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S, i tu... „Vent”?
„Nebunul și ticălosul indiscret de
Grigore Ventura”

(Titu Maiorescu, „Însemnări zilnice” vol. III)
(urmare din numărul trecut)
În anul 1883, „confidentul” Vent. compune alte
note, redactate în stilul său inconfundabil, dintre care
am selectat „portretul”, nu tocmai binevoitor, al lui…..
Titu Maiorescu.
Iată conținutul acestei infame „scrisorici”:
„Câteva cuvinte despre dl. Maiorescu, ce vă vor explica această atitudine: El a făcut studii la Berlin și la
Viena. La Berlin a sedus o tânără și a fost obligat să se
căsătorească cu ea. Sosit la Iași, a debutat ca profesor
și conferenţiar și a fondat revista literară cunoscută sub
numele „Convorbiri Literare”. Apoi a făcut scandalul
care a făcut mult zgomot cu o tânără de la pensionul
unde Maiorescu era profesor. A fost acuzat că a atentat
la pudoarea mai multor tinere fete, caz ce nu a fost niciodată lămurit complet. În 1870 a intrat în viaţa politică
în guvernul Epureanu și apoi, în 1871, a ajuns în Camera
conservatoare ca reprezentant al ideilor reacţionare și
cosemnatar al faimoasei petiţii reacţionare de la Iași,
care a fost atât de rău primită de Cameră. Prin talentul său oratoric remarcabil el devine liderul Camerei
și, în anul 1874, intră în guvernul Lascăr Catargiu ca
ministru al instrucţiei publice. Aici s-a făcut remarcat

printr-o atitudine mai puţin convenabilă faţă de partea
feminină a corpului profesoral. Apar plângeri despre
acest subiect, creând o nemulţumire printre profesori,
care s-a tradus printr-o opoziţie violentă împotriva
proiectului său de reformă a legii învăţământului și un
vot de blam a primit în Senat, vot după care a trebuit
să se retragă. Iată omul public. Este o inteligenţă superioară. I-a fost dat să aibă o memorie neobișnuită și o
ușurinţă extraordinară a vorbitului. Este foarte instruit
și are o logică admirabilă. Este, în mod indiscutabil, un
om remarcabil. El nu poate să lipsească să fie chemat să
joace un rol important în ţara sa. Există multe lucruri
despre viaţa sa privată. Se pare că soţia sa a fost de mai
multe ori pe cale să se separe de el. Astăzi, chiar, îl acuză
că are o relaţie cu o domnișoară dintr-o familie bună, a
cărei casă i-o frecventează. Aceasta este slăbiciunea sa.
De asemenea, acesta este punctul asupra căruia este cel
mai mult atacat. Dar va veni un timp când acest gen de
critici nu vor mai avea efect asupra lui. Pentru moment,
aceasta constituie un punct sensibil în opinia publică,
el fiind considerat ca un element de disoluţie în orice
guvern ar face parte.” 1
Vent. 14 oct. 83.
Stilul caustic, malițios al acestei note este asemănător cu al multor alte note semnate de același „Vent.”
Iată cum este caracterizat un viitor ambasador român:
„Dl. Mănescu,
Care a fost membru al Curţii de Apel, a fost desemnat pentru postul de ministru român la Atena. Este
un om mediocru care, în plus, are viciul băuturii.” 2

SERIAL
Partea a IV-a

@ DAN TOMA DULCIU
Ministrul României la Viena, Petre P. Carp,
către Ministrul Afacerilor Externe, D. A. Sturdza
SP
Viena, 28 februarie (st.n.) 1884
„Dragă Miticus, La Berlin nu s-a făcut încă nimic
și am tot temeiul de a crede că nu se va face nimic.
Rusia se încerca prin politeţuri personale să distragă
atenţia de la lucruri serioase; faţă cu Bismarck însă,
asemenea încercări nu pot deștepta decât un zâmbet
de comiseraţiune [compătimire, din fr. commisération – n.ed.]. Adevărul stă în comunicarea lui Reuss,
pe care ţi-am transmis-o la timp și care culmina în
următoarele cuvinte: „Solange die russische Truppenaufstellung dieselbe bleibt, kann auch kein Vertrauen
zu Russland entstehen !”3 Până astăzi însă nu s-a mutat
nici măcar peruca celui mai bătrân general rus. Restul
nu are valoare decât în ochii unor politici à la
Ciurcu sau Ventura, sau a celor ce au interes
a incita lumea, fie de la noi, fie de la Paris.”
BAR, mss., coresp., Fond D. A. Sturdza, S 9(66)/
DCCCLXVII 41
(continuare în numărul viitor)

Notă semnată „Vent.” cu privire la
numirea unui ambasador român la
Atena, datată 19 septembrie 1881
Un alt raport amplu, în limba franceză, descrie
profilul lui D. Brătianu, fratele primului ministru,
Ion C. Brătianu, subliniind o frază dintr-un discurs
al acestuia, în care arăta că, „dată fiind poziţia noastră geografică, ar trebui să trăim în termeni buni cu
Austro-Ungaria”.
Nu numai T. Maiorescu privea cu neîncredere comportamentul moral al lui G. Ventura, dar chiar și stăpânii în slujba cărora era angajat.
În fișierul „Informationsbureau” există note semnate de F. Lachmann cu privire la… Gr. Ventura, Alexandru Beldiman, jurnaliști în redacția ziarului antidinastic „Adevărul”, ceea ce înseamnă fie că Lachmann nu
cunoștea calitatea de agent …..sub acoperire a acestui
„Vent.”, fie că exista o doză considerabilă de neîncredere în seriozitatea rapoartelor trimise de „Vent.”
asemenea celor trimise de Lachmann.
Însă mai sunt și alte persoane ce și-au manifestat neîncrederea în acțiunile lui Ventura: mult controversatul P.P.Carp trimitea din Viena, aproximativ
în perioada când Eminescu părăsea Sanatoriul din
Oberdöbling, un raport adresat lui D.A. Sturdza, amicul său, dar și superiorul în rang diplomatic, în care
amintea cu ironie numele lui Ventura și Ciurcu și a
altora care „au interes a incita lumea, fie de la noi fie
de la Paris.”

1 Österreichisches Staatsarchiv/HHSt.A At-OeStA/

Raportul asupra lui T. Maiorescu,
semnat „Vent.”, datat 14 oct.1883

2

HHStA MdÄ IB Konfidenteberichte, 15 Ma-Me, p.177
2 Idem, p. 233
3 „Câtă vreme amplasarea trupelor rusești rămâne aceeași, nu se poate căpăta încredere în Rusia!”

Document referitor la D. Brătianu,
în limba franceză
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EVENIMENT

Asocia]ia Scriitorilor Români
din Austria a acordat distinc]ii
jurnali[tilor din UZPR
Marți, 25 august, la sediul Uniunii
Ziariștilor Profesioniști din România din
Bulevardul Magheru, a avut loc un nou
eveniment definitoriu.
Dacă până acum UZPR era entitatea care acorda premii partenerilor săi,
de data aceasta s-a întâmplat invers.
Asociația Scriitorilor Români din Austria (ASRA), partener de bază al UZPR,
a acordat prin membrii ei fondatori,
Daniela și Constantin Guman, 11 premii
unor jurnaliști reprezentativi din Uniune.
Asociația Scriitorilor Români din
Austria a luat ființă în anul 2018, anul
în care românii de pretutindeni au sărbătorit Centenarul Marii Uniri.
Daniela și Constantin Guman reprezintă la Salzburg, unul dintre principalele puncte de polarizare culturală a
comunității românilor din Austria.
Cele trei valori fundamentale pe care
le cultivă ASRA sunt: Adevărul, Binele
și Frumosul. În paralel, asociația luptă
pentru recâștigarea prestigiului scriitorului român în societate (așa cum UZPR
Sâmbătă, 29 august, la Muzeul „Casa
Romanței” din Târgoviște a avut loc o întâlnire la care au participat membri ai filialei UZPR „Ion Heliade Rădulescu” din
Dâmbovița și o delegație de la București,
condusă de președintele Doru Dinu Glăvan.
Întâlnirea a fost prilejuită de inaugurarea
muzeului „Casa Romanței”, în cadrul căreia a avut loc și lansarea cărtii lui Corneliu
Vlad „CAVALERII NOILOR APOCALIPSE
– NU VĂ FIE FRICĂ!” (apărută recent la
editura UZP), dar și aniversarea a 70 de ani
a lui Teodor Vasiliu, membru UZPR. Evenimentul de deschidere a fost prezentat de
către Alina Mavrodin Vasiliu – directorul
Centului Cultural pentru UNESCO, care
a vorbit despre proiectul național „Muzeul Casa Romanței, ambasadă a culturii
la Târgoviște”, dar și despre promovarea
romanței ca gen muzical de patrimoniu al
culturii naționale, care se află în palmaresul
UNESCO.
Prezenți la eveniment au fost: Doru
Dinu Glăvan – președinte UZPR; George
Coandă - președintele filialei Dâmbovița
a UZPR, superiorul Ordinului Ziariștilor
Profesioniști din România și vicepreședinte
al Centrului Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței” Târgoviște; prof. Mihai
Stan - vicepreședite al filialei Dâmbovița a
UZPR și președinte al Societății Scriitorilor
Târgovișteni; Gheorghe Petre Bârlea - prof.
univ și membru UZPR; pr. Marian Puescu consilier al Arhiepiscopiei Târgoviște; dar și
alți membri ai Filialei Dâmbovița a UZPR.
Prof. univ. dr. George Coandă a prezentat oaspeților istoria Muzeului „Casa
Romanței” precizând: „Casa aceasta este
o cutie de rezonanţă a istoriei moderne a
culturii românești. În această clădire s-au
născut două mari festivaluri, în sala care
are balcon, pentru că în urmă cu o jumătate de veac se afla și Consiliul Judeţean
Dâmboviţa. S-au născut «Crizantema de
aur’» și «Moștenirea Văcăreștilor». (...)
Aici a funcţionat, de altfel, după război,
și primul ziar din judeţul Dâmboviţa, se
numea „Chemarea’’. După aceea a continuat „Uzina și Ogorul’’, ziarul la care am
debutat acum 60 de ani ca ziarist. (...)
Sunt aici și-mi stârnește emoţie acest loc.

luptă pentru recâștigarea demnității
jurnalistului român într-o lume tot mai
debusolată).

Și tot aici, în urmă cu 52 de ani, odată cu
reapariţia judeţului Dâmboviţa a apărut
cotidianul «Dâmboviţa». Din păcate, cotidianele, acelea la care am lucrat eu câteva
decenii, sunt undeva o amintire înscrisă în
istoria presei lui Tedi Vasiliu’’.

Membrii Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, care au fost onorați
cu distincțiile ASRA au fost: Rodica

Romanței ca gen muzical de excepție, atât
în România, cât și pe plan internațional, iar
custodelui Casei Romanței, Andrei Vasiliu,
o medalie a UZPR, fiindcă „este bătută la
100 de ani de existență a Uniunii”.
Cartea „Cavalerii noilor apocalipse – Nu

Subțirelu, Mihaela Rusu, Roxana Istudor, Mariana Păduraru, Miron Manega,
Firiță Carp, Petre Gavrilă, Marian Nencescu, Ovidiu Zanfir, Dan Toma Dulciu
și președintele Doru Dinu Glăvan.
„Naţiunea de azi are la bază naţiunea
de ieri” - a spus în discursul său Daniela
Guman. „Acesta este rolul jurnalistului
și al scriitorului: de a se informa necontenit pentru a informa la rândul său pe
cititori. Cred în calitatea oamenilor care
scriu în lumea culturală și literară.”
Costantin Guman a extins teritoriul
discuției, vorbind despre un volum început de tatăl său, „Cartea Luminii”, și finalizat de el cu titlul „Cartea Întunericului” o tulburătoare completare despre erorile
istoriei și eșecurile timpurilor prezente.
Președintele UZPR, Doru Dinu
Glăvan, a salutat inițiativa Asociațiației
Scriitorilor Români din Austria,
mulțumind celor doi oaspeți de seamă
pentru prețuirea și respectul acordat
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.
cea mai înaltă distincție a UZPR „Ordinul
Ziariștilor Clasa I de Aur, sărbătorind și cea
de a 70-a aniversare. Acest „ctitor de fapte
culturale”, cum spune George Coandă, a
mulțumit și a spus că prima sa bucurie „este
că nu primesc premiul post mortem. Că la
noi este o modă să dăm premii după ce nu
mai sunt oamenii. Împart acest premiu cu
familia mea. Nu aș fi putut să fac singur
lucrurile pe care le-am făcut împreună
cu Alina și cu Andrei. Dumneavoastră,
vă mulţumesc din suflet. De fapt, sunteţi
oamenii cei mai dragi mie aici. Cei care
nu au venit sunt ceilalţi”.
Teodor Vasiliu a fost felicitat și de către Consilierul Arhiepiscopiei Târgoviște,
pr. Marian Puescu, care a transmis me-

Târgovi[tea
e în s\rb\toare
În cadrul evenimentului, președintele
UZPR, Doru Dinu Glăvan, a înmânat doamnei Alina Mavrodin Vasiliu pentru Casa
Romanței din cadrul Complexului Național
Muzeal „Curtea Domnească’’ Târgoviște o
diplomă de excelență pentru promovarea

vă fie frică!”, scrisă de Corneliu Vlad, unul
dintre cei mai redutabili jurnaliști români
contemporani, membru al UZPR, voce avizată a presei care abordează politica externă și complicatele relații internaționale a
fost prezentată de jurnalista și poeta Mariana Păduraru și de dr. George Coandă.
Pentru activitate intensă, muncă și
dăruire prin care a contribuit la viața
culturală și mass-media, Teodor Vasiliu, membru al UZPR, a fost decorat cu

sajul Înaltpreasfințitului Nifon, Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei, dar
și de către prof.univ.dr. Gabriela Teodorescu, care a transmis mesajul conducerii
Universității „Valahia” Târgoviște.
Momentul festiv s-a finalizat cu o
romanță cântată chiar de soția sărbătoritului – Alina Mavrodin Vasiliu – care
așa cum a declarat și la deschidere este
un eveniment „pe care ni-l dorim de
referință”.

PAGINĂ REALIZATĂ DE MARIANA PĂDURARU
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Dumnezeu
bate cu pandemia

(Gânduri de coronavirus)
@ NICOLAE VASILE

națională, seamănă cu cea a vatei de zahăr din perioada
de după evenimentele din decembrie 1989.

l Obligați să stăm acasă, izolați la domiciliu din cauza

pandemiei, am constatat că pedeapsa prin muncă, o
formă existentă oficial pe vremea comunismului, era un
nonsens. Munca este o adevarată distracție față de statul
acasă!...

l Mă întreba un prieten, realizatorul unei publicații

depre elitele tinere, dacă am vreun mesaj pentru acestea. Principalul sfat pe care-l pot da superperformerilor
liceelor și facultăților, este să fie pregătiți pentru a trăi
realitatea crudă, și anume, că elitele tinere nu devin totdeauna și elite bătrâne. Viața este mult mai complicată!...
În timpul vieții unui om, soarta aruncă de mai multe
ori zarurile!

l S-au aruncat zarurile la Unirea Țării Românești cu
l Odată cu noul coronavirus, am trecut de la epoca ma-

cro la epoca micro. Astfel, am constatat cât de micro sunt
politicienii noștri, specialiștii, oamenii bisericii, încât, de
Paște, am ajuns să luăm lumină de la polițiști!

Moldova. Câte elite tinere din ambele părți nu au mai
ocupat aceeași pozitie după amestecare? Istoria consemnează multe reașezări de poziții dominante făcute
doar din rațiuni de eficientizare a funcționării noului
stat rezultat, decât după valoare. Situația a creat premizele inspiraționale ale scrierilor lui Eminescu, Caragiale,
Maiorescu etc.

l Există trei feluri de politicieni: cei care au sacrificat

economia pentru a salva oamenii, cei care au sacrificat
oamenii pentru a salva economia și cei care au sacrificat
și oamenii, și economia pentru a se îmbogăți.

l Actuala ocultă mondială s-a format din îmbogățiții

din războaiele lui Napoleon, din Primul Război Mondial
și din Al Doilea Război Mondial. Se va primeni echipa cu
îmbogățiții din pandemia coronavirusului.

l Într-un discurs ocazionat de începutul anului univer-

sitar, ținut de Bill Clinton, ca președinte al SUA, acesta a
spus: „trecutul a fost mecanic, prezentul este electric, viitorul va fi biologic.” Abia acum am înțeles ce a vrut să zică!

l Prietenul său, Bill Gates, i-a luat vorba din gură și
s-a apucat de fapte, schimbându-și preocupările de la
virușii electronici la cei biologici. Tot așa, abia acum am
înteles de ce!

l Petre Țuțea spunea cândva, cu regret: „am făcut 14 ani
de pușcărie pentru un popor de tâmpiţi”. Abia acum, cu
ocazia acestei pandemii, am decis să fiu de acord cu el.

l Cândva, văzând cum se aleg câștigătorii Festivalului
Euroviziunii, Mădălin Voicu spunea că acesta a devenit
un fel de Miss Piranda, fiecare o votează pe a lui, fără
nicio legătură cu frumusețea. Sunt de acord cu el!

l Din păcate, cam așa a devenit situația și cu șefii or-

ganismelor mondiale pe diferite domenii. Organismul
Mondial al Sănătății, de exemplu, s-a descalificat total
cu ocazia acestei crize, prin recomandările ilogice și contradictorii pe care le-a dat.

l Conform legislației internaționale în domeniul inovă-

rii, descoperirile, adică ceva existent natural, descoperite
la un moment dat de o minte luminată, nu se brevetează,
pentru a nu se crea drepturi patrimoniale asupra a ceva
dat de Dumnezeu. Organismul Mondial al Sănătății se
chinuie să ne convingă de proveniența naturală a ultimilor viruși, care au produs atâtea victime, dar aceștia au
fost brevetați de diverse entități știintifice care i-au creat
și care chiar se laudă cu acesta.

l Suntem într-un bal mascat mondial în care toţi umblă

și cu mănuși. Condiții optime de făcut toate grozăviile
pământului, nu lași amprente și nici nu ți se vede fața!

l Frenezia de azi a producerii de măști, care, pe lângă
rolul lor de protecție medicală, va și revigora economia
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și holera peste mine și m-a frământat și m-a zgârcit
cârcei; și-mi ardea sufletu-n mine de sete. [...] Doftorii
satului, moș Vasile Țandură și un altul [...] mi-au tras o
frecătură bună cu oţet de leuștean...au întins hoștinele
(ceară de albine) fierbincioare pe o pânzătură și m-au
înfășat cu ele peste tot ca pe un copil [...] până ce am
adormit mort, și de-abia a doua zi pe la toacă m-am
trezit sănătos ca toţi sănătoșii. Vorba ceea: lucrul rău
nu piere cu una cu două”. (Ion Creangă)

l Următoarea aruncare de zaruri a fost tot dublă și a
constat în: Primul Război Mondial și Unirea României
cu Transilvania, una internațională, cealaltă, națională.
Și ce zaruri!... Cine este curios să afle detalii să citească
scrierile lui Cioran din acea perioadă, cartea Nu a lui
Eugen Ionescu, Jurnalul lui Mihail Sebastian etc.

l La fel, a existat un instrument internațional, războiul,

și o consecință politică, întregirea României, dar și una
socială, epidemia de tifos și gripă. Când patrioţii români
din Transilvania umblau din casă-n casă pentru a chema lumea la Marea Adunare de la Blaj, era pe timp
de epidemie, riscându-și viaţa pentru idealul
unirii. Dar au făcut-o!

l Al doilea război mondial și venirea comu-

Unde suntem?...
Unde sunt oamenii?...
Nu mai sunt,
au devenit câini!
Unde sunt câinii?...
Nu mai sunt,
i-au omorât
niște nebuni!
Unde sunt copiii?...
Nu mai sunt,
au devenit îngeri,
înainte de a se naște,
deși tot facem cozi
la sfintele moaște!
Unde sunt îngerii?...
Nu mai sunt,
au devenit draci,
ce sunt la tot pasul,
atenție, pe unde calci!...

nismului, reprezintă o altă dublă aruncare de
zaruri, la fel, internațională și națională. Ce-o fi
fost în sufletul elitelor interbelice, când, valori
incontestabile au ajuns să fie subordonate unor
indivizi cu mari probleme la scris și citit?

l Deja s-a creat uzanța unor duble aruncări de

zaruri. Iar au venit la pachet: dispariția, măcar
formală, a comunismului și revoluția română
din 1989, și aceasta cam formală, la fel una
internațională și cealaltă natională. Alte motive de tulburare a scării valorilor și perturbare a
carierelor elitelor tinere de la vremea respectivă.

l Măcar s-a spulberat mitul operelor de sertar,
al celor neputincioși din epoca de aur, constatându-se în existența acestor opere.

l Și a venit pandemia de coronavirus!... După

câteva încercări nereușite, gata, a avut loc! Să fie
aceasta o aruncare de zaruri biblică, începând
cu schimbarea culorii nației care conduce lumea,
acel sfârșit de lume preconizat de cele divine???

l

Nu este precedată de niciun instrument
internațional notoriu. Să fie chiar ea instrumentul, urmând să asteptăm consecințele???

l Să așteptăm replica internă, care ne-a obișnuit
să apară. La precedentele aruncări de zaruri,
aceasta a avut și elemente pozitive!!!

l V-ați întrebat ce s-ar fi putut

întâmpla dacă
multele cutume parlamentare ar fi permis aprobarea tacită la ambele camere ale Parlamentului
României?... Din lenea și jocul de interese ale
unor parlamentari, puteam rămâne fără Ardeal,
iar vinovat ar fi fost... coronavirusul!

l -----------------------------------------------------l Atunci, instrumentul internațional al schimbărilor l Pentru evoluția viitoare, lăsăm o poziție liberă, situația
a fost Revoluția de la 1848, unirea țărilor române fiind
o consecință politică, mai târzie, dar consecința socială
imediată a fost o holeră: „... a venit în vara ceea, pe la
august, și cinstita holeră de la ’48 și a început a secera
prin Humulești, în dreapta și în stânga, de se auzea
numai chiu și vai în toate părţile [...] peste noapte a dat

fiind în continuă schimbare. Abia la sfârșit vom ști cine a
fost interesat de acestă pandemie. Cel care se va dovedi
că a avut de câștigat! Pentru unii, să nu fie prea târzie
această concluzie!

Doamne, păzește-ne de noi înșine!
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DEZVOLTARE

Autoritatea Publicã Localã,
baza dezvoltãrii unui stat

O substanță are concentrația moleculelor din care este compusă. Asemănător ar
trebui ca și statul să fie solvabil economic,
cât sunt și Autoritățile Publice Locale care
compun statul. Numai că lucrurile nu stau
chiar așa. Avem de exemplu: Rusia unde
statul este foarte puternic economic și militar, iar Autoritățile Locale sunt foarte sărace. La polul opus se află America, Elveția,
Australia. În cazul Americii, există un stat
puternic economic și militar, dar statele
care-l compun sunt la rândul lor puternice
economic. Acest lucru se vede atunci când
un stat american este lovit de o calamitate
naturală, de exemplu uragane. Statul respectiv are puterea economică să se descurce fără
să apeleze la Administrația Centrală. Un alt
exemplu este Elveția, unde Administrația Locală, adică Landurile, se coordonează prin
referendumuri locale ori de câte ori este necesar. Locuitorii Landului sunt chemați la vot
și hotărăsc, local, modul și pe ce cheltuiesc
banii obtinuți din impozitele și taxele locale.
Exemplele pot continua.
Dar, să revenim la „Țărișoara Noastră”
România. În perioada imediat următoare
după evenimentele din Decembrie ’89 țara
noastră s-a confruntat cu o mare criză economică. Era o mare nevoie financiară pentru
a plăti salariile și facturile bunurilor importate. Guvernul condus de Theodor Stolojan
reînvie o lege abandonată și anume: „Legea
recirculării resurselor”. Cu ajutorul acestei
legi Guvernul prelua tot profitul Companiilor de Stat (atunci erau toate de stat) și toate
sumele obținute din taxe și impozite și le
redistribuia. Totodată, plățile valutare sunt
efectuate, către țările de origine a mărfii, de
o singură bancă, fiind necesară blocarea în
bănci a tuturor sumelor în valută. Românii
au simțit aceasta ca o confiscare a valutei,
depusă, în bănci. Astfel, primeau salarii și
cei care stăteau în greve sau nu aveau profit,
comenzi etc. Această lege produce efecte și
acum, adică toți banii din taxe și impozite se

colectează la A.N.A.F și sunt apoi redistribuiți
de Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice. Doamna Primar General Gabriela
Firea Pandele declara într-un interviu că
„Bucureștiul colectează la buget aproximativ
25 milioane de euro și primește de la Guvern
cca. 2,5 milioane de euro, adică 10%”. Am
făcut această succintă prezentare pentru a
întelege de ce numai anumite Administrații
Publice Locale au bani. Majoritatea sumelor
sunt distribuite pe criterii politice. Prin legile
anuale ale bugetului de stat și prin hotărârile
de aprobare ale bugetelor locale se aprobă
limita maximă pentru cheltuielile fiecarui
exercițiu bugetar pe acțiuni: sociale, economice, culturale, ordine publică sau altele.
Veniturile ce stau la baza finanțării oricărei
Autorități Publice Locale sunt: fiscale și nefiscale. Veniturile fiscale sunt obținute din:
impozit pe venit, pe profit, salarii, proprietate
(terenuri, clădiri, taxe judiciare de timbru),
taxe pe servicii (spectacole, utilizarea de bunuri). Veniturile nefiscale sunt compuse din:
profitul net al regiilor autonome aflate în subordinea Autorității Publice Locale, dividende,
taxe administrative, eliberări de documente,
amenzi, penalități, valoficarea unor bunuri,
privatizare, vânzarea de locuințe etc. De
regulă, presiunea cheltuielilor publice este
determinată, în cele mai multe cazuri, de
necesități financiare reale mai mari decât
veniturile. Resursele financiare bugetare de
acoperire sunt limitate și este nevoie să se
apeleze la surse alternative de finanțare.
Una dintre sursele alternative utilizate o
reprezintă împrumuturile prin credite bancare sau prin emisiune de obligațiuni. În acest
context, din punct de vedere al scopului
pentru care sunt utilizate creditele bancare,
chiar scopul operației de deschidere de credite este de a încadra cheltuielile bugetare
în limita veniturilor. Deschiderea de credite
este de fapt o autorizație eliberată de Ministerul Finanțelor Publice și organele sale
teritoriale, ordonatorul principal de credite,

la diferite termene, pentru a efectua plăți destinate acțiunilor cuprinse în bugetele lor, dar
în limita creditelor deschise. Autorizarea se
acordă ținând cont de ce se realizează în acel
buget, de a nu permite efectuarea unor plăți
dacă lucrările și veniturile nu s-au realizat (
pentru a se evita plățile fără acoperire). Dacă
s-ar renunța la deschiderea de credite, Ministerul Finanțelor Publice și organele politice
teritoriale ar fi lipsite de posibilitatea efectuării unui control financiar preventiv în efectuarea cheltuielilor și condiționarea acestora de
realizarea veniturilor, pentru a se păstra echilibrul bugetar în execuție. Aceasta este de fapt
„șmecheria” politică prin care primarii sunt
nevoiți să migreze spre anumiți ordonatori de
credite. Plățile se efectuează, în toate cazurile,
la inițiativa lor și poartă răspunderea politică
sau penală, după caz, a utilizării mijloacelor
bugetare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pe criterii politice ordonatorii de
credite pot dispune plăți din creditele bugetare deschise sau repartizate, după caz, pentru
efectuarea cheltuielilor aprobate prin bugetul
propriu. Deci, putere discreționară totală...
Finanțarea pe programe ar crea diferența
față de finanțarea tradițională. Prezentarea
și analizarea bugetului pe categorii de venituri și cheltuieli cuprinse într-un program
ar schimba paradigma prin care o instituție
publică accesează un buget pe programe,
unde se alocă sume mari de bani, axânduse pe rezultatele ce se așteaptă a fi obținute.
Domeniile programelor identificate de obicei de către o Autoritate Publică Locală sunt:
educație, lucrări publice, servicii medicale.
Adică, mai simplu: școală, stradă și spital
(acest slogan a fost folosit până când a ajuns
desuet). Domeniile programelor sunt în general raportate la obiectivele comunității și,
de obicei, se intersectează cu domeniile de
activitate ale locuitorilor localității.
Punctul forte al elaborării bugetului pe
programe este că permite conducătorilor
instituției publice să gândească bugetul într-o

MUZEUL PĂCII ROMÂNIA

strategie orientată către cetățean și pentru
cetățean, într-un mod echitabil și într-un
mediu curat.
Peace Museum Romania (Muzeul Păcii
România) cuprinde, alături de expoziția și
prezentarea personalităților, și work-shopuri pentru elevi/studenți și publicul interesat, work-shopuri care sunt susținute de
fondatoarea acestuia, Magdalena Cristina BUTUCEA, și care au ca temă principal explicarea, pe larg, a noțiunii de pace,
explicarea noțiunii de război și tipurile de
război cunoscute de istoria omenirii; de asemenea, modalitățile de obținere a unei păci
durabile atât la nivelul comunităților locale
cât și la nivel național și internațional, precum și notiunea de dezvoltare durabilă.
Work-shopurile au un character interac-

manieră care lasă loc îmbunătățirii sistemului decizional în ceea ce privesc obiectivele
comunității. Într-un buget pe programe,
veniturile și cheltuielile se leagă de obiectivele stabilite pe o perioadă de mai mulți ani.
Un buget pe programe identifică realizarea
rezultatelor anticipate ale acestor investiții.
Ordonatorii principali de credite analizează și propun programe pentru finanțarea
unor proiecte având în vedere scopurile urmărite, direcțiile de acțiune și rezultatele
scontate a se obține în perioada respectivă,
precum și prezentarea deciziilor în legătură cu modalitatea de alocare a resurselor în
funcție de priorități. Programele elaborate de
fiecare ordonator principal de credite trebuie
să asigure corelarea activităților desfășurate
cu obiectivele și principiile cuprinse în Programul de Guvernare. Finanțarea pe bază
de programe se realizează prin identificarea
proiectului cu programul, la capitolul cheltuieli. Propunerile pentru proiectul de buget
sunt însoțite de programele ordonatorilor
principali de credite finanțați din bugetul de
stat însoțite de programele elaborate în acest
scop. Autorităților Publice Locale li se recomandă să analizeze, identifice și să elaboreze
programe specifice activităților localității și
zonei din care face parte, ca să fie aprobate.
Programele se întocmesc în cadrul fiecărui
capitol și subcapitol de cheltuieli, pe proiecte,
urmând ca acestea să fie utilizate și urmărite
pe parcursul execuției bugetare.

„Pentru mine pacea reprezintă recunoasterea
nonviolenţei, ca principiu şi practică.”

Peace Museum Romania (Muzeul Păcii România) este primul Muzeu al
Păcii din Europa de Sud-Est, primul Muzeu al Păcii mobil din lume și parte
integrantă a Reţelei Internaţionale a Muzeelor Păcii din Lume (International Network of Museums for Peace), ideea înfiinţării, cât și a mobilităţii
acestui muzeu aparţinând fondatoarei acestuia, Magdalena Cristina BUTUCEA, care a dorit răspândirea cât mai largă a educaţiei pentru pace în
lume, aceasta primind, în aprilie 2019, Premiul „Erou pentru Pace” („Peace
Hero” Award), premiu acordat de Peace Museum Vienna (Austria), ca o
recunoaștere a întregii activităţi în calitate de activist internaţional pentru
pace și apărarea drepturilor omului și, în septembrie 2019, Scrisoare de
Recunoaştere din partea INMP (International Network of Museums for
Peace) pentru înfiinţarea Peace Museum Romania, considerat proiect
internaţional care transcende barierele naţionale, rasiale și religioase.
Peace Museum Romania (Muzeul Păcii
România) promovează pacea și drepturile
omului prin prezentarea unor personalități
marcante ale lumii, care au contribuit și
contribuie atât la apărarea păcii, libertății
și drepturilor omului, cât și a ideii de dezvoltare durabilă – parte integrantă a conceptului de pace. Astfel, strategia de dezvoltare durabilă devine parte integrantă
a conceptului de pace, noțiune care este
parte determinantă a conceptului de Muzeu al Păcii mobil. România, în calitate de
stat membru al Organizației Națiunilor
Unite (ONU) și Uniunii Europene (UE),
s-a angajat să susțină Agenda 2030 și implementarea setului de 17 ODD, respectiv
dezvoltarea României pe trei piloni principali, economic, social și de mediu. Este o
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Magdalena Cristina
BUTUCEA

tiv, publicul participant putând lua parte
la discuții și dezbateri.
Educaţia pentru pace definește o
abordare educațională pozitivă și integrată, care urmărește promovarea valorilor ca:
respect, libertate, drept, pace, egalitate, solidaritate, autorespect, respect pentru ceilalţi, interes pentru
probleme globale, abordare critică,
reponsabilitate socială.
Scopul Educaţiei pentru pace:
promovarea angajării și cooperării în rezolvarea problemelor vitale locale și globale, promovarea și păstrarea păcii, condiție
primordială a dezvoltării durabile, ca și
stimularea participării tinerei generații, a
familiilor, a cadrelor didactice, a întregii
comunități la activități de educație pentru
pace.

Peace Museum Romania a avut
expoziţii, de la înfiinţarea lui, în
2018, în mai multe oraşe din România şi Europa, respectiv în Râmnicu Vâlcea (ianuarie – august 2018),
Sibiu (octombrie 2018), Alba Iulia
(noiembrie 2018), Bucureşti (martie şi aprilie 2019), Viena (august
2019), Craiova (octombrie şi noiembrie 2019). În contextul actual
al pandemiei mondiale de coronavirus, Peace Museum România şi-a
suspendat, începând cu luna martie a anului 2020, toate activităţile
expoziţionale şi work-shopurile de
Educaţie pentru pace, atât în România, cât şi în afara României, până
la finalizarea actualei crize sanitare mondiale. Peace Museum România avea programate în anul 2020
expoziţii în India, Japonia şi Franţa
(Paris).
Pentru mai multe detalii:
www.peacemuseumromania.eu
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AGORA
Scenarii şi regie fără
distribuţie
La noi, profesorii nu se regăsesc în forfota
de scenarii pentru viitorul an școlar. Se discută regia (intrarea și ieșirea în și din scenă
alternativ), recuzita (dizpozitive electronice, jucării netransmisibile), decorul (minimalist, cu piese distanțate); distribuția, nu.
Profesorilor doar li se transmite imperativ:
„corpul profesoral să înțeleagă că trebuie să
treacă la predarea online”; și nici măcar nu
e o indicație de regie, din partea cuiva în măsură să se pronunțe din întunericul sălii, din
marginea scenei, ci vine de undeva dinspre
raionul de electronice.
În general, de unde, de ne-unde, ne
găsim într-o vreme aparent profitabilă pe
seama școlii. Școala a oferit mereu astfel de
oportunități: pentru bufet în școală, pentru
mobilier școlar, table magnetice, excursii,
poze, banchete, aftăr, mai nou, construcții
modulare. La zi e de valorificat nevoia de
tehnologie și de școală făcută altfel, că la fel
ca înainte de starea actuală ni se repetă ca
să ajungă convingere proprie, că nu se mai
poate. Acum e nevoie de tablete. E oportunitate de licitație și de contract.
De asemenea, e moment bun de valorificat (unii ar zice de speculat) și de tras către
ce ne interesează vorba spusă cu autoritatea
dată de vlog, de vreo exmatriculare ori de
vreo victorie în instanță asupra școlii cum
că ce învățăm la școală nu are legătură cu
realitatea, că în zece ani, educația din România nu va mai însemna nimic, că sistemul
e defect, că, ce mai, învățătura nu mai e de
așteptat de la profesori, în școală. Ca urmare,
momentul e socotit a fi al direcției indicate
de experiența organizațională, moment bun
pentru insistat că soluția pentru a face școală
și pentru a mulțumi părinții trebuie găsită
în afara școlii (mai ales a celei de stat), pe
platforme, în hibrizi, prin conexiuni.
De profesori o mai fi nevoie? După cum
o arată oferta de posturi și numărul de locuri
la admitere, s-ar zice că nu. În orice caz, nu
diferit de câtă nevoie era socotită până acum.
Nici n-ar fi fost posibilă o creștere atât de
repede a ofertei profesionale în educație.
Omenește, bugetar și tehnic nu era posibil
de satisfăcut anul acesta o cerere de resursă umană cum impun condițiile actuale. Cu
atât mai puțin ar fi fost posibil la noi, care de
ani de zile nu știm cum să mai facem ca să
mergem în sens invers, cu reduceri și comasări de unități de învățământ, cu renunțare
la activitatea pe grupe, cu supraîncărcări de
efective ale claselor.
În perspectivă, dacă e ceva despre care să
nu se spună o vorbă, în legătură cu care să nu
se facă vreo previziune, acel ceva este nevoia
de profesori – mai mulți decât sunt în pre-
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„Se zvonise prin ziare/Că-n Irlanda…”, vorba lui Coșbuc (pe cu totul altă temă),
adică s-a mediatizat intens că în Irlanda se alocă sute de milioane de euro pentru
pregătirea deschiderii școlilor în mod normal, cu program obișnuit: bani pentru
construcții și modificări ale sălilor de clasă încât să fie posibilă distanțarea fizică,
bani pentru măsuri de curățenie și igienă, pentru recrutarea peste încadrările
actuale a sute de profesori și personal auxiliar. Prim-ministrul irlandez spune că „nu
există înlocuitor pentru învățatul în școli, în prezența colegilor și a profesorilor”.
zent, mult mai mulți. Se emit soluții pentru
reluarea activității școlare numite scenarii
(deși nu sunt scenarii, ci numai enunțări de
variante, pentru că nu conțin nicio descriere de acțiune, nicio replică), inclusiv soluții
hazardate, inaplicabile, situate pe la periferia
legalității etc.

Predarea lecţiilor
ca învârtirea plăcilor
de patefon
Cel mai insistent este enunțată varianta
școlii hibrid, fără urmă de tresărire că asta
ar însemna ca toată suflarea școlii să treacă
la FR, la forma de învățământ cu frecvență

Clasa din parc
Despre vreo perspectivă în privința
creșterii numărului de profesori nu se
vorbește nimic. Peste alocarea unor locuri
în universități pentru formare didactică s-a
așternut tăcerea. Până la o necesară mărire
considerabilă a numărului de astfel de locuri
(care impune timp și bani), sub iminența venirii noului an școlar, de așteptat ar fi fost un
apel la mobilizare printre studenți în profil
pedagogic, absolvenți de curând de modul
pedagogic, profesori pensionari, oameni
ieșiți din sistemul educațional care parțial
s-ar putea reîntoarce.
Cu tot imperativul reducerii efectivelor
de elevi și al spațierii, nu se înregistrează nicio cerere a autorităților educației naționale
către unitățile de învățământ de revalorificare a tuturor disponibilităților de spațiu și
niciun apel către administrațiile publice locale, instituții, agenți economici etc. de a oferi
spații pentru activitate didactică. Rămâne
ignorant faptul că lecții se pot ține (în ultimă instanță, în picioare sau din mers) și în
curtea școlii, într-o sală de expoziții, într-un
parc, pe treptele unei construcții publice, ale
unui monument, pe o esplanadă etc.

Apa, săpunul şi mersul
pe dreapta, alertele
bunului-simţ

redusă: școală făcută respectând termene
fixe pentru activitate în spațiul școlar, cu profesorul de față, în alternanță cu activitate pe
cont propriu, fie ea cu obligația conectării,
a îndeplinirii unor sarcini etc. Nu pare să
conteze că FR nu există la preuniversitar și
că părinții la zi și-au înscris copiii.
Vehiculată este și varianta trecerii la forma de învățământ ID, la distanță, căci asta
înseamnă școală online: exclusiv activitate
în afara spațiilor de învățământ, cu termene
pentru evaluări. Nici față de această formă
nu există îndoieli privind legalitatea aplicării
la învățământul preuniversitar, iar de acceptul elevilor sau al părinților pentru trecerea
la altă formă de învățământ, din câte se vede,
nici nu se pune problema.
Există de asemenea varianta decalării
orelor de începere a programului pe clase.

Ateliere ale sufletului
Într-o zi, mama m-a luat de mână și m-a
dus în fabrica în care ea lucra de când o
știam. „Vrei să îți cumperi singură pantofii,
ei bine, de luna viitoare o poți face” și, înainte ca eu să înțeleg ce se întâmplă, m-am
trezit angajată în fabrica de ventilatoare.

Varianta ar funcționa la prima oră și apoi
s-ar bloca, pentru că odată ce ar începe decalate, orele tot decalate s-ar și termina, așa
că profesorilor, având ore diferite între ei de
intrare și de ieșire la și de la fiecare oră, le-ar
veni rândul ba să se scoată unul pe altul din
clasă până să fi terminat ora, ba să anuleze
pauza clasei la care trebuie să intre, ba să
renuțe la propria pauză ca să nu piardă din
ora următoare. Eventual, varianta ar putea
fi aplicată la ciclul primar, dacă fiecare clasă
ar lucra numai cu învățătorul ei, cu condiția
renunțării la desfășurarea cu profesor de
specialitate a unor ore precum educație fizică, muzică etc.
Se vorbește și despre venirea elevilor fie-

ze lecții, iar alți profesori (mulți) să nu facă
decât să preia.

buni, își preparau frigăruile din slănină și
cârnați proaspeți folosind bețe de electrozi
de pe care scuturaseră pasta cu ciocanele
de zgură și împărțeau bucatele și apoi se
întorceau de la muncă și râdeau din nou și
transpirau... Pe mine mă lăsau deseori să

cărei clase la școală în câteva grupe succesive
pe durata unei zile-lumină, situație în care
profesorii ar funcționa ca niște plăci de patefon puse de la capăt încă o dată și încă o
data pentru fiecare serie.
Elevilor le sunt prefigurate și idei pentru începerea școlii care dovedesc o oarecare
fantezie cu haz firav și, vorbind despre scenarii, pot fi luate cu bunăvoință drept indicații
regizorale: activități sportive fără minge,
serbări fără apropiere fizică.
Profesorilor le este formulat îndemnul
de a posta lecții pe platforme, respectiv de a
lua și preda lecții de pe platforme, îndemn
ce dovedește o dezinvoltură fermecătoare
față de reglementările privind drepturile de
autor. Totodată, nu pare sesizabilă vreo tresărire în perspectiva posibilă ca unii (câțiva)
profesori, cei mai buni, să producă și să livre-

Se repetă că revenirea la normalitate nu
este posibilă, cel puțin deocamdată; însă tocmai măsurile și aspectul școlii din perioada
pregătirii și apoi din cea a desfășurării examenelor naționale țin de normalitate și ar fi
de menționat: dezinfectant, apă, săpun, hârtie, circulație pe o parte a coridoarelor, a scărilor, toate ușile de acces ale școlii deschise
pentru intrare și ieșire separate, efective mici
în clase. În fond, ține de educația elementară să se circule pe dreapta nu numai prin
școală, ci și pe trotuar, și pe scările stațiilor
de metrou etc, la fel cum e de bun simț să
existe scara profesorilor în orice unitate de
învățământ și să fie accesibile circulației cotidiene acele uși de acces ale școlilor blocate
acum cu plante, panouri etc., pentru asigurarea unor fluxuri de elevi într-un mod care
nu trebuie să fie dependent de decretarea
vreunei stări de alertă sau de urgență.
Revenirea odată cu începerea viitorului
an școlar la ceea ce înseamnă normalitatea
școlii noastre de atâția ani – clase cu peste
30 de elevi, 6-7 ore pe zi, în bănci, din 15 septembrie până în toiul verii – nici nu trebuie
să mai fie posibilă.

avut proasta inspirație să rămână în Palat.
Și eu eram acolo mai protejată decât în altă
parte și adormeam lângă calorifere iarna și
vara stăteam departe de tabla care dogorea
în urma debitării.
Mirosul cârnaților trebuie să fi ajuns la
Dumnezeu și atunci el m-a luat de mână și
mi-a arătat lumea mea de pe podul rulant al
secției de Debitare, fiind convinsă că aveam

Cititor de excep]ie
Acolo se produceau carcase metalice în care
se montau rotoare uriașe. Muncitorii lucrau
și râdeau, transpirau și aveau un limbaj la
limita vulgarității și eu mă prefăceam că
nu înțeleg ce spun și ei repetau și atunci
deveneau dintr-o dată mai buni, simpli și

6

moțăi în magazia cu tuburi de oxigen. Tuburile alea erau cuiul lui Pepelea. Erau câteva zeci depozitate într-o magazie, departe
de soare și uleiuri, departe de rău-voitori
și, dacă unul exploda, dispărea tot Cotroceniul, și odată cu el președintele, dacă ar fi

parte de aceeași priveliște de care se bucura
Dumnezeu. Fericirea mea a dispărut când
rotoarele ventilatoarelor au început să se
învârtă, antrenând în morișca lor fumul
rezultat în urma sudurii cu argon, praful
și pelicula de vopsea care părea o baleri-

@ FLORIN ANTONESCU

nă fără scenă, ceea ce m-a făcut să cred că
nici măcar Dumnezeu nu putea fi pe deplin
mulțumit de lumea pe care o crease.
Cum nu timpul le rezolvă pe toate a venit revoluția, sau lovitura de stat, fabrica
a fost vândută șurub cu șurub la preț de
fier vechi și am avut certitudinea că planul
Lui în legătură cu lumea în care trăiam era
într-o continuă schimbare. Și mi-a plăcut.
Până când mi-am spus că voi avea o
meserie care să îi placă și lui Dumnezeu și
am așteptat, sperând că la un moment dat
voi afla. Iluzii, mi-am spus după o vreme,
dar am continuat să aștept.
Și, pentru că în sfârșit aveam timp, am
vrut să vrut să învăț să scriu proză. Așa am
aflat că există mai multe cursuri de scriere,
printre ele fiind și cele organizate de scriitorii Marius Chivu și Florin Iaru, devenite virale în rândul celor tineri și mai puțin tineri,
împinși de iluzia succesului. Vorbesc despre
ei pentru că i-am văzut lucrând. Nu există
profesie care să dea rod dacă nu o faci fără
plăcere. Am convingerea că și ei au dorit
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Consulul Onorific IOAN CURTEAN DE HONDOL:

TULCEA POATE SĂ FIE UN MARE
CENTRU TURISTIC AL EUROPEI

- Domnule Ioan Curtean de Hondol, ştim că aţi fãcut carierã în SUA.
Cum aţi ajuns tocmai la Tulcea?
- Eu m-am întors în țară în 6 ianuarie
1990, după ce am locuit 30 de ani în Statele Unite, pentru că am vrut să particip
la renașterea țării noastre. În SUA mi-am
completat studiile în teatru, dar și în arhitectură și inginerie. M-am întors în țară plin de
entuziasm. Aveam cunoștințe, aveam niște
bani, aveam niște relații internaționale și
vroiam să contribui la progresul țării mele.
Am făcut la fel ca prietenul meu, regretatul
Ion Rațiu. Aveam în cap un plan, să reconstruiesc drumurile, așa cum bunicul meu
a construit drumuri și căi ferate în Ardeal. Eu am crescut pe șantier. De aceea am
adus în țară companii renumite și am găsit
și fondurile necesare, garantate de compania de investiții Mill Bank, din Londra,
care reprezenta Fuji Bank. Ceea ce nu era
puțin lucru la vremea aceea. Dar am avut
numeroase piedici și nu s-a întâmplat nimic.
După cum vedeți, în 30 de ani s-au construit
puțini kilometri de autostrăzi și circulăm
pe drumuri construite pe vremea bunicului
meu. Apoi, am reușit să aduc firma Kaiser
Enginering pentru a moderniza cocseriile
combinatului siderurgic din Galați, pe care
le cunoșteam de pe timpul lui Ceaușescu,
când aduceam vapoare cu cărbune speci-

@ ISABELA BRĂNESCU
să-i facă pe plac aceluiași Dumnezeu, prin
seriozitate și metodă, propunându-și schimbarea feței literaturii române. „Pariul nostru
este apariția a peste trei sute de debutanți în

al la Galați. Eu colaboram cu firma Kaiser
Enginering, care avea filiale în toată lumea.
Din păcate și aceste demersuri mi-au fost
stopate, pentru că au fost alte interese. În
cele din urmă am ajuns la Tulcea.
- Care este povestea cu fabrica Tulco Tulcea?
- Este o poveste în care am avut prea
multă încredere în onestitatea semenilor
mei și în mediul de afaceri din țară. Din 1992
și până în 1998 am susținut producția fabricii Tulco. Iar în 1998 am devenit acționarul
majoritar al fabricii Tulco. De atunci și
până în 2008, fabrica Tulco și-a diversificat
producția de la 38 de produse până la 338
de produse, sub marca „Hondol Delicatese”.
Lucrurile au mers până la un moment
dat foarte bine. Dar concurența neloială
ne-a afectat foarte puternic. Așa cum s-a
întâmplat cu majoritatea fabricilor din România. Mai întâi au fãcut o fabrică de pește
la Jurilovca și ne-au luat o parte din muncitori și, mai ales, laboratorul.
În același an a început importul de conserve de calitate inferioară, fără taxe vamale, la preț de dumping. Și astfel încet, încet,
ne-au redus distribuția și comenzile de conserve. Deoarece noi nu aveam o lege a calității
și a protejării industriei autohtone. Așa am
ajuns ca în țară să se consume preponderent
alimente de import de calitate inferioară.
librării, anual, în decursul următorilor cinci
ani (...). Fenomenul tanagralelor (tanagre bibelouri realizate din lut ars acum opt sute
de ani - n.a.) se aplică și în literatură. În
România lipsește cu desăvârșire literatura
comercială, axată pe domenii stricte, istorie, criminalistică, medicină, probleme de
societate, nu se publică nici măcar o carte
pe an în unele domenii. Este nevoie de cât
mai multe apariții pentru a constitui un
fenomen literar la care să se poată referi
viitorul”, spune Iaru.
M-am întrebat care este diferența dintre
a fi scriitor de sertar sau publicat într-un
număr foarte redus de exemplare, câteva
sute în cel mai bun caz, la una din editurile
care rezistă de la o lună la alta, și am aflat că
nu este nici una, m-am întrebat care fericire
este mai mare, să scrii sau să fii citit, știind
că potențialii cititori sunt dați de numărul
de volume, în general apropiați ai autorului
sau ai editurii. Am participat la expoziții de
icoane, de bijuterii, la târguri de mobilă și

- Domnule Ioan Curtean
de Hondol ce aveţi de gând
să faceţi în viitor la Tulcea?
Am planuri mari pentru
Tulcea care este un oraș cu un
excepțional potențial turistic, ca
poartă de intrare în Delta Dunării. Eu am participat la construirea renumitului Las Vegas.
Când am ajuns eu acolo, prin
1978, Las Vegas arăta mult mai
rău decât Tulcea. Dintr-un loc
aflat în mijlocul pustiului, fără
apă și vegetație, au construit
unul dintre cele mai renumite
orașe turistice din lume. Visez
ca Tulcea să devină un fel de Las
Vegas al turismului românesc. De
mai mulți ani am proiectat un mare
centru turistic, care să ofere turiștilor
condiții asemănătoare cu ale celorlalte renumite orașe turistice ale lumii. Iar în
ceea ce privește peștele, am vorbit, deja, cu
prietenul meu, Jon Otto Hodevik, care este
patronul companiei Global Fish International, din Norvegia, care m-a ajutat la aprovizionarea cu pește, pentru că noi am pierdut
și flota de pescadoare pe care o aveam. Am
vorbit, deci, să facem o fabrică nouă de pește
la Tulcea, cu tehnologie modernă, în parteneriat cu Global Fish International.
de produse vestimentare și nu am primit niciodată un produs gratuit așa cum se întâmplă la lansările de carte și m-am întrebat,
atât de puțin valorează munca unui scriitor?
Nu despre valoarea materială fiind vorba, ci
despre respectul pentru efortul depus. Nu
știu dacă scrisul este o profesie, nefiind trecut pe lista meseriilor omologate, și dacă iau
în calcul prețul unei cărți aș putea crede că
efortul echipei care a făcut posibilă apariția
ei este doar o iluzie.
Șansa debutanților stă în capacitatea
de a-și însuși meseria scrisului și mai
ales în curajul de a spune ce au de spus
în cuvinte simple, dincolo de talent fiind
nevoie de foarte multă muncă, dar fără a
avea așteptări. Cum nu am cunoscut până
acum niciun scriitor care să nu-și dorească
aprecierea și cum publicarea înseamnă afacere, editurile ar trebui să poată cerne din
cât mai multe volume bune propuse spre
editare, iar alegerea ar putea fi ușurată și
de existența unei reviste „(...) cu adevărat

Trăim vremuri de mare schimbare și trebuie să ținem pasul. Eu cred că este nevoie
de o viziune de dezvoltare integrată a acestei
regiuni minunate și de implementare a strategiilor de succes în domeniul dezvoltării
turistice.
- Cred că a sosit timpul să ne
deşteptăm!
(Interviu preluat din ziarul „Delta”)
literară, nu una de cronici comandate, ci o
revistă de prezentare și discuții, ca un soi
de roman polițist în care să existe o crimă
și o rezolvare. Dacă cineva s-ar gândi la o
astfel de revistă ar schimba încă odată fața
literaturii”, spune același Iaru.
Când m-am întrebat dacă lui Dumnezeu îi place meseria de scriitor eram în
fața unei covrigării și am urmărit mâinile
brutarului care a rupt coca în bucăți mici,
egale, pe care le-a subțiat, a răsucit covrigii, i-a așezat-o pe grila cu role groase care
îi trăgea în zona în care privirea mea nu
putea ajunge. Mirosul de aluat copt era
tot mai puternic și am așteptat până când
covrigii au apărut și vânzătoarea m-a întrebat dacă nu am ce face cu timpul meu.
Nu am spus nimic, ea mi-a dat un covrig și
i-am lăsat banii pe ferestruică. Mi-am fript
buzele mușcând din covrigul aburind, am
văzut ochii brutarului lucind și zâmbetul
lui larg și atunci am știut. Dumnezeu este
un cititor de excepție.
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Taifas singuratic
cu inteligența artistică
Când un artist plastic nu este
mulțumit pe deplin de creația sa artistică (fiul plastic, născut din sufletul său), o
durere spirituală se trezește în întreaga

sa ființă. Însă o reușită plastică pentru
care și artistul creator este mulțumit, îi
trezește o scânteietoare vervă de bucurie
a vieții, încordată ca o strună continuu

vibrând artistic, de o sinceritate aproape
inumană.
Artistul plastic s-a aruncat singur și
sincer în lupta vieții pentru întâietate în
societate, punând la încercare agerimea
minții și talentului său artistic, în orice
clipă, mai mult de plăcerea estetică decât de cea a unui interes imediat material. În focul luptei de inteligență, artistul
plastic singur, cu multă trudă, învață a
ieși din încurcătură, când „bețele” ce i
se pun de către invidioșii răuvoitori sau

Îi urãm doamnei
Rodica Sub]irelu,
acum la ceas aniversar,
când adaugã încã o floare
în buchetul vie]ii, sã
creeze în fiecare zi
o capodoperã folosind
toate culorile vie]ii!
Un sincer }i cãlduros

„La mul]i ani!”.

de cei cu o cultură plastică submediocră,
cărora pe vremea „împușcatului” li se
zicea, cei cu o „inteligență raională”.
Artiștii plastici, prin fireasca lor
libertate deplină de a crea, caldă și
idealistă, ajută multe suflete pentru a
reînflori strălucind alături de oameni
de artă, prin inteligența lor originală,
clară și pătrunzătoare. Oamenii de artă,
preocupați în toate domeniile culturale
și artistice, dându-se drept conducători
sufletești, trezesc superioritatea publicului iubitor de artă și frumos.
Artiștii, prin inteligența lor artistică, răscolesc patimi, deșteaptă iluzii
și apetituri; ei, artiștii, prin munca lor
continuă, obositoare, dar plăcută, sunt
capabili să dărâme echilibrul de „nezdruncinat” al perfectei inerții, iar gândul lor născocitor transformă și urâtul
din inutil în frumos și folositor.
Artiștii de toate tipurile, spre deosebire de politicieni, se străduiesc și, de
multe ori, reușesc să transforme oboseala din sufletul omului simplu, întrun orizont uman creator, de gânduri
inspirator.
Artiștii caută să înnobileze, prin
creațiile lor inteligente, suprema spiritualitate umană, pe care poporul nostru,
prin calitățile sale sufletești este capabil
să înțeleagă și să trăiască, în modul cel
mai strălucit, universul valabil general
uman și cultural creator. Arta ajută oamenilor să înțeleagă viața ca pe o luptă
pentru gânduri frumos împlinite. Operele de artă, ca și lumina eternă, se răsfrâng în sufletul tuturor iubitorilor de
artă și frumos, ajutând să trăim infinitul
prin idei, spirit, viață.
La taifasul singuratic cu inteligența
artistică a participat, într-o copleșitoare
liniște doamna Rodica Subţirelu,
om de artă și cultură, o asimilare pură
de inteligență și fapte, ca o zână inspiratoare a subsemnatului.

@ PICTOR PROFESOR

COJOCARU VERGIL-COVER

O prea blând\ [i cuminte
poezie-priceasn\ patriotic\…
@ IOAN VULCAN-AGNITEANUL
Asemeni unei prea-sfânte și ispășitoare rugăciuni!
Auzită nu mai știu nici unde
și nici când. Oricum, se pare
că-i gândită, spusă și scrisă
de un anonim și cuminte
autor. Fi-va el un țăran sau
o țărancă româncă; fi-va
un dascăl sau un preot de
la țară; fi-va un păstor de
cârduri de vite sau un cioban de turme de oi; fi-va
un plugar sau un pădurar;
fi-va un om bătrân sau un
om tânăr; un bărbat sau o
femeie! N-am a ști cui să-i
mulțămesc pentru această
patriotică, dulce și Dumnezeiască visare în versuri!
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„Doamne, Prea Sfinte Doamne, care-ai creat Pământul/ Și
Muntele şi Marea, şi Soarele şi
Vântul/ Acum când nu ştiu încă
ce zile-mi mai rămân/ Dă-mi,
Doamne, iar mândria că m-am
născut ROMÂN!/ Nu-ţi cer nici
bogăţie, nici glorie, nici avere,/
Pământuri, acareturi sau slavă şi putere./ Un singur lucru,
Doamne, îmi este de ajuns:/ Să
am fericirea să mor cu fruntea
sus!/ De ce-ai lăsat Tu, Doamne,
acest popor blajin/ Ce te-a slăvit
de-a pururi cu cuget de creştin/

Ce ţi-a’nchinat biserici în fiecare
sat/ S’ajungă azi să umble cu capul aplecat?/ Când astăzi totul se
vinde şi cumpără pe bani,/ Când
Ţara e condusă de hoţi şi şarlatani,/ Ascultă, Doamne Sfinte şi
ultima mea rugă:/ Fă, Doamne-n
Ţara asta să fiu stăpân, nu slugă!/ Dă-mi, Doamne, iar tăria
să lupt cu toţi duşmanii/ Ce cred
că sunt puternici fiindc’au furat
toţi banii./ Când conştinţa tace
în Ţara Românească,/ Dă Doamne, ca poporul din somn să se trezească!”

Ei, ce zici, tu,
cititorule!? Te rog
să ții minte și să iei
aminte la înțelepciunile și îndemnurile
din această cântare
de temute vremi și
vremuri! Cuvinte
pline de Dor și de
multă Jele; De deznădejdii și întristări;
De supărare, încredere și îmbărbătare!
Și povestește-o și altora ca tine, români
adevărați! Și dă-o
mai departe, să „călătorească” pe aripile vântului în toată
România Mare!

LITERE
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IOAN GÂF-DEAC:
„Vânt învins şi sunet invizibil”
Editura Tarabostes, București, 2020

ză uzura cuvintelor, așa cum se constată că
se petrece uzura „lucrurilor”. Cuvintele nu
obosesc, nu sunt nicicând obosite.»
Citind scrierile lui Ioan Gâf-Deac, oarecum putem să ne dăm seama cine suntem
și cum să facem descoperirea de sine pentru
noi înșine, în fața densității, complexității
și dificultății de conștientizare a neputinței
noastre tragice de a ne explica prin sentințe
nete cunoașterea desăvârșită.

Despre apariţia
şi dispariţia epicului în
prozopoeme

Ioan Gâf-Deac este autorul mai
multor volume de eseuri și poezii incluse sau
topite în eseuri, publicate sub titluri precum
Speranţa duală (2001), Semne generale
(2007), Venind către mine (2009), Situaţii
simetrice (2009), Îngeri cu aripi ascunse
(2010), Persoana de rezervă (2013), Măsurarea imaginii (2013), Înstrăinarea absenței
(2020). A scris volume de referință precum
Managementul doxastic(2013), Fizica și
metafizica poeziei (2013).
Scrierea densă, inovativă, profund exploratorie, îi rezervă un teritoriu propriu
de relatare, iar cititorilor prilej de analiză,
adesea dificilă, a sensurilor și dimensiunii
cunoașterii emoționale, într-o lume complexă, peste gânduri și vorbire.
Ioan Gâf-Deac își dovedește singularitatea de netăgăduit în literatura noastră prin
faptul că, prin similitudine, așa cum scrie
în cartea sa, el „Nu-i suflet dedublat, nu-i
umbră de suflet.” La el «Nu se înregistrea-

Ioan Gâf-Deac este autorul mai multor
volume de eseuri și poezii incluse sau topite în eseuri, publicate sub titluri precum
Speranța duală (2001), Semne generale
(2007), Venind către mine (2009), Situaţii
simetrice (2009), Îngeri cu aripi ascunse
(2010), Persoana de rezervă (2013), Măsurarea imaginii (2013), Înstrăinarea absenței
(2020). A scris volume de referință precum
Managementul doxastic (2013), Fizica și
metafizica poeziei (2013).
Cercetând referințele bibliografice ale
scrierilor sale descoperim că acesta este un
„maestru al titlurilor”. Oricând, citind doar
denumirile cărților, poemelor, prozopoemelor, eseurilor sale avem de-a face cu o
adevărată „poezie a titlurilor”.
Când am luat cunoștință de conținutul
noului său volum intitulat Vânt învins și sunet invizibil prima întrebare apărută a fost
ce fel de scriere realizează Ioan Gâf-Deac:
poezie, poeme, prozopoeme, eseuri lirice?...
Scrierea densă, inovativă, profund exploratorie, îi rezervă un teritoriu propriu
de relatare, iar cititorilor prilej de analiză,
adesea dificilă, a sensurilor și dimensiunii
cunoașteriiemoționale, într-o lume complexă, peste gânduri și vorbire.

Unele texte sunt însoțite de poepigrafii
și poepicitate (aceste formule „poepi...” fiind
invenții ale autorului).
Așezarea scrierilor în volum se supune
ordinii logice/ cronologice (după data scrierii). Partea I / „Spiritul materiei” și Partea a
II-a / „Ochiul cuvântului” cuprind prozopoeme realizate în perioade succesive, înainte
de anul 2019, în timp ce Partea a III-a /
„Un unu egal în sine” are 10 texte cu subtitlul „Un cadru pentru vânt învins” și un text
aparte, cu subtitlul „Cum zugrăvim sunetul
invizibil”, împreună cu cinci poepigrafii. Partea a IV-a / „Vânt învins” are prozopoeme
realizate în timp mai recent (2019 – 2020).
Părerea de început ne duce la constatarea că scrierea lui Ioan Gâf-Deac este unică,
articulată osmotic într-o Formă tributară
oricărei/ tuturor Formelor de exprimare
la îndemână, supuse unui distinct / puternic scop: pătrunderea în adâncimile și în
substanța sensibilității extreme nedezvăluită, nedescoperită de alți scriitori din peisajul literar românesc în această manieră,
cu referire la profunde trăiri experiențiale
emoționale, filosofice și de cunoaștere prin
intermediul/ cu ajutorul cuvintelor.
Titlul volumului este chiar el un fel
de poem. De altfel, sunt admirabile aserțiunile autorului despre cuvinte și poezie: „Consonanțele din cuvinte multiplică
frumusețile imaginii poetice, când infinite
răsfrângeri se bat pentru topirea contururilor între sensuri. Încă nu poate știința să
înfrângă complet neștiința, neființa.
Poetul (suprem înțelept) este curajosul
zicător «a de toate», despre orice, despre
nebuniile fizice și metafizice, inconștiența sa,
- ipostază de geniu, ca stăpân peste cuvinte,
fiind oricând credibilă.
Cei slabi vin în fața poetului, - făptură
superioară. Cei neîndrăzneți reproduc cu-

vintele folosite de poet. Cei nebuni recunosc
imediat timpul, văd spațiul, se desprind de
căutările lăuntrice, devin imponderabili,
imitând faptele poetului.
Dramaticile îndoieli sunt senzualități și
certitudini imediate pentru poet. Conștiința
sa mai degrabă dezechilibrează decât armonizează viețuirea. Unități de mister capătă
dimensiuni în poeziile poetului.”
Ioan Gâf-Deac își dovedește singularitatea de netăgăduit în literatura noastră
prin faptul că este un dezinvolt adept al
„imaginii esențializate, dense, cvasi-epice,
povestitoare” asumate în prozopoemele sale
(este drept, fără a respecta vreun canon ori
normalitate statistică, impunere) precum,
la fel de dezinvolt, este decident în privința
renunțării, pierderii, lăsării/ dispariției imaginilor epice din scrierile sale.
Noi spunem (reproducând din relatările sale prozopoemice), prin similitudine, că
Ioan Gâf-Deac „Nu-i suflet dedublat, nu-i
umbră de suflet.” La el «Nu se înregistrează uzura cuvintelor, așa cum se constată că
se petrece uzura „lucrurilor”. Cuvintele nu
obosesc, nu sunt nicicând obosite.»
Acest volum, Vânt învins și sunet invizibil, plin de minunății din trăiri de cunoaștere
experiențială, confirmă locul lui Ioan GâfDeac, ocupat cu modestie, în liniște, fără
ostentația pseudo-gloriei, în lumea poeziei
românești contemporane, în acea parte încă
neafectată de răsturnarea valorilor.
Citind scrierile lui Ioan Gâf-Deac, oarecum putem să ne dăm seama cine suntem
și cum să facem descoperirea de sine pentru
noi înșine, în fața densității, complexității
și dificultății de conștientizare a neputinței
noastre tragice de a ne explica prin sentințe
nete cunoașterea desăvârșită.

@ GABRIEL I. NĂSTASE

Exist\ un timp…
xistă un
timp al
fericirii
și există
un timp
al durerii!
Există un
timp al iubirii
și există un timp
al urii! Există un
timp al distanței
și există un
timp al apropierii! Există un
timp al exaltării sufletești
și există un
timp al sinuciderii sufletești!
Există un timp
al luptei și există
un timp al abandonului! Există
un timp al comunicării și există un
timp al tăcerii!
Există un timp
al așteptării
și există un
timp al venirii! Există un timp
al dorinței și

E

să fugim de tot și de toate și există un
timp în care ne dorim să fugim spre tot
și toate! Există un timp care rănește și
există un timp care vindecă! Există un
există un timp al ignoranței! Există un timp al speranței și există un timp al întimp în care râdem și există un timp în doielii! Există un timp de dumnezeire și
care plângem, cu ochii, cu sufletul, sau există un timp al altarelor prăbușite, arse,
cu gândurile! Există un timp al plecării sau îngropate de vii! Există un timp în
și există un timp al regăsirii, de sine sau care ne regăsim și există un timp în care
al unui alt suflet! Există un timp
ne pierdem prin viață, prin gânduîn care gândurile, visele și
rile, trăirile și poveștile altora!
dorințele există doar penExistă un timp în care ne butru o persoană și există
curăm profund de viață și
un timp în care toate
un timp în care am
ia există
ic
şn
e
v
m
aceste lucruri se îmte
n
vrea
să
se termine totul!
u
„S
e
d
part la doi! Există un
n
u
c
Există
un
timp al motise
i
une
timp al cuvintelor
i
vării
și
există
un timp al
e
n
u
şi secunda
de iubire și există
deznădejdii
totale!
veşnicii .”
un timp al tăcerilor
xistă un timp al îndureroase! Există
ceputurilor și există
un timp al iubirii în
Mihaela Baci un timp al sfârșiturilor!
doi și există un timp al
Există un timp al întrebărisingurătății în doi!
lor și există un timp al răspunxistă un timp al exprimării
surilor! Există un timp al curajului
verbale a gândurilor și sentimentelor și există un timp în care nu mai avem puși există un timp în care ele doar se simt! terea sufletească să facem nimic! Există
Există un timp al infinitului și există un un timp al deciziilor și există un timp al
timp al limitării, fizice și sufletești! Există acțiunii! Există un timp al îmbrățișărilor
un timp aici și există un timp acolo! Exis- de bun venit și există un timp al strântă timpul tău, timpul omului din sufletul gerilor de mână de despărțire! Există un
tău și timpul petrecut împreună! Există timp în care avem credința că totul este
un timp al miracolelor și există un timp posibil și există un timp în care ne mor
al dezastrelor! Există un timp în care ne toți sfinții și însuși Dumnezeu! Există un
simțim toate sertarele sufletului date de timp în care o privire, un gest sau un oftat
pereți și există un timp în care simțim că spun mai mult decât 1000 de cuvinte și
în fiecare sertărel al sufletului este liniște există un timp în care 1000 de cuvinte nu
și bucurie! Există un timp când ne vine ne (mai) spun nimic!

E

E

@ ALEXANDRA MIHĂESCU
xistă un timp al visării și există un
timp al aducerilor-aminte! Există un
timp al regretelor și există un timp al viselor devenite realitate! Există un timp al
trecutului, cu bune, cu mai puțin bune, cu
lecții de viață învățate sau nu, cu regrete
și momente netrăite! Există un timp al
prezentului cu trăiri, cu gânduri, cu iubire, cu fericire, cu întrebări și dorințe!
Există un timp al viitorului cu certitudini
și frământări, cu vise și speranțe! Există
un timp în care primești și există un timp
în care dăruiești! Există un timp pentru
DA, există un timp pentru NU și există
un timp pentru POATE! Există un timp
pentru mâine și există un timp pentru
niciodată! Există un timp…. Viața m-a
învățat că omul este suma și experiența
tuturor timpurilor, oricum ar fi ele!

E
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In memoriam

MIHAI GHEORGHE
Iubirea ca fragilitate și putere
umană este o stofă a naturii
brodată artistic de imaginație,
prin trăiri, emoții, sentimente.

at
„Tot ce am realiz ezeu
n
m
u
D
i
u
l
t
i
u
r
ă
d
am
și familiei mele!” G
M
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Dante, în versul final al „Divinei comedii”
proslăvește puterea universală a iubirii: „Iubirea mișcă soarele și celelalte stele.” Shakespeare
preamărește puterea iubirii astfel: „a auzi cu ochii
este un atribut al subtilități iubirii.”
În cele ce urmează doresc a scrie despre două
persoane foarte dragi mie și pe care le apreciez și
le respect la superlativ: colega mea de facultate și
de grupă la Arte Plastice Genoveva Georgescu
și soțul domniei sale Gheorghe Mihai care, acum
când scriu, de ceva timp și-a mutat domiciliul la
ambasada pământenilor din cer.
Soția „părăsită” de Mihai, plecat în căutarea
vieții veșnice, într-o permanentă lumină pururea
vie, așteaptă împovărată de iubirea unei mulțumiri
sufletești, un semnal din partea soțului, pentru a
lua startul plecării în căutarea lui.
- Dragă Mihai, să știi că Genoveva este tristă și
îngândurată, de frica de a nu vă întâlni sau a nu
vă mai recunoaște.
Stendhal ne povățuiește referitor la iubire, că
este singura pasiune care se plătește cu o monedă
fabricată de ea însăși.
Având două preocupări artistice comune nu
le-a fost greu să se îndrăgostească și să își mărturisească, reciproc, dragostea. Dragostea i-a făcut
inventivi; cei doi fiind oameni de artă de înaltă valoare, despre care marcante personalități au scris
în mai multe publicații ca: Enciclopedia „Artiștii
Români Contemporani”, „Personalități române și
faptele lor”, albume de artă, „Independența română. Independența prin cultură” etc.

Sunt printre cei care se bucură și sunt fericit că
alături de personalități ca: Virgil Mocanu, Ioana
Obrocea Lupu, Lucia Olteanu-Utan, Dan Bârlădeanu, Aristide Buhoiu, Sorin Papa, Maria Dumitrescu-Benedict, Radu Beligan, Fănuș Neagu, Vasile
Hossu Longin, Grigore Hagiu, Maruca Pivniceru,
Baruțu T. Arghezi, Constantin Rauțchi, Nichita
Stănescu, Cornelia Djigola, Dan Medeleanu, Doina
Caramzulescu, Mihai Gheorghe, Genoveva Georgescu-Obrocea etc.
Sub titlul „Prieten, coleg, artist”, printre altele,
scriam în Albumul de Artă Mihai Gheorghe desenează - pictează – scrie, că este un curcubeu coloristic, minunat armonizat și susținut în
culoare; stă ca un arc, o punte aruncată peste timp
și în timp de peste o jumătate de secol... O activitate artistică bogată și îndelungată i-a hrănit întreaga
viață... Grafica, pictura, scrierile, scenografia, toate
au constituit momente de trăire în arta plastică
românească. Artistul plastic Mihai Gheorghe ca,
de altfel, mulți alți artiști plastici, s-a bucurat de
arta sa fără a se compara cu alții, pătruns fiind de
frumoasele cuvinte ale lui Senecca: „Când vezi câți
sunt înaintea ta, gândește-te câți sunt în urmă...”
Colegul, prietenul și artistul Mihai Gheorghe cu
multă muncă, talent și noroc divin a reușit să redea
în toate ramurile artelor plastice în care a activat,
cu gingășie, la un înalt nivel și o logică clară, gânduri, emoții, griji, bucurii, ca o necesitate resimțită
a sufletului său bun și blând pentru suflete și iubire
de artă și de oameni.
În repetate întrevederi artistice, Mihai Gheorghe mi se destăinuia că totul în viață este și rămâne
iubirea, subsemnatul adăugând, precum titlul de
mai sus că: iubirea ca fragilitate și putere umană
este o stofă a naturii brodată de imaginație prin
trăiri, emoții și sentimente.
Așa a fost Mihai Gheorghe prieten, coleg, pictor.

„T

„

„
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„Tot floarea soarelui” - ulei pe pânz\ - 2004

„Umbra meșterului Manole” - tuș pe hârtie - 2011

„Picturi pe ouă de struț” - acrilic - 2010

„Barca fermecată” - ulei pe pânz\ - 2008

„Cinci personaje pe doi cai”
- platou de porțelan pictat - 1974

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

„Cafe musique Paris” - ulei pe pânză - 2005

„Icoană” - pictură pe lemn

„Coloana lui Brâncuși”
- ou de struț pictat - 2010

„Cafe Paris” - ulei pe pânză - 2005

„Piatra Neamț - Acasă la bunici” - ulei pe pânză - 2002

„Muzică albastră” - ulei pe pânză - 1981

„Iarna la țară - panoramic” - pictură în ulei și acrilic - 2005

„Vioara roșie” - pictură pe lemn - 2004
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Comentariu subiectiv despre
DULCE CA PELINUL
de {tefan Mitroi
II.CARTEA A DOUA – ULTIMII
Pe Vasile l-a trezit Oița când a început viscolul și
zăpada le-a acoperit casele, primele fiind a lui Dovleac
și cea a lui Vasile, care erau și cele mai mici. Comunicarea cu cerul oamenii o făceau cu frânghiile de fum
ale coșurilor caselor, ca singura legătură a momentului cu Dumnezeu. Viața continua să triumfe, dovadă că
Vica avea să nască în timpul unei asemenea urgii, dar
nici moartea nu se lăsa mai prejos. Se stinsese Tache
Țurlea și în drumul spre groapă a fost plimbat cu sicriul
pe deasupra caselor, ca într-un film făcut de un regizor
suprarealist vesel.
Nesăbuința lui Ion Ciripescu, șoferul prins când vindea benzină, declanșează toate schimbările din conducerea colectivului.
Îndepărtarea lui Ivan din funcția de vicepreședinte și
brigadier, venirea ca președinte a lui Gheorghe Cojocaru
(cu care Vasile se avea bine), îl aduce în poziția de șef la
aprozar pe Vasile.
Munca la aprozar i-a scos sărăcia din casă, a putut
să-și facă casă mai mare (deși era încredințat, ca și Dovleac, că „o casă mai mare ar fi însemnat să-i ţiuie un
pustiu mai mare noaptea în urechi”), cu „bucătărie de
vară și marchiză cu stâlpi de ciment în faţă”, să-l dea
pe Fănuță la liceu și să-și păstreze și „capital” să-l poată
susține, apoi, și la facultate.
Dispariția lui Mancioacă părea să-l bucure numai
pe Mancică, poștașul, care fusese tot timpul gelos pe
reputația și respectul de care se bucurase în timpul vieții
răposatul.
Mancică își ia în serios rolul de agenţie de știri pe
care și-l începe cu Gibuță, băiatul lui Petre Țirică, cu o
întâmplare care l-a scos din amorțire pe Slobozeanu,
noul șef de post.
Fusese spartă casa lui Țenea Oprea, fiul lui Gogonaru,
contabilul de la colectiv, căruia i se furaseră banii trimiși
acasă prin Stăncuș și ascunși de Lila, nevastă-sa, între
pernele din odaia de la drum.
Apoi dispăruseră găinile Romiței.
Gibuță, care încerca să facă pe strigoiul Mancioacă, este prins, iar Mancică, preocupat de evenimentele
„mari ale ţării”, începe să alcătuiască contra-guvernul
secret și să-i aștepte pe americani. Este ușor deturnat
de la politica mare, când Mâțu, în dorința de a o păstra
pe Maria Janei cu altceva decât „sfoara” bărbăției care
se tocise, a început să sape gropi după o presupusă comoară.
Într-una din ele a căzut tocmai contra-ministrul de
interne din contra-guvernul condus de Mancică, drept
pentru care, acesta hotărăște să-l denunțe (pe nedrept)
pe Mâțu că a găsit comoara.
Felul în care Ștefan Mitroi descrie evenimentele te
conduce cu gândul că până și paranoia poate să fie plauzibilă.
Când vorbește despre domnu’ Chiriță, învățătorul
din Pielea, aspirant la condiția de profesor de istorie și
însuratul acestuia cu Florica Jumătate- profesoara de
geografie, despre colegii celor doi, despre apropierea
învățătorului de Fănuță, poetul promițător, și de tatăl
acestuia, Vasile Biolaru, Ștefan Mitroi folosește o tehnică specifică scenariului de tip holywoodian, scoțând
în evidență, aproape total, însușirile care le confereau
personajelor sale personalitate.
Moartea Ghinei, nora lui Gheoghirlete, nevasta lui
Florea, îl determină pe Țubi (cumnatul lui Florea), bărbatul Aritinei, să-l însoare pe Florea cu Catioara, despre
care nu se prea vorbea ca despre „ușa de la biserică”.
Însurătoarea lui Florea (la îndemnul lui Țubi) o
aduce în prim-plan pe Catioara, cea cu temperament
năbădăios și poftă de viață, și să ne ducă cu gândul la
Grușenka, femeia fatală pentru frații Karamazov.
Descrierea Catioarei dă nerv artei scriitoricești pe
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care Ștefan Mitroi o duce la desăvârșire prin știința cu
care găsește, la o femeie simplă, veleități atât de complicate și complexe, care deși au ticăloșia adulterului o
păstrează totuși într-un ecartament senzual uman și
ușor pardonabil.
(...)
După moartea lui Tănase, măritișul Radei cu Stan
Berbec și plecarea acestora la București, Stăncuș devine ținta ironiilor usturătoare ale bețivului Jane al lui
Caiie, cel „viu de beat” (dar arțagul înăscut al celor din
neamul lui Dascălu’ (Pieleanu) îl scotea mereu din disputele verbale).

Se transferă la oraș, unde serviciul îl făcea să meargă
în toată țara, de unde cumpăra plăci cu muzică populară, de i s-a dus vestea. Vizitele Radei erau rare, parcă
dorind să arate satului că tot ea rămăsese la comandă și
în familia din care plecase și în relația cu Stan Berbec,
care mergea în urma ei ca ordonanța în spatele ofițerului.
Prietenul lui Vasile, Nicu Boacă, când începe să crească necontrolat, este internat la spital unde o cunoaște
pe Mitilina, cu care se însoară. Când Mitilina a rămas
gravidă, sentimentul de vinovăție față de tatăl său Ariton
(care înainte de a muri i-a cerut o cană de apă și Nicu i-a
refuzat-o) a devenit obsesiv și nu-și dorea cu niciun chip
ca Mitilina să nască băiat,pentru a nu se repeta istoria.
Când vine vorba de numele fetei pe care și-o dorea,
este bântuit de nibelungi, dorind să-și boteze odrasla
cu numele reginei din nord, Brunhilda, și nu Marioara
cum dorea Mitilina. Și în privința meseriei avea dileme,
ingineră de pomi sau croitoreasă.
Triumfă tradiția locului, își declară fata cu numele
de Marioara (care ajunge croitoreasă). Când este părăsit
de Mitilina, își crește singur fata. Își organizează ritualul
de înmormântare cu toată rânduiala. Îl invită pe Vasile,
ca bun prieten ce era, să participe, dar acesta refuză, așa
cum și Marioara, fiică-sa, face.
Fănuță, feciorul cel școlit, a devenit procuror la Alexandria, unde nu i-a plăcut orașul, și drept urmare a
plecat la București și s-a făcut ziarist.
Cât a stat la Alexandria, Fănuță a ajutat-o pe Vasil-

ca, atunci când a
fost demolată, să
ICĂ SĂLIȘTEANU
obțină un apartament cu două
camere (chiar în centrul orașului, lângă piață) care este
transformat de aceasta într-un veritabil loc de pierzanie.
Vasilca se înhăitează cu Dumitra lui Mucică și se ocupă de codoșeli și cu închirierea cu ora a unei camere,
cuplurilor adulterine.
Vizitată de Vasile și Ivan (care voiau să curme promiscuitatea în care trăia sora lor), Vasilca justifică traiul
păcătos cu neajunsurile zilnice, făcându-l pe Vasile să
zică : „Hai, mă, dracu’ acasă. Bine că sora noastră n-o
să moară niciodată de foame. De rușine, nici atâta.”
(...)
Oamenii din satul lui Ștefan Mitroi aveau universul
geografic limitat la zona în care trăiau și numai armata
sau boala îi făcea pe oameni să vadă și alte locuri. Mancioacă văzuse o parte din Europa din cauza războiului,
Vasile văzuse Dunărea când a fost militar, Oița – trenul
când a fost bolnavă.
Fănuță, în calitate de șef de ziar, vede toată lumea împreună cu delegațiile guvernamentale pe care le însoțea.
Teama cumplită de avion (pe care și-o reprima cu greu) îl
făcea de fiecare dată să-și amintească întâmplări din copilăria sa. Una a fost cea în care o vulpe rătăcită pe ulițele
satului său este copleșită numeric de sătenii înarmați
cu furci și într-o dispută pe viață și pe moarte este ucisă
de furca lui Vasile. Episodul sângeros l-a urmărit toată
viața.
(...)
Iarna, Oița aștepta să fie vizitați de Tănase, care era
învoit din sanatoriul în care-și ducea veacu’ (el fiind cu
mintea numai înserată și nu întunecată). El „venea de
peste deal, din satul de dincolo de Crângul ţinut”.
„ – E Tănase, se bucura Oiţa”, care știa că Tănase
o să-i ceară un fus și caier (de pe care desprindea cu
ușurință firul subțire). După câteva gheme pleca, petrecut cu privirea de Oița, care murmura abia șoptit
„Săracu’ „.
Ultima dată când l-a văzut pe Tănase, a fost când
împreună cu învățătorul Chiriță a mers să-și bată la
mașină poeziile.
Imaginația l-a însuflețit, când cu o stăruință pe
care nu și-o știa, strângea poeziile bătute la mașină,
aducându-și aminte de tatăl său și unchii lui.
De Mancioacă care se plimbase cu avionul utilitar și
de Dudică - unchiul preferat.
Ar fi putut să-l facă pe Mancioacă celebru și să-l ia
într-o călătorie mai lungă, dar acesta a refuzat și așa a
rămas înaintea lui Flocoteza, care zburase cu avionul,
dus-întors, la Târgu Mureș.
Discută cu Dudică despre poezii și este nevoit să-i
explice că riscul presupus că acestea duc la nebunie nu
există. Zgomotul făcut de tastele mașinii de scris, care
căpătase dimensiuni uriașe, cu care voia să scrie cuvinte
care să facă lumea mai frumoasă ( în care mama lui care
încă trăia, n-ar fi murit niciodată) l-a făcut să-l sune pe
Ciprian, să-i spună că a înțeles despre ce avea să scrie
în cartea lui, că până la moarte oamenii sunt veșnici și
despre veșnicia oamenilor care trăiseră în satul lui voia
să scrie, știind că ele, cuvintele scrise, „aveau destulă
forţă să se împotrivească uitării „. Uimit, parcă visa că-l
vede pe Florea Cernat că „trecea gârla desculţ, strigând
cât îl ţinea gura:
„Doamne, fă-ţi cu mine plinul / Dar lasă pe câmp pelinul / Căci fără dulceaţa lui / Greu i-ar mai fi omului”.
Găsise cheia cărții pe care a trudit-o.
Am îndrăznit să-l întreb cum de-și revine după atâtea
pățanii aproape onirice. M-a privit cu ochi mari și nu
m-a repezit (să-mi zică) „Sistez discuţia”.

@

(va urma)

Cronica Timpului l Anul VI l Nr. 68 l septembrie 2020

ELEMENTE

IONEL PERLEA – ambasadorul
culturii României în lumea mare
(13 dec. 1900, Ograda, Ialomi]a
– 29/30 iulie 1970, New York)
Festivalul Internațional „Ionel Perlea”,
organizat de Consiliul Județean Ialomița și
Centrul Cultural „Ionel Perlea”, sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru
UNESCO, s-a desfășurat anul acesta în aer
liber, atât pe esplanada din fața Centrului
Cultural „Ionel Perlea” din Slobozia cât și la
Ograda, județul Ialomița, fiind la cea de-a
XXIX-a ediție. Este un an jubiliar: 120 de
ani de la naștere și 50 de ani de la moartea
lui Ionel Perlea, cel care a văzut lumina zilei
nu departe de Slobozia, în comuna Ograda.
Concursurile internaționale de interpretare vocală și dirijat s-au amânat din cauza
molimei pandemice. Sufletul organizatoric
al festivalului a fost doamna Clementina
Tudor, managerul Centrului Cultural „Ionel
Perlea”, alături de domnul Victor Moraru,
președintele Consiliului Județean Ialomița,
și domnul consilier Ilie Cioacă. De cinci ani,
dirijorul și compozitorul Sabin Pautza este
directorul artistic al festivalului.
Se poate afirma, pe drept cuvânt, că tot
ceea ce s-a întâmplat în orașul Slobozia și în
comuna Ograda, a întrecut orice așteptări.
A fost un adevărat regal. Ialomița se poate
mândri că din pământul ei a răsărit Ionel
Perlea, cunoscut și apreciat din România
până în orașele mari ale Europei și Americii. A fost un adevărat ambasador al țării
noastre, ca și cumnatul său, Mircea Eliade,
care a dat culturii lumii covârșitoarea lucrare „Istoria credințelor și ideilor religioase”,
cât și altele tot atât de importante.
Ne-am adunat la acest jubileu solemn cu mare bucurie fiindcă, de fapt, se
urmărește a ilustra perpetuarea valorilor
noastre românești. S-a omagiat personalitatea unuia dintre corifeii muzicii noastre, a
aceluia care a fost dirijorul și compozitorul
Ionel Perlea, fiu al meleagurilor ialomițene
pe care le-a înzestrat cultural, definindu-se
și el pe plan național, cât mai ales în context
internațional.
El a fost ambasadorul Ialomiței noastre,
al culturii României în lumea mare. Orfan
de tată la 12 ani, va pleca cu mama sa, de ori-

gine germană, în Germania. Aici, la 18 ani,
studiază compoziția și dirijatul. La 19 ani
(1919) este prezent pe podiumul Ateneului
Român în calitate de interpret și compozitor. La 26 de ani este încununat cu Premiul de compoziție „George Enescu”. Între
1927-1944 funcționează ca dirijor, pe rând,
la opera din Cluj și la Opera bucureșteană.
În 1945 este închis de către germani, împreună cu alți români, într-un lagăr din Austria.
Consacrarea lui s-a produs în 1945 la Roma
și Milano (Teatro alla Scala). În 1949 ajunge
la Metropolitan Opera din New York. Aripile îl poartă pe diferite alte scene muzicale din America. Marele Arturo Toscanini îi
dăruiește propria sa baghetă dirijorală și-l
numește urmașul său. Astfel că Ionel Perlea va fi în fruntea Connecticut Symphony
Orchestra din 1955 până-n 1965. Va fi și
profesor de artă dirijorală în New York. Urmare a unui accident vascular, rămâne cu
mâna dreaptă paralizată. Cu o voință ieșită
din comun, cât și din imensa iubire pentru
muzică, care era însăși rațiunea sa de a trăi,
învață să dirijeze cu mâna stângă.
După peregrinări răsunătoare de succes pe scenele mari ale lumii, dirijând orchestre celebre, cu dorul de țară în suflet,
presimțindu-și poate sfârșitul, Ionel Perlea
revine în România în anul 1969 (n-o mai văzuse din 1944!!!), își revede Ograda natală,
unde, ca Odysseus, visează să se odihnească
pe patul cioplit dintr-un singur trunchi de
măslin. Concertează la Sala Palatului, la
Ateneul Român și la Sala Radio. Cele trei
concerte dirijate în România au fost cântecul de lebădă al celui care strălucise la
Roma, Milano, Viena, Paris, Buenos Aires,
Frankfurt pe Main, Berlin, Bamberg, San
Francisco, Stuttgart, Florența, Chicago.
Pleacă în lumea umbrelor câteva luni mai
târziu, la 29 iulie 1970 în New York City.
A fost cumnatul celui care a lăsat lumii
opere științifice și opere literare de mare valoare însumând peste 80 de volume și peste
1200 de articole și recenzii. Este filosoful și
profesorul universitar la Chicago, românul

Felul în care dirija acest om puțin la
trup și spiritualizat la maximum, părea
să fie, și chiar era, un dicteu al firii sale
înnăscute, de rafinată și subtilă sensibilitate. Izbucnea din el, în mâna lui stângă,
o vigoare și o gingășie a esenței umane.
Alonja lui arunca lumini ocrotitoare asupra
orchestrei pe care o considera un element
de complementaritate căreia-i dăruia totul. Poate că deschiderea sa era cea a orizontului rural din care izbucnise în lume.
Existența stângace de dirijor îi dădea lui,
orchestrei cât și celor din sala de concerte o anumită noutate, o specială vibrație,
mereu sporită, mereu cu alt tip de forță.
Așa l-am perceput eu în 1969 când l-am
văzut și l-am ascultat la Sala Radio. M-a
impresionat nespus „Preludiu” și „Moartea
Isoldei” din opera „Tristan și Isolda” de
Richard Wagner. A fost ceva absolut unic
și a rămas în memoria mea afectivă pentru
totdeauna… Stilul său ținea de expansiunea în spațiile infinite ale câmpiei. El dispunea de o autoritate recunoscută de cei cu
care se afla într-o alăturare esențialmente
sufletească. Aici sau aiurea, oameni ca el șiau iubit țara foarte mult și patimile pentru
țară au fost plătite scump.

Mircea Eliade, naturalizat cetățean american în 1966 și membru post mortem al
Academiei Române în 1990. A scris „Istoria
credințelor și ideilor religioase“, tradusă în
românește de poetul Cezar Baltag, care l-a
cunoscut pe Eliade în 1972, când a beneficiat de o bursă în „America ogarului cenușiu“
la Universitatea din Iowa.
Om cu disponibilități proteice, Ionel
Perlea a strălucit în splendoarea muzicii prin care transmite până azi, celor
sensibilizați de sonurile ei, vibrații perceptibile. Ionel Perlea are imprimări la mari
case de discuri. A compus un concert pentru vioară și orchestră, piese de muzică de
cameră, muzică simfonică. Dintre lucrările sale sunt înregistrate: lieduri, Variațiuni
simfonice pe o temă proprie, Simfonia în Do
major, Simfonia concertantă pentru vioară
și orchestră, Trei studii pentru orchestră,
Scherzo-ul simfonic „Don Quijote“ ș.a.
Sufletul lui Ionel Perlea străbate și transpare din muzica lui. Mai mult ca sigur, muzica însemna pentru el o prelungire a propriei
sale naturi și a fost condiția definitorie care
i-a condus viața de om universal, predestinat misiunii sale dirijorale și componistice.
Gestul lui Toscanini era semnificație fundamentală și certifica biruința românului
Perlea în „ograda” lumii.

@ CLAUDIA VOICULESCU

În apãrarea limbii române
n Pe un foarte cunoscut și apreciat
post TV se desfășoară un concurs de
înaltă ținută la care participă persoane
de toate vârstele, foarte talentate în varii
domenii: muzică, poezie, magie – înaintea evoluției, fiecare concurent salută
și se prezintă: vârsta, pasiunea/talentul
pe care vrea să-l reliefeze, localitatea de
unde vine etc.
La un moment dat, o adolescentă
salută Mamaste! Maestrul, decanul de
vârstă al invitaților, zice: Și mai cum?!
Concurenta și-a dat seama că domnul
NU știa că ea salutase asistența cu salutul indienilor, pe care aceștia îl rostesc
pe parcursul a 24 de ore, căci NU se referă la un anumit moment al zilei sau al
nopții (cum salutăm noi), ci semnifică:
Dumnezeul din mine salută Dumnezeul din tine! Vine din sanscrită (indiana
veche) și este unul dintre cele mai impresionante saluturi ale omenirii.

n O doamnă astrolog, cu apariții
zilnice pe sticla unui post TV, zice: Nativii din zodia … trebuie să efervesceze
dacă vor să … Zice românul: Am trăit
s-o aud (s-o văd) și pe asta! De la ce verb
vine acest conjunctiv prezent persoana
a III-a?! N-a aflat doamna că orice formă flexionară a verbului (diateză, timp,
persoană, număr) vine de la forma de
infinitiv a unui verb?! Să lucreze de la
a lucra, să citească de la a citi etc., etc.
Infinitivul (modul nepersonal și nepredicativ) este numele acțiunii sau stării de
a fi, a merge, etc. N-a aflat că verbul la
infinitiv poate fi cuvântul bază de la care
se alcătuiește familia lexicală a acestuia?
A lucra, lucrare, lucrătură, lucrătoare,
nelucrat, prelucrat etc. Deci care este
cuvântul de bază al acestui verb?!? Se
cunosc doar substantivul efervescență
și adjectivul efervescent (ă, e, i). Iată un
alt mod de a strica limba, de parcă nu e

de ajuns câte greșeli se fac zilnic de către
jurnaliști sau chiar miniștrii noștri. S-a
molipsit lumea (ca de un Covid-19) de
cântatul cuvintelor Șefulăăă partidului
ăăă, a zisăăă că va propune parlamentului ăăă să ăăă….
n Îngrijorător este că, uneori, chiar
profesorii fac greșeli, precum cea a
doamnei profesoare de matematică: Eu
sunt profa voastră de mate (într-o lecție
difuzată în cadrul emisiunii Teleșcoala).
Este total interzis profesorului să coboare exprimarea sa la nivelul elevilor, căci
datoria este de a-i ridica pe ei la un alt
nivel de cunoștințe. Apoi, nu are voie să
strice limba. Tot în cadrul aceleiași emisiuni, profesorul de română se exprimă
așa: Cea mai des auzită/folosită … E
rușinos faptul că profesorul nu cunoaște
gradele de comparație ale adjectivului.
Adjectivul are gradul superlativ relativ
pozitiv în această exprimare: cea mai

@ FLOAREA NECȘOIU
frumoasă (carte)/cea mai vândută revistă. Atunci când folosim exprimarea
cea mai des vândută, corecta formulare este cel mai des vândută/citită/auzită deoarece adjectivul este la gradul
pozitiv, determinat de un complement
circumstanțial de mod, cel mai des (cel
mai greu), exprimat printr-o locuțiuni
adverbială de mod.
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...sub vînt e marea – o femeie-gînd;
statura ei, dorință necreată,
pe pat ceresc așteaptă fremătînd
ecoul pur s-o îmbăieze toată,

...în golf, cu timpul-soartă ai venit,
fără vapor, doar lotca unui gînd,
ca o legendă fără de sfîrșit,
ce o-ndrăgești, să nu o știi trecînd...

într-o icoană de văzduh și har,
cu-o seară pură-n mîngîieri sonore,
sub tatuajul buzelor de jar
adus de-un fulger chiar din Aurore...

e fruntea ta o insulă-a mirării,
pe ea încap doar zeii aripați,
căluți de lemn, curajul întristării
și-acei corali în astre metisați...

acolo dragostea-i un anonim
sechestru,
ce-l pune viața dincolo de moarte,
prin chiar uimiri, ca fluturi în
buiestru,

femeie eşti... și-n zorii mult albaștri
și-n serile zbătîndu-se în carne
și-n clipa evadată din pilaștri,

discurs
despre
iubire

ce timorarea va putea s-o sfarme...
în somnul tău, știu, zburdă și lăstunii,
gonind himere, fermecînd păunii...
7.07.20

d

ce doar norocu’ știe a le-mparte...
pe fruntea ta, atîtea flori-talaz
ascund în mine ancestral extaz...
2.07.20 ...în insula Crusoe e fumul serii,
cu palmieri în scîncet unduit,
...mișcări-delfin au flăcările-n vatră,
doar Robinson, visînd corăbierii,
valuri de vise mai despică lin;
îi cere lunii pline un cuțit;
lucidă taină din astrala șatră
mi-ai strecurat sub perna de pelin;
iubita lui e doar un vis, departe,
nu te-ai grăbit, tăcerea ta-i vioară,
cu zîmbetul mi-ai descuiat vecia,
iar scoicile din calcar se-nfioară
trezindu-și din uitare fecioria...

din iarbă nouă îmi brodezi povești
și-o oaste prin oglinda fermecată,
silabele cu dor le primenești,

un abur, cu un zîmbet cam stingher,
iar așteptarea încă-și mai împarte,
cu steaua neguroasă de pe cer...
și El și Ea tot mai imploră marea:
speranța, tandru, ea să le vegheze,
cu gîndul pur să le comprime zarea,

@

c

prin a iubirii tainic-metereze...
NICOLAE CABEL
acestui ceas i-am descuiat caliciul,
să-mi regăsesc uimirea de-altădată...
să ne-mpărțim, fermecător,
acesta-i carstul inocenţei tale,
...la pragul tău eu îmi aștern tăcerea, ...surîsul tău adună dimineți
supliciul...
cînd din lumină mi-ai croit sandale...
și chiar speranțe poate el a strînge...
17.07.20 din veac în ev să te descopăr iar,
5.07.20
cu aripa prin nopțile ca mierea,
să-nving tristețea, iată, mă înveți,
cînd
iambul
vremii
trece-n
galantar;
cum treci curaj și pruncului, prin sînge...
...un plaur al speranței este-o țară;
...la moara asta măcinasem umbre,
acolo-s vise, zburdă-n palmieri
dresam tăcut să sufle-n orgă vîntul
văpaie-n gîndul cînd forjăm silabe
gîndul spre tine-mi este pîinea zilei
și nuferi feciorelnici, ce-ntr-o doară
și răzuiam chiar visurile sumbre,
și vinul mut devine mercenar,
și pînza care-aleargă suplă-n vînt;
cînd ocroteam, cu un suspin, cuvîntul; au acceptat să-ți fie prizonieri;
iar Ursa Mare mai frămîntă-n labe,
să trec, aș vrea-n magia clorofilei
un viitor ce n-are calendar...
și să devin, sub fruntea ta, cuvînt...
e graiul lor un zbor de curcubeu
în galerii, cu fresce de-mprumut
și stup ascuns în seri de abanos,
și chiar tablouri, ca pridvoare goale,
tributul meu, la tronul tău, femeie,
femeie, tu, brîndușă-a toamnei mele,
iar
scoicile tăcerii vor mereu
noi rătăceam în timpul absolut,
cînd
viață
dai
prin
tainicul
mărgean,
cu dor solar mă scoți din sihăstrii
doar senzualul clipelor prinos...
cu spini-lumină și speranțe pale;
l-aduc uimit prin vîntul melopee
și telegarii viselor rebele
din
lutul,
pradă
numai
insomniei,
utrenia se arăta virgină,
prin clopoțeii vorbei reînvii...
spre umbra-dor – fluidul paravan;
tu modelezi iubirilor tărîm,
secundele-i focoase tremurau
coroana ta e tinerețe pură
pe
patul
serii,
luna,
ca
fecioară,
sub
candele
stelare,
veșniciei
în castitatea zorilor, felină,
slujind iubire, niciodată ură...
prin spectrul dimineții fuge iară...
26.07.20
3.07.20
îi recroiești, cu inima, alt drum...
iar curcubee cerul devorau...
doar tu, femeie, provocai divinul,
aici ni-i vatra, colo-i olăria,
...tu, mi-ai cerut „discurs despre iubire”...
...la flaut, doar, onoarea de-a trăi
cînd vieții însăși îi dădeai tainul...
să ne plătim uimirilor simbria...
23.07.20
eseu-acesta încă nu l-am scris;
10.07.20 e pentru unii, poate, cuviință;
eu l-am trăit... și-mi este încă-n fire,
dar, cînd plutești pe gîndul lui a fi,
...a fi frumoasă, nu e simplu dar
cu-al său canon desprins din Paradis;
ți-e
instrumentul
un
ulcior-căință
...tînjește piatra spre eternitate,
și nici ușoare, calpe artificii;
hlamida ei s-o-nvăluie puțin
e-al sufletului anonim cîntar,
l-am moștenit – eterna mea simțire – ,
și sufletul – o zare fără fund
și vinul vieții, altă zeitate,
ce ți-l dă soarta, chiar cu... sacrificii... trimită-și vraja-n templul de succin;
neros de timp, de-a zilei simple fapte;
și fructul zilei – vînt rănit de scoici;
la bancă, știu, e contul său subțire –
cu plugul amintirilor, pe-un prund,
tu, știi că ești... ca ploile de vară,
tezaur are o cafea cu lapte,
mai cauți azi ale iubirii doici...
solia iernii, printre reni de soare,
cu abur fremătînd de fîn cosit,
în orga tainei va ivi lăstar,
incandescentă taină ce-nconjoară
ca vraja-ntru iubire să măsoare
ce-o beau, în gînd, acum, la senectute,
uimit deschizi al vîrstelor copac,
chiar cuibu-n care doru-ai primenit;
doar al speranței, prea sever cîntar...
cu cine-aș vrea să îmi vegheze seara,
în seara înhămată la delfini;
prin cristice, flămîndele volute,
la echinox atîția îngeri tac...
povara primă, repetată azi,
în veac în care destrămat e cerul
iubire de se cheamă, n-alunga;
și biciul soartei nu-i prea cumpătat,
spre neuitare, cînd urca-voi scara...
în dimineață, iată-s mai puțini...
chemarea ei în care, iată, cazi,
odaia ta și-a alungat misterul
la osuar de fluvii pus-am cruce,
iar între ei, senină și frumoasă,
poem-femeia ce te-a-ntors acasă... pe care, după mine, o vei duce...
e din divin trimisă... și-i a ta,
din al uimirii, pe-nserate, pat...
27.07.20
12.07.20
surîzătoare-n blîndul ei mister...
ora aceea-i gata să pornească
a vieții e... și-i legămînt, sever...
într-o poveste sfîntă... și lumească...
20.07.20
„Cititorule, cuvintele cu litere îngroşate (bold) reprezintă titlul poemului”
19.07.20
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Cronica Timpului redă câteva pasa-

je despre artişti plastici, personalităţi
care vor apărea în viitoarea lucrare
„Cartea Amintirilor – loc de întâlnire
a excelenţelor” şi care au păşit triumfal peste pragul unui ideal de puritate,

Cătălina
Armeanu

O

rice emoție care ajunge la minte se
transformă în senzație, sentiment frumos
și discret care dovedește adevăr și calitate
umană. Iubirea artistului pentru artă și
prețuirea ei este un sentiment înalt, delicat și pur,
care posedă propriul control, propria îndrumare
artistică, propriul
profesionalism cromatic, compozițional,
desen. Iubirea pentru
arta plastică este o stofă
a naturii umane brodată
cromatic de imaginație,
muncă artistică, talent, îndemânare, spiritualitate.
Flori, peisaje, compoziții imaginare sau
reale o îmbogățește și o
împovărează pe artista
plastică Cătălina Armeanu și o mulțumesc până la
extaz artistic, că în arta sa plastică strălucește iubirea
pentru artă și frumos.
Iubirea doamnei Cătălina Armeanu pentru artă
și frumos este măreață și minunată, dăruită de însăși
Divinitatea atotputernică și iubitoare de oameni.
Artă plastică
semnată Cătălina Armeanu
impresionează
prin armonia sa
cromatică, prin
densitatea culorii și prin energia interioară
ca re produce
efecte benefice
asupra admiratorilor și iubitorilor de artă, frumos, bun simț,
umanitate.
Pictura domniei sale, privită pe îndelete și cu bunăvoită atenție, capătă semnificații estetice și expresivitate plastică profunde.
În unele lucrări, prezența spațiilor nedefinite
ale umbrelor, a albului estompat, au inteligentul rol plastic de a
închega într-un reușit
mod compozițiile. Sunt
experiențe plastice în domeniul cercetării vizuale
care dă bine pe plan artistic, benefice pentru viitorul artistico-plastic. Arta
statornică, viață capătă.
Așa este pictura doamnei
Cătălina Armeanu.

CRONICĂ

reuşind să scrie un fascinant spectacol
cromatic dincolo de cuvinte, volum în
care artistul plastic Cojocaru Vergil COVER, membru al UAPR şi UZPR, le
adresează cuvinte potrivite, expresii
frumoase şi afirmaţii laudative.

Mariana
Lungu

(Piatra Neamţ)

P

ictura, pentru domnia sa, este o școală a inimii. Platoșă a
unei inimi curate, mai puternică decât arta și frumosul,
nu există. Pentru artă și iubire de frumos, bunătate și
umanitate, numai o inimă strâmtă nu crește; o inimă
largă se mărește. Cu vârsta, anii o îngustează pe una, pe cealaltă
o fac mai vastă. O curată inimă care iubește frumosul, la rândul
său este iubită de artă. Pictura doamnei Mariana Lungu din

Suceava este rezultatul unei mâini cromatice care ascultă de
inteligență, inimă și de minunăția sufletului. Împreună îl înalță pe
artistul plastic ca pe statuile pe un uman piedestal. Când pictează
Mariana Lungu, viața i se luminează. Faptul că este născută în
Piatra Neamț îmi amintește de anul 1961, când eram student
la Arte Plastice și mă aflam pe Dealul Pietricica în convocarea
militară cu termen redus (una lună și jumătate). Pietricica era
un monument al artelor. Toate gropile săpate pentru poziție de
luptă și apărare, culcat, în genunchi sau în picioare alcătuiau
o sculptură artistică. Acolo i-am cunoscut și m-am împrietenit
cu Mircea Veroiu, Horia Bernea,
Mircea Dan Buciu și ei studenți la
teatru, conservator, sport.
Arta plastică este o energie
pozitivă care propulsează atât pe
artiști cât și pe publicul iubitor de
artă și de frumos în centrul ființei
noastre interioare, într-o realitate cromatică binefăcătoare. Arta,
pentru sufletul nostru, se manifestă ca energie invizibilă pe tărâm spiritual, născând universuri
întregi și nu întreține niciodată
gânduri negative. Valabil pentru
doamna Mariana Lungu, precum
și pentru toți artiștii plastici este
faptul că limbajul artistic este o
îngemănare a expresiilor plastice, în care scriitura devine desen,
desenul scriitură, iar culorile profunde sonorități. Fiecare operă
de artă poartă mesaje venite din
profunzimea conștiinței. Arta este
șansa de a avea o viață mai lungă,
pentru că viața este scurtă, arta
este lungă. (Hipocrate: „Vita brevis, ars longa”). Un artist plastic,
prin opera sa, va trăi nemurirea
și va fi în permanență un contemporan cu viitorul plăcut sau greu.

Prini
Adelmo

P

oet și pictor despre care am scris și am
publicat în deosebite apariții editoriale ca:
„Independența română. Independența
prin cultură”, „Cronica Timpului”,
„Dacia nemuritoare”, „Tribuna pensionarului”.
Preocupările artistului se diversifică într-o

ambianță culturală, reunind prin poezie și pictură
paliere existențiale diferite. Universul său artistic
exprimă convingerea că prin cunoaștere, artă și
înțelepciune, răul, de orice
natură, poate fi îndreptat.
Așa să ajute Dumnezeu
și domniei sale și nouă!
Răul, urâtul și nedreptatea
să stea cât mai departe
de noi! Caracterul uman
al domniei sale, demn
de urmat, ne amintește
că sufletul nu este dat
omului pentru a suferi,
iar lacrimile sunt date nu
numai pentru a plânge:
sunt și lacrimi de bucurie
și de fericire.
Benefice pentru domnia sa și pentru cei din
preajma sa. Subsemnatul sunt un convertit în favoarea frumoaselor sale gânduri.
Lucrurile pe care le gândim și pe care le spunem
emit o vibrație în centrul ființei noastre. Cuvintele
sunt vibrații ale corzilor vocale. Artă plastică este
exprimarea cromatică, desen și compozițional, care
așterne pe hârtie prețiozitatea interiorului uman.
Pe scurt, așa este Adelmo Prini un artist plastic
de succes, încă de la începutul preocupării sale artistice. Merită aplaudat?
Vă rog, dacă da, aplaudați!
Adelmo, e un nume, un
cuvânt/ Din ceruri trimis
pe pământ./ Din durerile
ce au fost/ Ca să picteze
al vieţii rost.// Pictura sa
lumină pe pământ,/ Iar
versul său curat, un cânt/
Care au năvălit șuvoi/ În
seara asta peste noi.
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Uriașul de la
Mânzălești

1
Despre zăcămintele de
evaporite din Subcarpaţii de
curbură, „Muntele de sare”,
„Uriaşul de la Mânzăleşti” în
care se ascunde cea mai lungă
peşteră săpată în sare, ciudatele
sculpturi de pe malul lacului
Meledic şi „Sarea lui Buzău”
Sub cerul plumburiu bântuit de vânturile reci de toamnă târzie, ochiul descoperă fantomatic, de aici de la Sările Bisoca, din
zona Văii Slănicului de Buzău, peisajul colinar al Subcarpaților
de Curbură. O aură de mister pare să învăluie întregul ținut în
care, la 12 aprilie anul 372 după Hristos, așa cum pomenește
un document păstrat într-o copie la biblioteca Vaticanului, a
fost martirizat de goți, prin înecare în râul Buzău… Sfântul
Sava. Intrat de atunci în legendă el a devenit protectorul tuturor
buzoienilor care îl sărbătoresc cu mic cu mare în fiecare an!
După cum atestă însă descoperirile arheologice, această regiune a fost locuită aproape continuu cu mult înainte… încă din
paleolitic, iar urmele civilizațiilor străvechi apar pretutindeni…
Dar ce i-a atras oare pe oamenii din vechime aici, în acest ținut
din exteriorul Carpaților de Curbură, halucinant prin formele
sale de relief ?…
Aproape peste tot, din adâncul pământului, scormonit de
cutremurele vrâncene și desfigurat de frecventele alunecări de
teren, țâșnesc sâmburii de sare semn că undeva în profunzime se ascunde un uriaș zăcământ încorsetat de o complicată
structură de roci sedimentare. Prezența uriașului de sare înrădăcinat adânc în structurile de roci sedimentare cutate de aici
este trădată și de asociațiile de plante halofile ce se dezvoltă
cu precădere pe solurile sărăturoase din această regiune. Ea
este reprezentată de sărărică, pelin, steluță și cătină căreia i se
alătură și alți arbuști precum porumbarul și măceșul.
Undeva la confluența Slănicului cu Pârâul Jgheabului, la
baza platoului Meledic de pe teritoriul comunei Mânzălești,
se ridică din mijlocul albiei majore a văii, o ciudată piramidă
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cunoscută sub numele de „Piatra Albă” sau de Grunj!
(foto 2)
Este constituită din tufuri sau marne cineritice… roci rezultate în urma sedimentării și cimentării cenușilor vulcanice expulzate în aer, cu milioane de ani în urmă, de erupțiile violente,
care au însoțit ridicarea lanțului Carpatic. Alături de depozitele
de roci evaporitice, aceste roci de culoare alb-cenușiu-gălbuie
de origine vulcanică și consistență mai dură, sunt o prezență
aproape constantă în tot lungul structurilor sedimentare intens
cutate și deformate, care alcătuiesc Subcarpații.
Piatra Albă sau Grunjul reprezintă de fapt un martor de
eroziune rămas în relief în urma adâncirii albiei principale a
Pârâului Slănic, care a săpat temeinic la viituri și a îndepărtat
treptat celelalte roci sedimentare mai moi din preajmă.
Ansamblul structural și tectonic actual, în lungul căruia s-a
dezvoltat Valea Slănicului a fost edificat pe parcursul a milioane
și milioane de ani, prin închiderea treptată a unui impresionant
bazin oceanic, ca urmare a mișcării convergente sau de coliziune
a plăcilor crustale din această parte a globului terestru. Prinse
ca într-o menghină uriașă, odată cu rocile, formate anterior,
sedimentele depuse pe fundul mării de odinioară au fost comprimate, deformate și faliate, cutate și ridicate la suprafață în
jurul structurilor de roci mai vechi de origine metamorfică din
Osatura Carpaților Orientali. Nu putem înțelege pe deplin acest
proces decât aici pe Valea Slănicului în locul în care râul a ferestruit adânc versantul scoțând la lumina zilei, asemenea vârfului
unui „aisberg”, doar partea superioară a unui uriaș sâmbure de
sare. Comparația cu teribilul ghețar plutitor, care a scufundat
cândva Titanicul, nu este întâmplătoare căci… ceea ce vedeți
la suprafață nu reprezintă decât o infimă parte a „Gigantului
de la Mânzălești”… Pare incredibil, dar rădăcinile „uriașului”
coboară la peste 3500 de metri adâncime.
Dar cum s-a putut aduna sarea sub forma acestui sâmbure
impresionant?…În general, după depunere, stratul de sare care
avea extinderea bazinului de precipitare și grosimi relativ mici, a
fost antrenat în mișcările tectonice care au definitivat structura
Carpaților de curbură. Datorită proprietăților sale fizice ieșite
din comun, densitate mică și comportament plastic, sarea, supusă forțelor de compresiune, a migrat și s-a adunat sub forma
unui bulgăre uriaș care a străpuns, în drumul ei spre suprafață
depozitele sedimentare care o încorsetau.
În ansamblu fenomenul poartă numele de „diapirism” și a
fost descris pentru întâia oară de către omul de știință român
Ludovic Mrazek prin secolul trecut. Ulterior, termenul a fost
extins și aplicat în literatura geologică de specialitate, fenomenului de ridicare a unui corp de roci mai puțin dense, din zonele
profunde ale crustei terestre către zonele superioare.
În prezent ansamblul tectonic și structural în care se află
cantonat muntele de sare de aici de la Mânzălești, pare să fie în
echilibru. (foto 3) E vorba însă de un echilibru aparent căci…
pe măsură ce vor fi îndepărtate prin eroziune sedimentele de
deasupra sau dimprejur, sub acțiunea factorilor externi, se va
produce o descărcare de sarcină iar masivul va continua să se
ridice… ca o măsea în creștere.
Sarea este o materie cristalină care se remobilizează ușor
prin dizolvare și precipitare…Iată de ce carstificarea, cum se mai
numește în termeni de specialitate acest proces de transformare
și de degradare a volumelor de roci solubile sub acțiunea factorilor externi, în cazul Masivului de sare de aici de la Mânzălești,
este evident accelerată.
Apele de șiroire adunate în timpul ploilor de peste an, înghețul și dezghețul ori alunecările de teren, vor măcina încet
dar sigur carcasa „Uriașului de la Mânzălești”. Edificiul actual se
va prăbuși treptat iar torenții de noroi sărat vor acoperi într-un
final și vor îmblânzi doar panta abruptului de aici din versantul
Văii Slănicului, de la poalele Platoului Meledic…
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Acesta este doar unul din motivele pentru care Platoul
Meledic și Muntele de aici, ce reprezintă de fapt un impresionant „aisberg de sare”, intens carstificat, a primit statutul
de rezervație naturală și a fost protejat de lege în fața unor
eventuale exploatări…Ne luăm rămas bun de la „Uriașul De
la Mânzălești”, sau „Bulbul mare de sare” cum îi mai spun cei
de prin partea locului. Plecăm cu regretul că nu-i putem vedea
comorile efemere ascunse în peșterile din pântecul său gigantic,
căci de aici, de pe Valea Slănicului nu se poate pătrunde direct
în complicatul sistem de galerii și de săli subterane, despre care
speologii povestesc cu teamă și respect că… ar fi cel mai mare
din Europa. Sub cerul mohorât de toamnă, dincolo de tufele
de cătină roșie, iubitoare de sare, redescoperim ochiurile de
ape sălcii ale Slănicului… râul… valea… versanții… și relieful
cu forme halucinante al Subcarpaților Curburii.
Trecutul așezărilor din Regiunea de Curbură a Carpaților,
dar mai ales al satelor care intră în componența actualei comune Mânzălești poate fi reconstituit atât pe baza unor documente
scrise, a descoperirilor arheologice cât și prin studierea valorilor
etnografice sau legendelor transmise din bătrâni până la noi.
Există dovezi arheologice care atestă existența unei importante
așezări dacice în această zonă iar în folclorul local încă se mai
regăsesc ritualuri păgâne, cum ar fi caloianul sau mascații, care
își trag seva dintr-o cultură materială și spirituală fecundă încă
din timpuri vechi, precreștine.
Personajul central al legendelor care amintesc de luptele
cu tătarii sau cu turcii este Negru Vodă. Și nu întâmplător căci
încă din cele mai vechi timpuri, au trecut pe aici, în drumul lor
vremelnic, numeroasele seminții, împinse de același straniu
motor al migrațiilor, din stepele Asiei Centrale, către zonele
bogate și civilizate ale Europei. Multe dintre ele au fost asimilate
de populațiile locale atrase fiind de bogatul zăcământ de sare
care se ascunde în subsolul acestei regiuni.
Drumul care urcă din Valea Slănicului, ne conduce deasupra
Muntelui de Sare… pe Platoul Meledic, la aproape 600 de metri
altitudine. Ne aflăm în zona sa central nordică față în față cu
o ciudățenie…
Lacul Meledic (foto 4)… o masă de apă dulce instalată
într-una dintre dolinele sau zonele depresionare apărute în
urma prăbușirii golurilor subterane din masivul de sare de
sub noi. Argilele din constituția cuverturii care s-a așternut,
cu milioane de ani în urmă, peste molasa miocenă salmastră,
din care s-a format zăcământul de sare au impermeabilizat
fundul dolinei separând-o de sarea din adâncuri și permițând
acumularea apei dulci.
Un interesant ansamblu de sculpturi în lemn ((foto 1)),
reprezentând pe eroii legendari ai acestor plaiuri subcarpatice
a fost realizat cu sprijinul primăriei comunei Mânzălești, în
împrejurimile lacului, pe locul în care anual, în luna iulie de
Sfântul Ilie, se organizează „Festivalul Slănicului”.
Manifestarea, prilej de întâlnire între fiii meleagurilor buzoiene, dar și de recuperare a tradițiilor și obiceiurilor străvechi își
trage seva din nedeile ținute odinioară pe înălțimi, pretutindeni
în Carpații Românești. În locuri ca acestea în care s-a consumat
istoria neamului românesc, gândul se întoarce pentru o clipă la
timpul fabulos al începuturilor de lume. În condițiile acestea,
datele despre ce se află dincolo… în sistemul de galerii greu
accesibile de sub noi, sunt relative și un putem decât visa la
diversitatea de forme și de policromie alb imaculat, galben, roz,
roșu, maro sau cenușiu a stalactitelor din adâncuri.
După ce realizezi pericolul și dimensiunea spectacolului de
aici, instinctiv privirea ți se ridică spre buza abruptului ce înconjoară imensul crater al avenului de la Mânzălești, iar gândul îți
zboară către lumea de dincolo, de afară, dornic să privești din
nou cerul și să respiri aerul nemărginirii orizontului…
TEXT ȘI FOTO: TEODORA MARIN
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www.hyperion.ro
UNIVERSITATEA
HYPERION
DIN BUCUREȘTI
– 30 de ani de excelenţă!
La 1 iunie 2020, Universitatea Hyperion dă
start înscrierilor în anul universitar 2020-2021.
Oferta educațională 2020 acoperă o paletă
completă de specializări și competențe ale căror alăturare creează permanent oportunități
de progres interdisciplinar și creșterea ratei de
absorbție pe piața muncii, principalul obiectiv
al Universității Hyperion. Dovada o reprezintă zecile de mii de absolvenți ai Universităţii
Hyperion în cei 30 de ani de existență, ce alcătuiesc deja o comunitate solidă, vizibilă și cu un
cuvânt important în cele mai diverse domenii.
Viitorii studenţi vor beneficia de 17 programe de licenţă, 16 programe masterale
acreditate şi 3 specializări posticeale la
Colegiul Hyperion .
Înscrierea se va putea face atât la secretariatul
general al Universităţii Hyperion din Calea
Călărași nr. 169, parter, corp A, Sector
3, cât și online accesând Formularul de
Înscriere, disponibil pe admitere.hyperion.ro.

Candidații vor fi admiși la programele de
licență pe baza mediei obținute la examenul de
bacalaureat, în ordinea înmatriculării și în limita
locurilor disponibile. Cei care doresc o calificare
postliceală în domenii de mare interes se pot înscrie de la 1 iunie 2020, la Colegiul Universitar
Hyperion (chiar dacă nu au promovat bacalaureatul, dar au absolvit 12 clase), la una dintre cele
3 specializări:

l Analist programator, web design,
game design;
l Organizator conferinţe, congrese,
târguri și expoziţii;
l Asistent de gestiune, contabilitate
primară.

Universitatea Hyperion este prima și singura
instituție de învățământ din România care organizează Curs de pilotaj cu drone comerciale,
în scopul utilizării acestora în numeroase domenii cu aplicații multiple.Cursanții beneficiază de
personal calificat, cu experiență îndelungată în
industria UAV (Unmanned Aircraft Vehicle),
având astfel oportunitatea de a învăța direct de la
experții care cercetează, proiectează și construiesc
drone, utilizând microcontrolere ARM.
Cursul vine în întâmpinarea celor cu vârsta de

peste 18 ani, care își doresc să piloteze o dronă
sau desfășoară activități tehnice în locuri greu
accesibile, multicopterele oferind soluția optimă
pentru reducerea timpului acordat intervențiilor
și eliminarea eventualelor riscuri cauzate de lucrul în zone de hazard.
Studenții care aleg să studieze la Universitatea Hyperion vor beneficia de îndrumarea
unui corp profesoral elitist, taxe de școlarizare
accesibile, burse de studii, stagii de practică în
mediul public și privat, campus modern, dotări
și tehnologii de ultimă generație, platforme online, cursuri și tutoriale de concepție proprie din
domeniul IT, vizualizate în peste 160 țări, cazare
în cămin studențesc, sală de sport, studiouri de
radio și TV ultra HD, redacție de ziar și agenție
de presă, masterclass-uri și workshop-uri cu
invitați de renume, sală de spectacole, evenimente culturale și științifice de marcă promovate
de Biroul de Presă bpuh.hyperion.ro .
Intră pe hyperion.ro/admitere, bpuh.
hyperion.ro sau pe facebook.com/universitateahyperion și găsești toate informațiile necesare!
Înscrie-te și tu la Universitatea Hyperion,
suntem aici pentru tine!
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Al doilea trofeu pentru
SIMONA HALEP dup\ [ase luni
Simona Halep a câștigat la Praga al
21-lea trofeu WTA al carierei, primul
după șase luni de la cel cucerit la Dubai. A renunțat să participe la turneul de
Grand Slam de la New York, dar speră să
fie prezentă la competiția similară de la
Paris. Toamna a debutat cu Europenele
de canotaj under 23, continuând cu alte
evenimente importante din alte sporturi.
Chiar dacă spectatorii nu erau
prezenți în tribune, tenismanele, cu
masca pe față, fiind testate înaintea fiecărui meci, iar antrenorii n-au avut voie
să coboare în teren, meciurile au fost, în
general, de un bun nivel tehnic. Simona, numărul 2 mondial, și-a valorificat la

maximum statutul de principală favorită,
câștigând toate partidele în minimum de
seturi. Finala cu belgianca Elise Mertens
i-a adus a cincea victorie consecutivă în
întâlnirile directe, de data asta cu 6-2,
7-5, la capătul a 93 de minute. „După o
pauză atât de lungă, m-am simțit foarte
bine să fiu din nou pe teren. Sunt fericită că am câștigat acest turneu” a declarat Simona la încheierea partidei. După
premiere, a sărit în râul Vltava, la fel
cum procedaseră anterior ibericul Rafael Nadal, la încheierea celor 11 turnee
câștigate la Barcelona. americanul Jim
Courier sau germanca Angelique Kerber,
la Melbourne. Monica Niculescu și Ralu-

ca Olaru au ajuns în finala turneului de
dublu, eliminându-le în penultimul act
pe pricipalele favorite, cehoaicele Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova cu
7-6/4, 5-7, 10-5. Au pierdut apoi cu un
simetric 2-6, 2-6 la celelalte reprezentante ale gazdelor, Lucie Hradecka/Katerina
Pliskova, favorite 2, plecând acasă cu câte
un cec de 5.000 de dolari și 180 puncte
în ierarhia WTA.
A urmat US Openul, unde au evoluat
Sorana Cârstea, Patricia Țig, Irina Begu,
Mihaela Buzărnescu, la simplu, Raluca
Olaru și iberica Sara Sorribes Torno, Horia Tecău și olandezul Jean Julien Rojer,
la dublu.

Rămânând în lumea sportului alb,
consemnăm retragerea gemenilor americani Bob și Mike Bryan, 42 ani, cu un
palmares greu de egalat, 1108 victorii la
dublu, 119 titluri ATP, dintre care 16 de
Grand Slam, campioni olimpici în 2012,
la Londra, câștigători ai Cupei Davis
în 2007, cu echipa SUA, 438 de săptămâni în fotoliul de lideri mondiali.
În septembrie s-au mai desfășurat, fără
spectatori, Marea și Mica Buclă, respectiv
Turul ciclist al Franței și cel al României,
ultimul, ajuns la ediția 53, cu participarea
a peste 100 de rutieri, Campionatele Europene de canotaj under 23 la Duisburg,
fazele finale din Cupa României la handbal
feminin și masculin, Campionatul Național
de kaiac canoe viteză pentru cadeți, juniori,
tineret, seniori, la Bascov-Budeasa, turneul
național de baschet pentru categoriile de
vârstă under 13, 14, 15, 16, 18, 20, în parcul
municipal din Ploiești sau ultimele etape
din cadrul Campionatului Național de motorsport viteză, încheiate cu un nou succes,
al doilea consecutiv, pentru Mihai Leu, la
volanul unui Ferrari 458 Challenge. Care a
demonstrat că nu este doar number one în
boxul mondial amator și profesionist sau în
cel autohton de raliuri.
Menționăm și calificarea echipelor
masculine de handbal Dobrogea Sud și
Potaissa Turda în turul secund preliminar
din Europa League.
Ca și ale echipelor de fotbal CFR ClujNapoca, FCSB și FC Botoșani în turul al
treilea al UEFA Europa League.
A fost și un eveniment cu un număr
redus de spectatori, 2880, în fiecare din
zilele în care s-a derulat Marele Premiu
de Formula 1 al Toscanei, pe circuitul de
la Mugello. Unde prețurile biletelor s-au
cifrat între 188 și 300 de euro, la prima
reuniune, 375 și 550, la a doua, 750-950,
la ultima. Dai un ban, dar merită, pentru
împătimiții acestui sport.

@ RADU LEVÂRDĂ
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AVOCATUL CASEI
Dreptul la un proces
echitabil
Art. 6 din Codul de procedură
civilă, care cuprinde denumirea
marginală „dreptul la un proces
echitabil, în termen optim și previzibil”, transpune practic textul
art. 6 paragraful 1 din Convenția
Europeană și extinde protecția
în materia drepturilor civile la
orice persoană fizică sau juridică (cetățean român, străin sau apatrid) aflată sub
jurisdicția statului român.
De asemenea, textul actualizează terminologia
utilizată în acord cu termenii Convenției și include garanția caracteristică
procesului echitabil: de a fi
soluționat în termen optim și
previzibil. Față de faptul că termenul „echitabil” nu este expres
definit nici de Convenția Europeană, nici de art. 21 din Constituția
României, înțelesul acestuia a cunoscut o evoluție față de doctrina anterioară noului Cod de procedură civilă,
când se susținea că „procesul echitabil
constituie o garanție a egalității”, fiind considerat, în prezent, chintesența
respectării mai multor principii fundamentale, precum: *soluționarea cauzei în termen optim și previzibil (art.
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6 C.pr.civ.); *principiul lagalității (art.
7 C.pr.civ.); *principiul egalității în fața
justiției (art. 8 C.pr.civ.); *principiul
disponibilității (art. 9 C.pr.civ.); *prin-

cipiul exercitării cu bună-credință a
drepturilor procesuale (art. 12 C.pr.
civ.); *dreptul la apărare (art. 13 C.pr.
civ.); *principiul contradictorialității
(art. 14 C.pr.civ.); *principiul oralității
(art. 15 C.pr.civ.); *principiul nemij-
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locirii (art. 16 C.pr.civ.); *principiul
publicității (art. 17 C.pr.civ.); *principiul continuității (art. 19 C.pr.civ.).
Caracterul echitabil al unui proces civil
trebuie raportat la situația concretă a
speței litigioase, în raport cu regulile
de organizare a fiecărei materii aplicabile litigiului respectiv și impune
o procedură contradictorie cu respectarea dreptului la apărare și a
egalității procesuale. Pentru a întări această manieră de a tranșa
un conflict civil, art. 20 C.pr.civ.
prevede că judecătorul are îndatorirea să asigure respectarea și
să respecte el însuși principiile
fundamentale ale procesului
civil, sub sancțiunile prevăzute de lege. De asemenea,
nici termenul „rezonabil” nu
este definit dar, în lumina
jurisprudenței Curții Europene, exprimă ideea ca justiția
să nu se realizeze prea târziu,
așa încât să se îndrepte împotriva finalității sale. Un act
de justiție târzie echivalează cu
un act de injustiție. În Codul de
procedură civilă român, termenul
„rezonabil” este înlocuit cu „optim
și previzibil” – soluție terminologică
corectă în viziunea Consiliului Europei (Strasbourg, 11 iunie 2004, Comisia Europeană pentru Eficacitatea
Justiţiei, Un nou obiectiv pentru sistemele judiciare: judecarea fiecărei cauze într-un termen optim și previzibil).
Ca urmare a principiului soluționării
cauzei într-un termen rezonabil, în
art. 238 C.pr.civ. s-a prevăzut că „(1)
la primul termen de judecată la care
părţile sunt legal citate, judecătorul,
după ascultarea părţilor, va estima
durata necesară pentru cercetarea
procesului, ţinând cont de împrejurările cauzei, astfel încât procesul să
fie soluţionat într-un termen optim și
previzibil. Durata astfel estimată va
fi consemnată în încheiere; (2) pentru
motive temeinice, ascultând părţile,
judecătorul va putea reconsidera
durata prevăzută la alin. (1)”, soluție
legislativă care se află în concordanță
cu art. 6 paragraf 1 din Convenția
Europeană. Soluționarea procesului
într-un termen optim și previzibil, ca
o cerință a procesului echitabil, trebuie analizată la cazul concret prin raportare la durata procedurii, natura
pretențiilor, complexitatea procesului
și la atitudinea părților. În urma intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, prin Titlul lV, intitulat
„Contestația privind tergiversarea procesului”, s-au introdus reglementări
(articolele 522 – 526) care să permită
oricărei părți dintr-o cauză aflată pe
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rol, precum și procurorului, să solicite
măsuri corespunzătoare în cazul încălcării dreptului de soluționare a procesului într-un termen optim și previzibil. Comitetul Miniștrilor Consiliului
Europei a semnalat încă din 11 iulie
1997, prin Rezoluția 336, că lentoarea
procedurilor în justiție reprezintă un
pericol pentru statul de drept, ceea ce
a condus și la înăsprirea jurisprudenței
CEDO, în sensul că durata excesivă a
procedurilor încalcă art. 6 alin. 1 din
Convenția Europeană iar, prin absența
unui recurs intern la încălcarea rigorilor procesului echitabil, este încălcat și
art. 13 din Convenție, constatare ce a
determinat România să adopte, pentru
prima oară, contestația reglementată
de art. 522 – 526 C.pr.civ. Cu referire
la contestația privind tergiversarea
procesului, este de remarcat faptul
că jurisprudența creată de instanțele
române este limitată pe de o parte la
cereri introduse pe rolul instanțelor
în cursul procedurilor a căror durată
de soluționare este denunțată, pe de
altă parte la aspecte izolate, cum ar fi
durata excesivă de redactare a hotărârilor care, de multe ori, se finalizează
prin redactarea și comunicarea hotărârii, fără a mai fi urmată întreaga
procedură de contestare. Prin urmare,
concluziile Curții cu privire la caracterul sistemic al duratei procedurilor
jurisdicționale în România, precum și
la ineficiența căilor interne de a obține
remedii efective pentru astfel de încălcări, sunt cât se poate de întemeiate.
Se așteaptă în continuare intervenția
legiuitorului pentru asanarea acestei
surse de încălcare a dreptului la un
proces echitabil.
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Cristina Alexe
@ PICTOR PROFESOR COJOCARU VERGIL-COVER
Artista plastică, Cristina Alexe, medic stomatolog în multe expoziții de pixctură la care a prezentat o
serie de lucrări, a trăit minunate momente de triumf al
creației, recunoscut și aplaudat atât de organizatori cât și
de către largul public admirator și iubitor al artei domniei
sale, precum și al personalității sale deosebit de delicate.
Picturile create ca naturi statice, flori, peisaje, personaje,
compoziții imaginare sau reale au lăsat asupra publicului
vizitator o bogată experiență artistică și mărturii cromatice
deosebite.
Cristina Alexe, ca om și ca artist, este o misterioasă
împrejurare plină de satisfacție și armonie.
Pe plan spiritual, arta sa plastică este o asumare a
responsabilității care poartă mesaje cromatice din profunde sentimente intime și claritatea unei educate conștiințe
umane. În tablourile sale trăiește experiența cromatică,
compozițional și desen, a acelei anumite expresii spirituale într-un mod nou mai măreț și plăcut. Tablourile sunt
faptele create de talentul autoarei prin care va continua să
existe în eternitate permanent contemporană cu viitorul.
Lucrările sale vor rămâne viitorimii drept mărturii cromatice deosebite ale
unei personalități
de artă și cultură a contem poraneității zilelor
noastre. Îmbucurătoarea zână a ar-

tei a îndrumat-o și o îndrumă să își împlinească vocația
artistică cu care a fost dăruită de către Creator, încă de la
naștere, prin bunele ursitoare.
Artista plastică Cristina Alexe, ca om de artă, este o
curgătoare formă umană, o sinteză artistică a sensibilității
sale interioare supusă acțiunilor exterioare ale mediului
înconjurător. Fie ca zâna artei să îi dea viață îndelungată,
sănătate și putere de creație, în continuare.
Din desele discuții purtate, pe care le consider super
taifasuri artistice, am înțeles că domnia sa este amfitrionul cu care se poate vorbi despre calitatea, semnificația și
importanța fiecărui obiect care ne înconjoară și care merită
a fi imortalizat cromatic pentru generațiile ce vor veni. Ca
om, Cristina Alexe, este un leac de pus la rană.

