Vorbeau de-o tragică izbândă
Ce stinse-acest oraş de astru.

Sub capiteluri ruinate
Păşea o umbră parcă vie
E Decebal, cu anii-n spate
Zidind un neam în veşnicie!

Pentru sănătatea no astrăPentru sănătatea no astră

@ INA HÂRȘU

Recital

Sarmisegetuza

PoesisPoesis

milia sunt tot pe teme muzicale. Așa a fost dintot-
deauna la mine în familie, se discută mai mult de 
muzică. DOREȘTE-ȚI FOARTE MULT CA SĂ OB-
ȚII MULT!”

Cartea scriitoarei Oana Georgescu, dedicată mu-
zicianului complex şi rafinat, Iosif Ion Prunner, 
este scrisă ca un scenariu de film panoramic, în 
care putem să vedem (cu ochii memoriei) viaţa a 
trei generaţii de legendă, imagini ce se succed de-a 
lungul unui secol de viaţă muzicală românească, 
trăită pe scena Ateneului Român. Volumul a apă-
rut la Editura ALFA. Personal îi dedic maestru-
lui Iosif Ion Prunner o poezie proprie, intitulată 
„Mamă, raza mea de soare!...”: „Mama mea 
iubită, când ești lângă mine, / Ochii tăi sunt raze 
care mă-ncălzesc… / Fericit sunt, Doamne! – că-n 
această lume, / Sunt un om bogat…,Ție-ţi mul-
ţumesc! // Faţa ta, măicuţă, umbra vieţii poar-
tă: / Pe ea văd trudirea anilor trecuţi… / Dăltu-
iţi rămas-au; sfântă preacurată! / Gândul bun 
te poartă și nu poţi să uiţi, // Că viaţă mi-ai dat. 
Când m-ai crescut / Ai vegheat să-nvăţ, să fiu om 
cinstit; / Dulcea vorbă-ţi port și, atât de mult… / 
Cu tine m-asemăn. Eu cu drag îţi cânt // Cum și 
tu adesea dulce-mi fredonai: / Îngerii să vină, cu 
mine să doarmă… / Ziua mea de vis…, te rog să 
mai stai / Lângă fiul drag, scumpă, dragă mamă! 
// Muzica mea fie-ţi alean la durere… / Lacrimi-
le mele să mi te-ncălzească, / Mama mea iubită… 
a ta mângâiere, / Mie-mi dă putere ca mana ce-
rească. // Fiindcă-n tot ce fac, și ce-am obţinut… 
/ Îţi mulţumesc, stea ce-mi porţi noroc, / Tu-mi 
vei lumina… Mamă, te sărut! / Lângă Tatăl Ce-
resc ai rezervat un loc!”

printre primii zece oameni de pe Terra, 120 discuri 
de aur şi platină, distincţiile şi premiile primite din 
partea unor mari personalităţi de cultură, şefi de state 
şi guverne, şi ai fost primit la Sfântul Scaun Papal de 
Sanctităţile Lor: Ioan Paul al II-lea, Benedict alXVI-lea 
şi Papa Francisc. Te iubesc şi te venerez... Să trăieşti, să 
fii sănătos! România este mândră cu Gheorghe Zamfir, 
în al cărui Crez sfânt spune: „Am cântat neamul şi glia 
şi am slujit România!”

GHEORGHE ZAMFIR SE DESTĂINUIE:
„Naiul este instrumentul primordial, cel cu care 

s-a început sunetul terestru, instrumentul de graţie 
al stării I. Nu poate fi înţeles decât ca instrument al 
divinităţii și al suflului creator, instrumentul DIVIN! 
Cine-l percepe altfel, comite o greșeală majoră. Faptul 
că a fost tratat diferit, duce la o greșeală ireparabilă 
de ordin terestru și planetar, greșeală de neiertat. 

Omul se înfundă într-un domeniu banal, vulgar, 
în domeniul păcatului. În orice notă naiul poate fi 
rugăciune, poate căpăta valenţe celeste. Pentru acest 
lucru cel ce cântă la NAI trebuie să fie flacără, să 
ardă ca o torţă, să se mistuie ca un gigantic foc! El 
este elementul sonor cu cea mai colosală combustie în 
sunet, care poate fi trăită în funcţie de starea inimii și 
a înţelegerii raportului între OM și DUMNEZEU. Nu 
există altă alternativă. Cine-L scoate pe DUMNEZEU 
din acest raport n-a înţeles sensul vieţii: E un ratat! 
Din 2000 de naiști câţi cântă astăzi pe Terra, nimeni 
n-a înţeles adevăratul sens al NAIULUI, al adevărului. 
În 1968-1970 eram singurul naist concertist din lume. 
Azi s-au deversat pe pământ cârduri și cârduri care 
nu spun nimic. Între ei și ADEVĂR sunt șapte ani 
lumină, căci ADEVĂRUL este cu totul și cu totul în altă 
parte. Mai pot cânta căci timpul există și nu vor găsi 
nimic. Restul e iluzie, INIMĂ și DUMNEZEU pentru 
că EL este inima noastră, viaţa, pulsul, trăirea. Crezul 
prof. univ.dr. Gheorghe Zamfir”. - Citat din cartea 
„GHEORGHE ZAMFIR sau naiul fermecat” .

Recomand tuturor românilor care-l iubesc pe 
maestrul Gheorghe Zamfir, când au câteva ore 
disponibile... să treacă şi să viziteze expoziţia de pictură 
„SIMFONIA CULORILOR” - deschisă în perioada 16 
noiembrie - 31 decembrie 2022 în foaierele Sălii Studio 
la Teatrul Naţional „I.L.CARAGIALE”.

TITANUL NAIULUI, 
GHEORGHE ZAMFIR

IOSIF ION PRUNNER
- trei generaþii la Ateneul Român

...pictor al simfoniei culorilor, sunetelor ancestrale și al luminii binefăcătoare dăruită 
omului de bunul Dumnezeu, a coborât printre noi să ne ofere o parte din zestrea acu-
mulată în sertarul inimii, pe care a imortalizat-o în imagini strălucitoare, împletite 
cu minunate clipe de trăire în meditaţie profundă a creatorului de frumos, purtat pe 
aripile gândirii filosofice izvorâtă din credinţă și iubire neţărmurită a divinităţii.

@ MARIN VOICAN-GHIOROIU

@ MARIN VOICAN-GHIOROIU
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CĂLĂTORIE CU 
PERIPEȚII PE COASTA 

AMALFITANĂ
Pentru a doua oară în Italia anul acesta, de 

data asta cu Christian Tour, împreună cu colegii 
Ioan Timofte şi Mihaela Brumă, am avut parte 
de o săptămână deosebită pe Coasta Amalfitană. 
Fiind foarte multe de vizitat, voi insista asupra lo-
curilor mai puţin cunoscute.

După un zbor de două ore cu Animawings, 
compania care a înlocuit cu succes defuncta Blue 
Air, am aterizat pe aeroportul din Napoli, unde 
ne aşteptau ghidele Anca şi Andreea. Am urcat în 
autobuzul care ne-a dus spre primul popas, loca-
litatea Sorrento, orăşelul de baştină al scriitorului 
Torquato Tasso, situat la circa 50 de kilometri, în 
regiunea Campanina, pe vârful unor stânci foar-
te abrupte. Am admirat acolo priveliştea extraor-
dinară a împrejurimilor, parcul Villa Comunale, 
catedrala din secolul XI, considerată cea mai fru-
moasă biserică medievală din Italia. N-am prins, 
din păcate, apusul soarelui, de o frumusţe aparte, 
grăbindu-ne spre Castel Volturno, localitatea afla-
tă la 38 de kilometri de Napoli. ce urma să ne ofe-
re găzduire la hotelul Venus, de patru stele, cam 
de trei, în opinia unor companioni.

A doua zi am pornit-o cu autocarul spre 
Napoli, capitala sudului Italiei, prin care urma 
să ne purtăm paşii până spre seară, destul de 
puţin timp, după părerea multora dintre noi. 
Fiind duminică, am prins o aglomeraţie greu 
de descris, dovadă că două persoane din grupul 
nostru s-au rătăcit, revenind după mai bine de 
jumătate de oră alături de ceilalţi, graţie telefo-
nului mobil al colegului Tim. Timp ce putea fi 
scurtat dacă ghida ar fi avut numerele întregu-
lui grup. Din cauza spaţiului limitat oferit de re-
vistă, voi menţiona pe scurt ce am văzut: Castel 
del’ Uovo, via Toledo, cu renumitele magazine 
de firmă, galeria Umberto, Piazza del Plebiscito, 
exterioarele Pallazzo Salerno şi bisericii San 
Francesco di Paolo, apoi centrul istoric, patri-
moniu UNESCO, Scancanaploi, o stradă îngus-
tă şi înaltă, încheind ziua la Duomo, catedrala, 
unde se păstrează sângele Sfântului San Genaro, 
protectorul oraşului. 

Au urmat două croaziere, la Amalfi și insula 
Capri. Reveniţi la Sorrento, de data asta în por-
tul Casstelamare di Stabia, ne-am urcat în feribo-
tul cu parter şi etaj, cu care am călătorit preţ de 
aproape o oră spre Amalfi, cea mai veche dintre 
republicile italiene ale Evului Mediu, una dintre 
cele patru puteri maritime, puternic centru co-
mercial, considerat mai important decât Napoli 
până-n 1137. Devenit în zilele noastre o zonă cu 
multe obiective turistice, construite pe versanţi, 
străduţe înguste, golfuri pitoreşti, cu grădini tera-
sate şi livezi de lămâi, peisaje superbe spre marea 
Tireniană şi munţii Lattari, domul din piaţa cen-
trală, datând din secolul IX, unde se află, printre 
altele, o parte dintre moaştele Sfântului Andrei şi 
o curte interioară, cu 120 de coloane din marmu-
ră, ce susţin arcade împletite, prin care se stre-
coară lumina zilei. 

A patra zi e rezervată vizitării insulei exclu-
siviste Capri. Plecaţi tot din Sorrento, de data 
asta din portul Marina Grande. După mai puţin 
de o oră ajungem la destinaţie, de unde urcăm 
în microbuze spe Piazetta, zonă cu hoteluri de 
lux, dar şi cu prima formă de turism balnear din 
Europa, în 1861, palate, magazine, cafenele, gră-
dinile Augustus Umberto I, terase cu flori, dru-
mul şerpuit Via Krupp sau funicularul din care se 
pot vedea mai bine peisajele luxuriante. Nu pu-
team evita Anacapri, pe şoseaua Mamma Mia, 
cu microbuzele de numai 10 locuri, spre acest sat 
pitoresc, cu străzi înguste, situat la 589 metri, cu 
magazine felurite, dar şi vila Michele, unde medi-
cul, psihologul şi scriitorul suedez Axel Munthe a 
conceput Cartea de la San Michele. în 1920. La 
întoarcere, unul dintre colegii de excursie, a tre-
cut printr-o experienţă nedorită, coborând greşit 
din feribot, cu alt grup. Ghida Anca l-a salvat, 
convingând pe un motociclist să-l aducă după 
40 de kilometri, la grupul nostru. Evident, con-
tracost, numai... 20 de euro.
Prin legendarul Pompei spre „cumintele” 
Vezuviu. La 10 kilometri est de Napoli, nu de-
parte de Puzzuoli, se află oraşul antic Pompei şi 

ric despre care ştiam, în primul rând, că se află 
pe lista patrimoniului UNESCO. Nu înainte de 
a străbate o parte din Via dei Fiori imperiale, 
una dintre cele mai pitoreşti străzi datând din 
1932, care leagă Piazza Venezzia de Colosseum, 
Fontana di Trevi în care am reuşit să arunc o mo-
nedă, cu speranţa că voi reveni pe aici. Ajunşi 
la Colosseum, notăm că este cel mai mare am-
fiteatru antic care se păstrează şi astăzi, folosit 
pe vremuri pentru concursurile de gladiatori şi 
spectacole cu o audienţă medie de 65.000 de 
spectatori, simbol emblematic al Romei imperia-
le, întrebuinţat ulterior şi ca fortăreaţă. Urmează 
Columna lui Traian, monument construit din 
ordinul împăratului cu acelaşi nume pentru co-
memorarea victoriei împotriva Daciei şi un ma-
usoleu după decesul lui, păstrat până-n zilele 
noastre. Înalt de 30 de metri, e construit din 18 
blocuri masive de calcar, pe care sunt încrusta-
te 2500 de figuri omeneşti, de dimensiuni mici 
(cca 75 cm), un basorelief reliefând scene de lup-
tă din perioada 101-106. Ne oprim evident şi la 
Panteon, în traducere toţi zeii, loc de cult dedi-
cat zeităţilor romane, construit din ordinul îm-
păratului Marcus Augustus, transformat ulterior 
într-o biserică creştină, cea mai bine conservată 
clădire medievală. Apoi, la monumentul Vittorio 
Emanuele II, numit Altarul Patriei, construit în-
tre 1885 şi 1935, conceput ca un forum modern 
laic, oprindu-ne şi la Forumul Roman.
Autocarul ne preia, ducându-ne spre Vatican 
și Bazilica Sfântului Petru. Trecem prin cur-
tea interioară ce datează din 1667, după care 
aşteptăm vreo 25 de minute în urma numeroşilor 
vizitatori veniţi să vadă comorile din Bazilică. 
Amintim dintre ele: 39 de sfinţi, fondatori ai 
congregaţiei religioase, 99 de monumente re-
ligioase, 45 de altare, 11 capele, peste 10.000 
m..p. de mozaicuri, podele din marmură, tablo-
uri celebre semnate, printre alţii, de Leonardo 
da Vinci, Rafael, Caravaggio, Titzian, Giotto, dar 
şi sculpturi, cum ar fi Pieta a lui Michelangelo 
sau Capela Sixtină, cripta Sfântului Petru, ba-
sorelieful din bronz deasupra altarului papal. 
Părăsim cu regret Vaticanul, reşedinţa Bisericii 
catolice şi a celui mai mic stat din lume, arun-
când o ultimă privire spre fereastra palatului, 
de unde Papa oferă tradiţionala binecuvântare 
credincioşilor. Din păcate, n-am ajuns la muze-
ele şi centrele de vânzare a obiectelor specifice, 
ori a suvenirurilor

O excursie greu de uitat, pe care am dori-o 
reluată cu mai multe zile dedicate celor două 
mari oraşe, Napoli şi Roma.

@ RADU LEVÂRDĂ

muntele Vezuviu, pentru vizitarea cărora am 
beneficiat din nou de o zi întreagă. Situl arhe-
ologic Pompei, din regiunea Compagna, în gol-
ful Neapole, datează din secolul VI î.Hr, deve-
nind colonia romană Venera Pompei în anul 80. 
Prosperul oraş roman avea să fie înghiţit în 79, 
ca şi Herculaneum, de erupţia Vezuviului, sin-
gurul vulcan activ din Europa continentală, fi-
ind păstrată până acum circa o treime din ve-
chea aşezare. Au pierit atunci, în circa 17 minute, 
sub cele 1,7 tone de lavă, piatră ponce şi cenuşă 
vulcanică pe secundă numeroase aşezăminte în 
care se aflau 20.000 de oameni, doar la 1500 din-
tre ele fiindu-le descoperite ulterior rămăşiţele, 
una ajungând la muzeul din incintă. Arheologii 
au descoperit peste secole străzi, case cu multe 
încăperi, care se deschid spre interior, cu bazine 
pentru colectarea apei de ploaie în pardoseală, 
terme pentru încălzire, piscine, vestiare, fresce, 
mozaicuri pe pereţi, curţi interioare, cu porticuri, 
dar şi lupanare, băi publice, brutării, amfiteatrul 
din centrul oraşului, capitoliul, două teatre, pieţe 
şi ateliere meşteşugăreşti, străzi paralele, pava-
te, cu treceri pentru pietoni şi care, zone pentru 
comerţul cu cereale etc. Restaurările continuă.

Urcăm spre Vezuviu încă 300 de metri, pe 
un drum în pantă, presărat cu rămăşiţe de lavă 
vulcanică, la capătul căruia se află craterul Gran 
Cono adormit, dar pe alocuri activ. Admirăm 
priveliştea impresionantă şi nu ratăm ocazia 
unei fotografii în apropierea craterului vulca-
nului exploziv. Deşi erupţiile anterioare datea-
ză din 1631 şi 1944, e considerat unul dintre cei 
mai periculoşi din lume, a cărui lavă ar putea 
ajunge la o înălţime de 40 de kilometri în stra-
tosferă, resturile căzând pe pământ. De reţinut 
că la poalele Vezuviului trăiesc acum 700.000 
de oameni.
La pas prin capitala ceramică a regiunii.
Penultima zi e rezervată vizitării a două oraşe 
medievale, Salerno şi Vietri sul Mare. La Salerno 
pornim spre centrul vechi, cu impresionanta 
catedrală. Coborâm spre Grădinile Minerva, 
cu cea mai veche grădină botanică din Europa. 
La Vietri sul Mare, capitala ceramică a regiu-
nii, vedem cuptoarele înalte cu trei niveluri, din 
secolul XVI, atelierele şi galeriile de ceramică, 
decoraţiunile din piaţete.
Roma, ultimul popas. Plecaţi cu noaptea în cap 
de la hotel am avut, totuşi, prea puţin timp pen-
tru a vedea o parte din „cetatea eternă”, fondată 
de Romulus în anul 713 i.Hr, capitala regiunii 
Lazio şi a provinciei Roma, capitala Italiei con-
temporane, cu Casa Vaticanului şi a Papalităţii. 
Ne îndreptăm cu autocarul spre centrul isto-
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Conacul se află la 50km de Bucureşti, la aproxi-
mativ o oră de mers cu maşina, în comuna Manasia, 
foarte aproape de oraşul Urziceni. Evenimentul 
„WEDFEST - Nunta de probă”, organizat la Conacul 
Manasia a fost unul dintre cele mai reuşite, am pu-
tea spune, din România. Nimic nu a fost lăsat la voia 
întâmplării, nici chiar locul de parcare. Încă de la 
intrarea în curtea locaţiei, domnişoarele, în căutare 
de locul ideal pentru nunta de vis, erau întâmpinate 
cu flori.  Atmosfera era una de basm, ca la cele mai 
sofisticate, luxoase şi opulente nunţi posibile.

Evenimentul a fost pregătit să se desfăşoare atât 
în interior, în caz de vreme nefavorabilă, cât şi în aer 
liber, în curte, cu mese decorate în cel mai elegant 
stil posibil. Vremea în ziua aleasă a fost superbă, 
cu peste 22 grade în luna octombrie.

A predominat luxul şi s-a simţit grija organiza-
torilor pentru cele mai mici detalii, începând de la 
mesele frumos decorate cu buchete de flori, până 
la tacâmurile argintate. Gazda a fost actorul Adrian 
Nartea, din celebrul serial românesc Vlad.

Printre manifestări a avut loc şi  o degustare de 
vinuri, aduse de la cele mai renumite crame ro-
mâneşti.

Au fost prezentate costume şi rochii de mireasă 
ale unei cunoscute creatoare de modă, de către ma-
nechini şi manechine câştigători ai unor concursuri 

de Miss şi Mister. Atmosfera a fost întreţinută de 
muzică la saxofon, precum şi de un show de magie.

Cu siguranţă, Conacul de la Manasia este un loc 
cu adevărat de basm, în care te poţi relaxa cu ade-
vărat, te poţi delecta cu cele mai fine mâncăruri şi 
băuturi asortate, acompaniate de o muzică mirifică, 
toate acestea la un loc creând atmosfera unei zile 
de neuitat, un loc în care vei dori să revii.

Domeniul Manasia este genul acela de loc rar 
întâlnit ce nu conteneşte să te surprindă. O biju-
terie de patrimoniu unică în peisajul Bărăganului 
– inclusă în Ansamblul Conacului Hagialâc, s-a 
redeschis publicului larg şi a devenit astfel primul 
monument istoric Clasă A, de importanţă naţională, 
restaurat integral în judeţul Ialomiţa. Domeniul 
include conacul boieresc, parcul de două hectare 
şi cramă de sub conac, monumente înnobilate de 
istoricul aristocratic al moşiei.

De îndată ce i-ai trecut poarta, Domeniul 
Manasia pare că te ademeneşte înapoi în timp şi 
îţi dezvăluie fragmente dintr-un trecut aristocra-
tic al Bărăganului de odinioară. Acesta a început 
odată cu povestea familiei nobile Cantacuzino, con-
tinuând cu cea a principelui sârb Efrem Obrenovici 
şi culminând cu perioada familiei Hagialâc. 

@ MARIUS HERȘCU

DOMENIUL MANASIA – DOMENIUL MANASIA – 
„WEDFEST - NUNTĂ DE PROBĂ”„WEDFEST - NUNTĂ DE PROBĂ”
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AVOCATUL CASEI
Instanţa de tutelă (1)

(continuare din numărul trecut)

Tutorele este dator să prezinte 
instanței de tutelă anual, în ter-
men de 30 de zile de la sfârșitul 
anului calendaristic, o dare de sea-
mă despre modul cum s-a îngrijit 
de minor, precum și despre admi-
nistrarea bunurilor acestuia; dacă 
averea minorului este de mică în-
semnătate, instanța de tutelă poa-
te să autorizeze ca darea de seamă 
privind administrarea bunurilor mi-
norului să se facă pe termene mai lungi, 
care nu vor depăşi însă 3 ani; în afară de 
darea de seamă anuală, tutorele este obli-
gat, la cererea instanţei de tutelă, să dea 
oricînd dări de seamă despre felul cum 
s-a îngrijit de minor, precum şi despre 
administrarea bunurilor acestuia (art. 152 
C.civ.); *verifică socotelile privitoare la 
veniturile minorului şi la cheltuielile fă-
cute cu întreţinerea acestuia şi cu admi-
nistrarea bunurilor sale şi, dacă sunt co-
rect întocmite şi corespund realităţii, va 
da descărcare tutorelui (art. 153 C.civ.); 
*soluţionează de urgenţă, prin încheiere 
executorie, cu citarea părţilor şi a mem-
brilor consiliului de familie şi audierea 
minorului care a împlinit vârsta de 10 
ani, dacă apreciază că este nevoie, plân-
gerea cu privire  la actele sau faptele tu-
torelui păgubitoare pentru minor formu-
lată de minorul care a împlinit vârsta de 
14 ani, de consiliul de familie, de oricare 

membru al acestuia, precum şi de toţi cei 
prevăzuţi la art. 111 C.civ. (art. 155 C.civ.); 
*îndepărtează tutorele de la înde-
plinirea sarcinii tutelei, în afară de 
alte cazuri prevăzute de lege, dacă 
săvârșește un abuz, o neglijență 
gravă sau alte fapte care îl fac ne-
demn de a fi tutore, precum și dacă 
nu își îndeplinește în mod cores-
punzător sarcina (art. 158 C.civ.); 
*după predarea bunurilor, verifi-
carea socotelilor și aprobarea lor, 
instanța de tutelă va da tutorelui 
descărcare de gestiunea sa (art. 
162 C.civ.); *aplică tutorelui amen-
dă civilă prin încheiere executorie 
în situațiile prevăzute de art. 153 
C.civ.; *în caz de nevoie și până la 
soluționarea cererii de punere sub 
interdicție judecătorească, poate 
numi un curator special pentru în-
grijirea și reprezentarea celui a că-
rui interdicție a fost cerută, precum 
și pentru administrarea bunurilor 
acestuia (art. 167 C.civ.); *prin hotă-
rârea de punere sub interdicţie, instanţa 
de tutelă numeşte, de îndată, un tutore 
pentru ocrotirea celui pus sub interdicţie 
judecătorească. Dispoziţiile art. 114 - 120 
se aplică în mod corespunzător (art. 170 
C.civ.); *instanţa de tutelă poate institui 
curatela: a) dacă, din cauza bătrâneţii, a 
bolii sau a unei infirmităţi fizice, o per-
soană, deşi capabilă, nu poate personal să 
îşi administreze bunurile sau să-şi apere 
interesele în condiţii corespunzătoare şi, 

din motive temeinice, nu îşi poate numi 
un reprezentant sau un administrator; 
b) dacă, din cauza bolii sau din alte mo-
tive, o persoană, deşi capabilă, nu poa-
te nici personal şi nici prin reprezentant 
să ia măsurile necesare în situaţii a căror 
rezolvare nu suferă amânare; c) dacă o 
persoană, fiind obligată să lipsească vre-
me îndelungată de la domiciliu, nu a lă-
sat un mandatar sau un administrator 
general; d) dacă o persoană a dispărut 
fără a exista informaţii despre ea şi nu a 
lăsat un mandatar sau un administrator 
general (art. 178 C.civ.); *ridică măsura 
curatelei, dacă au încetat cauzele care au 
provocat instituirea acesteia, la cererea 
curatorului, a celui reprezentat sau a celor 
prevăzuţi la art. 111 C.civ. Din enumera-
rea de mai sus, limitată doar la ocrotirea 
persoanei, rezultă diversitatea şi com-
plexitatea atribuţiilor instanţei de tute-
lă reglementate de Codul civil. Potrivit 
art. 265 C.civ., instanţa de tutelă are şi 
atribuţii în privinţa măsurilor de ocroti-
re prevăzute în legi speciale. De reţinut 
că în materia plasamentului, plasamen-
tului de urgenţă şi adopţiei, reglementa-
te prin Legea nr. 272/2004 şi Legea nr. 
273/2004, competenţa aparţine tribu-
nalului ca instanţă de tutelă. În altă or-
dine de idei voi răspunde, în continua-
re, unor întrebări primite de la domnul 
Iulian Stancu, din Buftea: Considerat 
un principiu fundamental al statului 
de drept, accesul la justiţie înseamnă, 
în termeni simpli, dreptul oricărei per-
soane de a se adresa unei instanţe pen-
tu a obţine remedii dacă drepturile sau 
interesele sale legitime au fost încălca-
te. Fără acces la justiție, oamenii 
nu pot să-și exercite drepturile, să 
combată discriminarea, să atragă 
răspunderea decidenților. Justiția 
trebuie să se afle în slujba oame-
nilor, iar sistemele judiciare tre-
buie să fie independente și baza-
te pe imparțialitate și integritate 
condiții sine qua non pentru a asigu-
ra preeminenţa legii şi nediscriminarea 
în realizarea justiţiei. Potrivit legislaţiei 
internaţionale şi europene a drepturilor 
omului, statele sunt obligate să garante-
ze dreptul cetăţenilor privind accesul li-
ber la justiţie. În legislaţia europeană a 
drepturilor omului, noţiunea de acces la 
justiţie se regăseşte în articolele 6 şi 13 
din Convenţia pentru apărarea drepturi-
lor omului şi a libertăţilor fundamenta-
le (Convenţia Europeană) şi în articolul 
47 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene (Carta UE) care garan-
tează dreptul la un proces echitabil şi la 
un remediu efectiv, conform interpretării 
date de Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (CEDO) şi, respectiv, de Curtea 
de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE). 
Aceste drepturi sunt, de asemenea, pre-

văzute în instrumentele internaţionale 
ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum 
Pactul internaţional cu privire la dreptu-
rile civile şi politice - articolele 2 (3) şi 14 
- şi Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului - articolele 8 şi 10. Elementele 
de bază ale acestor drepturi includ acce-
sul efectiv la un organism de soluţionare 
a litigiilor, dreptul la un proces echitabil 
şi la soluţionarea în timp util a litigiilor, 
dreptul la despăgubiri adecvate, precum 
şi aplicarea generală a principiilor referi-
toare la eficienţa şi efectivitatea realiză-
rii actului de justiţie. Articolul 6 (1) din 
Convenţie, care îşi are originile în texte-
le art. 10 şi art. 11 paragr. 1 ale Declaraţiei 
Universale a Drepturilor Omului, prevede 
că „orice persoană are dreptul la judeca-
rea cauzei sale în mod echitabil, în mod 
public şi în termen rezonabil, de către o 
instanţă independentă şi imparţială, in-
stituită de lege, care va hotărî fie asupra 
încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu 
caracter civil, fie asupra temeiniciei ori-
cărei acuzaţii în materie penală îndrepta-
tă împotriva sa”. Acest articol garantează 
dreptul la un proces echitabil atât în  ma-
terie penală, cât şi în materie civilă, iar 
accesul la justiţie este o parte intrinsecă 
a acestei garanţii. Raportat la substanţa 
lui, dreptul instituit de acest text este un 
drept de ordin procesual ce garantează 
apărarea tuturor drepturilor personale şi 
patrimoniale  ale unui subiect de drept, 
în cadrul procedurilor interne. Apărarea 
acestor drepturi urmează a fi realizată în 
cadrul unui proces care, prin garanţiile 
ce au ca imperativ a fi respectate, trebuie 
să se înscrie în coordonatele unui proces 
echitabil, în sensul Convenţiei. Privit din 
perspectiva obligaţiei statelor contractan-
te care au aderat la Convenţie, acesta este 
un adevărat drept substanţial, având în 
vedere că, în caz de nerespectare a une-
ia dintre componentele sale, statele pot 
fi sancţionate prin angajarea răspunde-
rii lor internaţionale.
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Îi place să spună că, dacă nu exploatăm frumosul divin din inimile 
noastre, doar „timpăm”, adică doar consumăm orele, fără a trăi cu ade-
vărat. GEORGIANA MAGDALENA ȘTEFĂNESCU şi-a 
fructificat vocaţia artistică în special prin pictură, pe care o recunoaşte 
identitar, fiind fascinată, dar şi generatoare, la rândul său, de armonii prin 
culori vii. Viaţa a surprins-o permanent cu provocări şi drumeţii spiritu-
ale, în interesul autocunoaşterii, iar activităţile vocaţionale sunt pentru 
aceasta adevărate „diete cu vibraţii înalte”. Georgiana este o tomitană prin 
adopţie, copilărind la malul mării, în Constanţa, pe care a substituit-o cu 
Bucureştii, în zorii studenţiei sale, la Drept, chiar la sfârşitul secolului tre-
cut. De două decenii, ea apără drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, însufleţind 
roba de avocat, - membră a Baroului Bucureşti. Cu egală prioritate, scrie 
poeme şi pictează pânze, pe care le atribuie unui stil neconvenţional, bo-
tezat original ca „abstracţionism explicit”, lucrările sale având un puter-
nic filon spiritual. Defineşte clipele ca pe sărbători divine şi trăieşte ne-
contenit în energia iubirii şi a recunoştinţei, pe care le conţine. Pasiu-
nea pentru pictură s-a născut aproape odată cu ea, primele lucrări păs-
trate datând din copilăria mică. Asumând seva magică a creaţiilor sale, 
Georgiana simte că pictura poate fi un mediator al vindecării sufletului 
privitorilor, ce se împrietenesc invariabil cu universul său. Temele ei 
predilecte sunt: natura divină a omului; protectorii planetari; iubirea; 
revelaţia vindecării ş.a. În ultimii ani, când planeta a fost şi încă este 
fundamental zguduită de pandemii sanitare şi de revolte sociale, ce au 
generat paralizii multiple în orice domeniu de activitate, Georgiana a 
deschis mai larg fereastra inspiraţiei şi a pictat zeci de lucrări, pe care 
le-a expus cu prilejul unor evenimente culturale, cel mai notabil fiind 
AvocArt, 2021, găzduit sub înaltele auspicii ale Palatului de Justiţie – 
Curtea de Apel Bucureşti. În prezent, artista, care nu se validează neapă-
rat în calitate de pictor, pregăteşte o expoziţie personală care va înflori, 
cel mai  probabil, spre finalul primăverii viitoare. Constantin Sinescu, 
prezentat în critica de artă drept „cel mai brâncuşian sculptor român” 
a definit-o pe Georgiana ca „o coloristă genială”. Însă nu doar culorile 
o caută, spre a  curge în râuri prin pensulele ei către prietenii artei, ci şi 
versurile, Georgiana publicând zeci de poeme în mai multe volume şi 
antologii. Ca apărătoare a dreptului, dar şi a valorilor naţionale, funda-
mentale,  Georgiana iniţiază şi susţine, desigur, utopic, ideea înfiinţării 
unei noi instituţii, aceea a „Poliţiei Culturale”, care să reunească inte-
lectuali de înaltă ţinută morală şi profesională, cu atribuţii coercitive 
asupra estropiatorilor limbii române, în special.

Era deja foarte cunoscută ca una dintre cele mai talentate componente 
ale formaţiei de dansuri şi jocuri populare, care fiinţează în cadrul Școlii 
Gimnaziale „Dumitru Micu”, din satul Remuş, judeţul Giurgiu, când a ur-
cat pe scenă, alături de George Vlaicu de la Teatrul NOSTRUM şi a jucat 
în piesa „Bunicul şi nepoata”, de Vasilica Ilie. Nu a trecut prea mult timp 
şi, în aceeaşi companie, a oferit un spectacol de neuitat dând farmec ar-
tistic unui text adaptat după „Romeo şi Julieta”. Anul ce se va încheia în 
curând a fost pentru MIRUNA PANĂ, de-acum elevă a Colegiu-
lui Naţional „Ion Maiorescu” din Giurgiu, unul excelent, bogat în succe-
se dintre cele strălucitoare. Pe planul pregătirii  şcolare a primit „Premiul 
special” al Societăţii de Geografie din România, pentru rezultate deose-
bite obţinute la etapa naţională a Olimpiadei de Geografie. Apoi, la „Gala 
Excelenţei în Educaţie”, Consiliul Judeţean Giurgiu i-a conferit „Diplo-
ma de Excelenţă”, pentru participare cu rezultate foarte bune la toate con-
cursurile de elevi desfăşurate în cursul anului şcolar 2021 - 2022. Încă de 
acum se pregăteşte intens pentru a urma, după colegiu, studii universita-
re de matematici şi informatică. Revenind la preocupările artistice ale Mi-
runei, e de subliniat că a fost distribuită şi a interpretat remarcabil rolul 
Feliciei în filmul artistic „Atunci când vântul a mângâiat întâia oară ma-
rea”, cu Daniela Gherasă, Gabriela Enescu, Cristina Anghel, Daniela Bă-
descu, George Vlaicu, Silvan G. Escu, Andreea, Violeta şi Crinu Dănuţ Si-
mene, Sorin Cristian Petre, Ionuţ Craiciu şi Gheorghe Marzavan în rolu-
rile principale. Pelicula este produsă de Studioul Independent de Teatru 
şi Film NEWANDERTAL, în regia cunoscutului scriitor şi avocat Daniel 
Ernestina (Emil Cremer), care semnează şi scenariul. Imaginea Ciprian 
Nicolae Duică, editare Vlad Bobe, muzica Francisc Reiter. La doar câteva 
clipe după vizionarea în premieră a filmului, care a avut loc recent la Ci-
nemateca UNION din capitală, Miruna a avut amabilitatea să acorde un 
amplu interviu Cristianei Vărăşteanu, colaboratoare a acestei publicaţii, 
interviu apărut integral în revista „Clubul Artelor Giurgiu XXl”. Printre 
altele, foarte tânăra actriţă, vădit emoţionată, preciza: «(...) scena în care 
joc a fost filmată la un mormânt din cimitirul satului Remuş, cu sprijinul 
nemijlocit al părintelui preot paroh Stelian C. Muşat, cu binecuvântarea 
Episcopiei Giurgiului. Mi-am jucat rolul cu mare seriozitate, exact aşa 
cum mi-a cerut regizorul, fiind înconjurată şi încurajată cu multă căldu-
ră şi simpatie de întreaga echipă. Chiar aş dori să mai joc într-un film cu 
această echipă minunată! Pentru mine, filmul ,,Atunci când vântul a mân-
gâiat întâia oară marea“ este doar începutul unui drum paralel cu pregă-
tirea şcolară şi la capătul căruia sper să ajung cu succes!»

Per Aspera Ad Astra   (Seneca)



Oana Maria DincãOana Maria Dincã
Artista plastică Oana Maria Dincă este 

specializată în calculatoare, iar ca om de 
creaţie artistică este imaginea plastică, 
proiecţia ideală pe care o poartă în sinea 
domniei sale, prin care dovedește publicu-
lui iubitor de artă și frumos că pentru arta 
plastică este o plăcută efigie de puritate.

La expoziţia organizată de subsemnatul în ziua de 1 au-
gust 2022 sub egida„Ligii Navale Române” sub titulatura: 
„Navigaţie cromatică pe valurile mării”, în incinta sălii de 
expoziţii „Ronda” din cadrul „Centrului Militar Naţional” 
Bucureşti, printre mulţi participanţi, mai vechi şi mai noi, s-a 
prezentat, pentru prima dată, doamna Oana Maria Dincă, cu 
două picturi. Lucrările domniei sale nu au lăsat senzaţia că ar 
fi o începătoare. Cele două tablouri aveau putere cromatică, 
compoziţională, desene ce comunică „acel ceva”, pe care toţi 
artiştii plastici, când creează, îl caută, mulţi nereuşind nici 
după mulţi ani să-l găsească şi să-l aşterne pe pânză, hârtie, 
carton. Cele două picturi prezentau o temelie artistică soli-
dă, amplitudine plastică şi forţă artistică, fapt ce să m-a de-
terminat să scriu despre artista plastică şi opera sa artistică. 
Cromatic şi compoziţional lucrările expuse în expoziţia „Ligii 
navale Române” se exprimau prin sinteze, în dorinţa pictoriţei 
de a atinge plastic şi artistic interesante esenţe care astfel tră-
dau efortul continuu, creator al doamnei  Oana Maria Dincă. 
Cititorii revistei alcătuiesc un public educat artistic şi cultu-
ral, văzând figura luminoasă a artistei Oana Maria Dincă şi 
parte a operelor sale plastice vor consta cu propria lor gân-
dire că atât artista, cât şi tablourile sale expuse vederii sunt 
creaţii şi nu fantezia subsemnatului. Pânzele pictate repre-
zintă „arena” unor conflicte artistice interioare sub presiu-
nea unui clocot cromatic interior. Mă bucur până la super-
lativ că în fiinţa şi numele Oana Maria Dincă am descoperit 
un truditor al artei plastice, care aflată într-un exerciţiu ar-
tistic, cromatic, compoziţional, desen lucrează cu devoţiune, 
talent, smerenie plastică şi credinţa lucrului făcut la timpul 
potrivit şi bine. Plastic, domnia sa, Ana Maria Dincă practic 
poate opri privirea, pentru o clipă, în încercarea de a înţelege, 
cromatic, rosturile lumii înconjurătoare.

Motto:
Nu toţi oamenii lasă ceva în urma trecerii prin viaţă 
precum lasă Oana Maria Dincă o legendă artistică 
destinată posterităţii. (Cover)
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