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Motto:
„Societatea e mișcare, 

statul e stabilitatea!”

UNIUNEA  ZIARIȘTILOR  PROFESIONIȘTI  DIN  ROMÂNIA

Mihai Eminescu
1850-1889

Director general DORU DINU GLĂVAN                           Redactor-şef RODICA SUBŢIRELU

Publicaţie de cultură, atitudine 
şi performanţă

» pag.10,11,17,20
Prof. pictor 

Cojocaru 
Vergil-COVER, 

membru 
al Uniunii 
Artiştilor 

Plastici din 
România, 

secţia pictură, 
prezintă 

artiști plastici:

l Niculae L. Stănescu
l Negruți Adriana

l Cezărică
l Rusu Marina

În perioada 16 august 
- 19 septembrie 2021, 

artistul vizual Elian BĂCILĂ 
aniversează zece ani de 

activitate în arta plastică prin 
Expoziţia „Piramide și 

Monoliţi” expusă la Muzeul 
Naţional de Geologie. 

Vernisarea expoziţiei are loc pe 
data de 16 august, ora 17.30, la 

Muzeul Naţional de Geologie 
din Șoseaua Kiseleff numărul 
2. O să fie lansată și cartea de 
artă a expoziţiei, unde artistul 

va acorda autografe.
Prezintă: Maestrul Vergil 

Cojocaru - COVER

MaramureşulMaramureşul
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În cel mai mare și impunător Studio 
al Televiziunii Române a avut loc Gala 
Premiilor UZPR 2020. Evenimentul a 
fost înregistrat și a fost difuzat duminică, 
25 iulie 2021, ora 17.00.

Preludiul Galei a fost asigurat de 
formația condusă de Mihai Napu, care 
a întâmpinat invitații la eveniment cu 
un miniconcert muzical, pentru a crea 
o bună dispoziție, încheind prestația cu 
„Imnul jurnalistului” și „Minunată-i Pri-
etenia” – laitmotivul muzical învestit cu 
semnificație de simbol – care însoțește 
activitățile UZPR

Gala propriu-zisă a Premiilor UZPR 
a debutat tot muzical, în Studioul 3, cu 
o piesă de excepție în interpretarea cu-
noscutei artiste Paula Seling. Evenimen-
tul, în ansamblul lui, a fost un adevărat 
spectacol, în cadrul căruia s-au derulat și 
alte momente artistice, susținute în duet 
de soprana Elina Velicu și tenorul Alin 
Stoica  și cantautorul Viorel Burlacu. Pre-
zentatorii Carmen Târnoveanu și Mircea 
Neacșa au avut o prestație remarcabilă, 
deși foarte solicitantă, având o durată de 

peste 4 ore, în care s-au acordat 32 de 
distincții. „Glazura” de spectaculozitate 
și rafinament artistic a Galei a fost a fost 
oferită de picturile pe nisip (Sand Art), 
personalizate pentru fiecare participant 
în parte, ale cunoscutei graficiene Maria-
na Pachis, menționată și în Cartea recor-
durilor pentru acest gen de artă.

Au fost acordate distincții însoțite de 
trofee, de asemenea personalizate, ale 

Galei 2020, la 8 categorii de activități 
jurnalistice și publicistice. Toate au be-
neficiat de câte un Laudatio, susținut 
de oameni de cultură, personalități ale 
vieții publice: Daniela Zeca Buzura, La-
vinia Șandru, Felicia Filip, Alexandru 
Mironov, Iulia Gorea Costin, Mircea 
Chelaru și  Viorel Popescu, în prezența 
altor invitați de onoare, precum marea 
campioană a atletismului românesc Ga-
briela Szabo sau muzicianul și regizorul 
Cristian Mihăilescu. O notă de insolit a 
dat-o faptul că soprana Felicia Filip („Fi-
lipissima”, cum e supranumită în lumea 
internațională a muzicii de operă) a rostit 
un Laudatio pentru un autor de grafică, 
sugerând reverența unei forme de creație 
către o altă formă de creație.

Laureații anului 2020 de la această  
Gală a Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
din România au încântat prin discursu-

rile lor, dar  mai ales prin performanțele 
propriu-zise ale prestației lor jurnalistice 
pe tema „Sens și contrasens în media”, 
angajate în  această competiție profesio-
nală. „Combatanții” au fost jurnaliști din 
țară, dar și din Diaspora. Dintre aceștia, 
unii nu au putut participa direct (cei 
din SUA ), dar au transmis mulțumiri 
pentru Trofeele acordate, impresionați 
recunoașterea activității lor.

Premianții competiției sunt:
• Secțiunea carte: Antoaneta Rădoi-
București, Dan Teodorescu-Iași, Cor-
neliu Filip-Botoșani, Evelina Păuna-
București, Viorel Roman-Germania, 
Petre Crăciun-București, Mircea M. 
Ionescu-București
• Diaspora: Dana Opriță-SUA, Mircea 
Popi-Austria, Theodor Damian-SUA
• Publicații: revista CERTITUDINEA, 
al cărei „ispravnic de concept” este Miron 
Manega
• Grafică: Eugen Negrea-București, 
Vasile Răvescu-București, Marin Cons-
tan tin-București
• Online: Constantin Gumann-Austria, 
Ioan Cojocaru-SUA 
• Presa scrisă: Daniela Gumann-Aus-
tria, Dumitru Țimerman-Satu Mare, 
Elisabeta Iosif-București, Ion Tița Călin-
Constanța, Nicolae Băciuț-Tg. Mureș, Ni-

colae Grigorie Lăcrița-Craiova, Veronica 
Balaj-Timișoara
• Radio: Viorica Ștefan (Virgin Ra-
dio), Monica Stoica (Radio România 
Actualități), Ramona Alexandrescu (Ra-

dio București), Mihaela Ioniță (București 
FM)
• Televiziune: Eva Lazcko (Satu Mare, 
Informația TV), Valeriu Ioan (Satu 
Mare), TVR Program Moldova, TVR Mol-
dova (emisiunea Obiectiv Comun) și MA-
RELE PREMIU DE 
TELEVIZIUNE pen-
tru TVR – proiectul  
Teleșcoala (coor-
donatori Camelia 
Boștină și Valentina 
Ionescu).

Laureatele și 
doamnele invitate 
au primit frumoase 
buchete de flori, iar  
toți câștigătorii s-au 
bucurat de un cadou 
oferit de Domeniile 
Băniei.

EVENIMENTEVENIMENT

GALA 
PREMIILOR 
UZPR 2020

„Sens [i contrasens, 
în mass-media”

la Televiziunea Român\

SIMBOLURISIMBOLURI

Eminescu s, i trecutul

RENĂSCUT DIN RUINE, 
PALATUL DIN POTLOGI

Palatu-i refăcut! 
Puteri cereşti, pe când şi 

Mânăstirea Văcăreşti?  

Robuste ziduri lumile separă
Precum o lamă de cuțit 
Ce taie timpul..
Acum suntem afară
Printre cioturi,
Munți de gunoaie
Și fumegânde gropi
Ce răspândesc duhoare
Și plastic, plastic, plastic
Ce totul invadează....
Ce vieți se perindară!
Incinta, mult cuprinzătoare,
De ziduri nalte ocrotită
Ascunde un palat pe care 
Mi-l amintesc din anii ce trecură:
Paragina domnea peste ruine
Un grajd el devenise, pentru vite.
Chiar sala princiară
Și cea unde Divanul
Ținea de taină sfaturi
Și cugeta la țară
Ocârmuind în timpuri de primejdii.
Dar chiar în vremea-ceia de rușine
Veneau bătrâni și tineri să se-nchine
La umbrele din vremuri brâncovene....
Azi, totul refăcut e, din ruine,
Simbol de pavăză de neam,
Stindard
Ce flutură spre vremuri care ard
Și -ar vrea să se înalțe iarăși țara.
Din trâmbițe de-argint 
Arhangheli
Reverberează zvon
Venit din vremi trecute.
Cu sânge de martiri pecetluit
Și capul brâncovenilor la temelie
Palatu-i refăcut!
Puteri cerești
Pe când și Mânăstirea Văcărești?

LUI EMINESCU

O, Doamne câtă vreme rămasă înapoi!
Unde ești tu acuma și unde suntem noi,
Nevârstnicii romantici, sentimentali de ieri
Care plângeam cu tine și ale tale mari dureri
Ni le-nsușiam, asemeni acelor neofiți
Ce se visau aieve pe cruci răstigniți;
Și resimțiam tot chinul, batjocura ș-amarul
Ce le-ndurase-odată și Crist urcând Calvarul...

Sunt ani de-atunci și astăzi ne vârstnicii de ieri
Au încercat ei însăși cumplitele dureri,
Au suferit și dânșii și-au plâns cu-adevărat;
Ca tine nopți de trudă adesea au vegheat,
Slujind plini de credință divinul tău cult
Și cine știe dacă n-au suferit mai mult
Lipsiți de-aripa largă a geniului tău... 

Azi când plutești dincolo de bine și de rău,
Când nu mai simți pe frunte cununa grea de spini,
Pătrunși de pietate, ca niște pelerini,
Ți-aducem ție altă cunună mai bogată, -
Căci sunt și flori pe lume și nu mor niciodată...

Ca pelerini cucernici, trudiți de lungul drum,
Ne ridicăm privirea spre tine și acum,
Abia ne dăm noi seama ce sfânt și mare ești,
Ce sus, tot mai puternic, mai mândru strălucești,
Umplând tot orizontul cu raza ta cea clară,
Întocmai cum pe lume luceafărul de seară,
Pe cerul gol de stele răsare timpuriu...
Ca-n zori tot el să steie aprins cel mai târziu...

București, 10 iunie 1909
Eminescu, număr comemorativ, 

Botoșani, 16 iunie 1909 

Peste Scrierile politice și literare ale lui Eminescu, scoase 
la iveală de Domnul Scurtu, s-a lunecat așa cum din păcate 
se lunecă la noi peste toate scrierile de samă. Dintre atâtea 
foi, numai două s-au găsit care să tragă luarea aminte a pu-
blicului nostru asupra acestei cărți; una a fost de dincoace 
și cealaltă a fost Sămănătorul de dincolo. E o dovadă du-
reroasă aceasta că la noi se cetește puțin și că nu se caută 
cărțile cu adevărat bune. 

Adevăratul, nemărginitul și adâncul sufletului Eminescu, 
numai de aici se poate lămuri. Sunt destăinuiri aici și sunt 
mărturisiri făcute de-a dreptul, cari aruncă lumină asupra 
multor colțuri din sufletul lui. În poezii îl admiri, te uiți la 
el ca la strălucirea rece a unui „luceafăr”, fără să poți ghici 
gândurile ce fierb în acel suflet și fără ca țesătura versurilor 
să te îngăduie să intri în bisericuța tainică a acestei inimi ale 
cărei altar arde puternic și încălzitor focul celor mai mari 
gânduri și nădejdi ce le-a hrănit vreodată vreo inimă româ-
nească. Din aceste scrieri, și mai mult poate din cele ce o să 
vină, ni se desface întreagă și lămurită firea lui Eminescu. 
Deslușirile ce nu ni le dau poeziile, ni le dau acestei scrieri. 

Trecutul a fost mult cântat și lăudat de Eminescu. Mul-
tora le-a plăcut a zări în aceasta o exagerare izvorâtă din 
starea tulburată a sufletului său din anii din urmă. Toți fău-
ritorii de istorii, de literatură, au zvârlit pe această dragoste 
față de trecutul strălucit în fapte și-n cinstea nepângărită a 
scripturelor rămase de la cei bătrâni, vălul înclinărilor și al 
gusturilor bolnave al acestui suflet mare.

Nimeni însă nu și-a dat străduința de a ghici adevăra-
tul temei din care a trebui să izvorască această proslăvire a 
trecutului. Ceea ce numai anevoie s-ar fi putut tălmăci din 
scrierile mai înaintate a lui Eminescu, mai ales din colecția 
poeziilor parcă anumit strecurate, aceea se poate răstălmăci 
din scrierile de mai târziu, din scrierile scoase la iveală mai 
de curând. Epigonii e poezia în care, netăgătuit, culminează 
dragostea față de scriitorii din trecut. 

Câți dintre înfoiații închinători ai literaturii noastre de 
ieri și de azi încă, ai acelei literaturi ce-și suge puterea din 
ogorul deschis tuturora, al lietraturilor stăine, câți dintre je-
fuitorii nepricepuți la idolul înstrăinării și nimicirii noastre 
naționale n-au chicotit și nu chicotesc și acum, cu îmbufnări 
de aroganță năroadă, la citirea acestei poezii. Cum, Mu-
mulean, Cichindeal sau Cârlova, greii la vorbă și îngăimați 
la gândire ai bietei literaturi de ieri, să fie mai pe sus ca 
Tonceștii literaturii de astăzi muncitori de rând, îmbrăcați în 
pânză albă și curată a cinstei și a dragostei față de neamul și 
țara care o cântă, au putut să fie mai mult ca subțirii, ca finii 
și eleganții coconași și donjuani, cântăreți de vremuri albe și 
versuitori de ăhturi de tot soiul, învăluiți în mătăsurile calde 
și în parfumurile priitoare păcatului și necinstei, ai literatu-
rii ce își are ca mamă pământul ales al altor neamuri și țări.

Da, au putut să fie, n-au fost aievea.  Prihana n-a prins 
colț în inimile lor și în scrisul lor, limpede ca apa de izvor și 
curat ca aurul, nu s-a scurs nici un pic din murdăria scâr-

boasă, ce așa de lesne se vinde și se îmbine, a curentelor ce 
închideau în ele păcatele și nesănătatea străinilor ce le por-
neau. Eminescu ne dă în privința aceasta cea mai bună lă-
murire. Dânsul zice, adică zicea, prin 72-74, în chipul acesta:

„Când mă aflu față cu cei bătrâni, cu literatura din de-
ceniile trecute, parcă sunt într-o cameră încălzită, simți că 
acești oameni erau un contact nemijlocit cu un public oare-
care, mic ori mare dar în sfârșit era un public. Față de acei 
moderni parcă mă simt într-o cameră rece, și într-o came-
ră rece va fi observat oricine asta, - parcă lipsește ceva, nu 
căldura însăși, ci ceva pipăit, parcă pe păretele curat fusese 
ceva și nu mai este, sau simțământul familiei când a murit 
cineva în casă. E un fel de deșert atât de simțit de fiecare, 
un fel de suflare, care cuprinde toate obiectele, nu mai este 
-  parcă lipsesc de casă lucruri, nu numai corpul unui om. 
Vine un alt om acolo, dar simțirea pentru tine nu se schim-
bă. Parcă ești obișnuit a vedea privazul cu alt portret și por-
tretul cu alt privaz. 

Față cu cea mai mare parte din scriitorii noștri moderni 
ți se impune simțământul că ei nu sunt pentru public, nici 
publicul pentru ei, ci în fine că ei nu sunt inele în lanțul 
continuității istorice a culturii noastre, ci cum s-ar zice ex-
tra muros. - Și asta e soarta oricărei literaturi importante, 
atât de nefirești ca a noastră. Ele au făcut drumul lung al 
condensării ideilor în craniile poporului, sunt prin urmare 
ceva ce nu poate fi priceput, și conceput; sunt inele din dez-
voltarea unui cap străin, o ramură de nuc din care, crescut 
pe jumătate, ai vrea să cultivi un trunchi de stejar; pe care 
numai din disoluția acestei ramure pe pământ se pot trage 
atome constitutive și pentru stejar”

Unde-ți trebuie mai răspicate și mai lămuritoare vorbe? 
Scrisul palid, dulceag, cu ofturi și țivlituri de inimi sterpe și 
ușoare, nu putea să mulțumească sufletul vânjos și puternic, 
dornic și setos după slova cu lumina în viața românească ce 
nu i-o dădeau acești trubaduri bolnavi, aceste pârâituri de 
puști goale, pe care n-o întâmpina în versuri niciunul dintre 
schiloditorii de versuri de atunci -  și pe care nu puteau găsi 
numai în „slova de aur a scripturelor române”, în psalmii 
sfințiți prin o credință și o dragoste a cântăreților bătrâni.

Nota ce iese la iveală din această destăinuire sinceră a 
lui Eminescu, - pe care o întâmpinăm des în scrierile lui, 
de tot soiul, ca pe un sâmbure de viață de la toate manifes-
tările vieții noastre, atât literare cât și politice, culturale, și 
mai ales literare. E aceasta o palmă, o dezmințire hotărâtă 
celor ce-l învinuiau cu cosmopolitism și cu înclinări spre o 
artă luată cu împrumutul de la străini. 

Mulțumim din suflet celor ce ne au pus în mâini aceste 
prețioase mărturisiri, aceste mărgăritare de gândire, care 
ni-l arătă pe cel mai mare gânditor al neamului nostru. [....] 

Familia, 1906 – Pag.97-98

@ CORNELIU ZEANA

@ D. ANGHEL 
@ ȘT. O. IOSIF

@ PETRE SUCIU

(O scurtă lămurire)
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REPORTAJ DE 
LA LANSAREA 

ROMANULUI AL 
20-LEA (ACESTA)

Î n ziua de… a avut loc la… lansarea celui 
de al 20-lea roman al autorului acestei 
cărți, în prezența a circa 80 de persoa-

ne, dintre care multe personalități locale, sub 
obiectivele aparatelor foto și de filmat ale nu-
meroșilor ziariști de la diferite publicații și ai 
unor posturi de televiziune.

 Festivitatea a fost deschisă de…, care a 
prezentat autorul, citind de pe ultima copertă 
a cărții. Au urmat aplauze, cam anemice, apoi 
prezentatorul a vorbit despre romanele auto-
rului…, pe care l-a lăudat tare mult, insistând 
asupra… și asupra…, accentuând felul în care 
a…, concluzionând că romanele sale sunt…, 
urându-i autorului ani mulți și sugerându-i 
să continue cu același zel. Apoi a vorbit…, care 
a făcut legătura cu cărțile de specialitate ale 
autorului, care… A urmat cuvântul unui fost 
student,  care și-a amintit de cursurile… auto-
rului, plăcute și…, concluzionând că autorul 
știe multe, așa explicându-se varietatea teme-
lor abordate în romane. A urmat un istoric, tot 
cititor al romanelor autorului omagiat, certifi-
când că romanele cu teme istorice sunt exacte 
în ce privește evenimentele luate ca fundal, 
iar  atractivitatea romanelor îl face pe cititor 
să înțeleagă altfel diferite perioade istorice, 
concluzionând că acesta este un mod fericit 
de a se preda istoria. Au mai vorbit, ceva mai 
scurt, încă vreo doi, trei invitați.

Bineînțeles că niciunul dintre vorbitori nu 
citise romanul al 20-lea (adică acesta) ce toc-
mai se lansa… Cel ce conducea festivitatea a 
dat apoi cuvântul autorului. Redăm complet 
cuvântul autorului.

Dragii mei cititori și prieteni,
După ce am ascultat aceste discursuri de 

azi, m-am uitat în jurul meu să văd dacă e 
vorba despre mine sau despre altcineva. În 
viața mea n-am avut parte de asemenea lau-
de și omagii. Așa că o să încep prin a aminti 
debutul meu în literatură. Acesta a avut loc 
în clasa a IX-a de liceu, în anul 1955. Tocmai 
murise „genialul conducător al URSS, marele 
Stalin” (în 5 martie 1953), însă „operele sale” 

erau încă în vogă, urmașul său Nikita Hruș-
ciov acuzând-l de cultul personalității de abia 
în 1956, la Congresul al XX-lea al Partidului 
(PCUS). Ei bine, marele Stalin a fost cel care 
m-a ajutat să debutez! Cum? Păi tocmai atunci 
s-a făcut la noi schimbarea bruscă a ortografi-
ei! De ce oare? Pentru că marele Stalin scrisese 
o broșură (oare el?), despre simplificarea or-
tografiei, pentru a fi ușor de înțeles de „marile 
mase de muncitori și colhoznici”. Și cum ce 
se făcea la ruși imediat ajungea și în țările „de 
democrație populară” a venit și la noi ordin, 
adică musai să schimbăm și noi ortografia! Era 
normal să fie așa, doar toate manualele noastre 
de liceu erau traduse din limba rusă, de către 
filologi, (acestea având numeroase perle de 
traducere, mai ales la fizică și la chimie), ex-
ceptând manualele de limba română, care… 
nu existau. Așa le  trebuia dacă nu existau și 
la ruși manuale de limba română! Ei bine, 
noua ortografie s-a introdus la noi imediat și 
bieții profesori de română și-au însușit noile 
reguli ortografice și ni le-au predat și nouă. 
Nu erau cine știe ce modificări, dar, oricum, 
ne încurcau. S-a scos „â” (â din a), înlocuin-
du-se cu „î” (î din i), s-a înlocuit apostroful (’) 
cu „-” (liniuță),   s-a modificat „eu sunt” prin 
„eu sânt” și d’alde astea. Ei bine, profesorul 
nostru de română, Dumnezeu să-l odihnească 
în pace că ne-a învățat carte!, ne-a dat o temă 
acasă: să compunem o povestire în care să 
folosim preponderent noua ortografie. Adică 
ceva similar concursurilor de epigrame cu rime 
impuse. Nu știu cum s-a făcut, dar eu am scris 
o poveste tare frumoasă, după părerea mea, 
folosind din plin noile reguli ortografice. Chiar 
am recitit-o și din nou mi-a plăcut. A doua zi, 
la ore, am citit povestirea, colegii râdeau de nu 
mai puteau, iar profesorul m-a felicitat și mi-a 
recomandat să mă fac scriitor… Ehe, ce bine-ar 
fi fost dacă…, dacă lucrurile s-ar fi petrecut așa! 
În realitate lucrurile au fost mult mai simple: 
profesorul nu ne-a întrebat nimic despre po-
vestire și a trecut la lecția următoare, doar îl 
aveam de studiat pe „marele poet Neculuță”… 

Eu am rugat un coleg  să-mi citească povesti-
rea, dar el a zis că va face acest efort, însă nu 
pe degeaba, ci dacă-i dau un creion, afacere 
ce nu s-a mai făcut, doar creionul era scump, 
așa că povestirea a rămas necitită…,  ca și ro-
manele mele de acum… Adică, să fiu sincer, 
unii chiar le citesc, doar mă mai întreabă câte 
ceva din ele…

Cei ce mă citesc s-au obișnuit s-o cam iau 
razna prin romane, cam cum am luat-o cu 
debutul meu în ale literaturii… De fapt acum 
e momentul să răspund la întrebările uzuale 
ale amicilor: cum scrii, dom’le?, „de unde le 
scoți, nene?”. Aici  amintesc cum au răspuns 
Ilf și Petrov, autori sovietici din anii ’30 a două 
romane umoristice celebre (Viţelul de aur și 
Douăsprezece scaune), la întrebarea cum pot 
scrie doi autori un roman. Răspunsul lor a 
fost memorabil: „unul scrie vocalele și celă-
lalt consoanele”, așa că și eu răspund cam la 
fel: azi scriu consoanele (ca la stenografie), 
iar mâine vocalele. În realitate lucrurile sunt 
mai simple: când scriu la un roman, deja îmi 
vin idei pentru romanul următor, iar primul 
roman l-am scris după ideile ce mi-au apărut 
în timp ce scriam trei volume de povestiri. Îmi 

stabilesc cam ce aș vrea să scriu, de exemplu, 
un roman despre Unirea din 1918, cum e cel 
precedent. Mai întâi mă documentez foarte 
detaliat, de exemplu pentru acest roman am 
citit (evident selectiv) vreo 20 de volume cu 
documente, date istorice, alte informații din 
câteva mari biblioteci, inclusiv din a mea, doar 
vreo 40 de ani am avut ca pasiune și istoria 
tehnicii, și de pe Internet, după care, cu toate 
în memorie, îmi fixez cadrul istoric ce devine 
fundal al evenimentelor.

Aici trebuie precizat că istoria asta se cam 
schimbă în funcție de momentele politice din 
perioada când respectivele cărți sunt scrise. 
Dacă m-aș lua după istoria după care am în-
vățat eu în liceu (netradusă din rusă, dar… 
aproape), scrisă de Roller, apoi noi suntem 
mai mult slavi decât latini…, așa că eu studiez 
cărți și documente din diferite perioade: din 
anii ’20-30, din perioada comunistă (de unde 
iau multe poze, din cele netrucate). Apoi iau 
un personaj, de obicei născut și crescut ca și 
mine, într-un sat din Gorj, cunoscând eu bine 
viața de acolo, și-l fac să trăiască în epoca în 
care sunt bine documentat. De la el plec la alt 
personaj și tot așa, până ajung la schema de pe 
prima pagină din roman, unde apar persona-
jele și relațiile dintre ele, utile cititorului când 
începe să le cam încurce. Pe parcurs o mai iau 
razna, făcând fel de fel de legături cu ce mai 
știu și eu și cred că s-ar potrivi acolo.

Apropo de romanele istorice. Am vrut să 
scriu un roman despre Tudor Vladimirescu, 
mai ales că satul lui e la opt kilometri de al 
meu, însă mi-a fost imposibil, deoarece multe 
documente de epocă sunt în slavonă, netra-
duse în românește, iar a învăța acum slavona 
e cam târziu, deși știu acceptabil rusa… La fel 
m-am împotmolit și cu Mihai Viteazul. Rămân 
pentru… data viitoare.

Unii mi-au zis că de ce pun imagini în ro-
mane. Ei bine, din trei motive: primul e că așa 
am văzut la Jules Verne, la care mi-au plăcut 
gravurile legate de evenimentele narate, în al 
doilea rând pentru că, fiind de formație ingi-
nerească, sunt obișnuit cu gândirea concretă, 
care se materializează cel mai bine prin figuri, 
iar al treilea motiv e că mă deranjează romane-
le ce au numai text, ba unele n-au niciun para-
graf pe câte o pagină, așa că e doar o înșiruire 
de cuvinte pe care ochii le cam încurcă… Și in 
fond, de ce n-aș avea și eu o oarecare origi-
nalitate în a scrie romane altfel? Din miile de 

Luni, 28 iunie 2021, în studioul „Ho-
ria Bernea’’ din cadrul Muzeului Național 
al Țăranului Român, a fost marcată Ziua 
Ziaristului Român, eveniment organizat 
sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
din România (UZPR) și aflat la cea de-a 
șaptea ediție. În cuvântul de deschidere, 
Doru Dinu Glăvan, președintele UZPR, 
a evidențiat dubla semnificație a acestei 
date- 28 iunie- în conștiința membrilor 
breslei noastre și, deopotrivă, în conștiința 
neamului românesc. În ziua de 28 iunie 
1883, Mihai Eminescu, sfântul preacurat 
al versului românesc, după cum l-a numit 
Tudor Arghezi, geniul tutelar al ziariștilor 
români, este arestat, devenind, astfel, pri-
mul gazetar deținut politic al României. 
După ani, în ziua de 28 iunie 1940, în baza 
odiosului acord Ribbentrop-Molotiv, Ru-
sia Sovietică rupea, în mod samavolnic, 
din trupul țării teritoriul dintre Nistru și 
Prut precum și mare parte a regiunii Buco-
vina. Rememorarea aceste dureroase zile- 
a subliniat Doru Dinu Glăvan – este și va 
fi pentru noi, ziariștii români, argumentul 
cel mai puternic pentru a respecta și apăra 
libertatea cuvântului scris, vorbit și tipărit 
într-o Românie unită și demnă. Datorie 
de conștiință pe care o consacră crezul și 
deviza uniunii noastre: „Împreună scriem 
istoria clipei’’.

După intonarea Imnului jurnalistului, 
în cadrul festivității al cărei inspirat mo-
derator a fost jurnalista Lavinia Șandru, 
au fost înmânate „Distincția Credință și 
loialitate’’ și „Premiul Eminescu ziaristul’’ 
acordate unui important număr de ziariști, 
în semn de recunoaștere a abnegației, dă-
ruirii, talentului și priceperii și puse în 
slujba jurnalismului și, în acest fel, a ide-
alurilor și aspirațiilor României Europene. 
Între personalitățile marcante ale presei 
noastre scrise, audiovizuale și ale presei 
on line nominalizate să primească aceste 
emblematice distincții se află Ion Cristoiu, 
Marius Tucă, Ovidiu Ioanițoaia, Denise 
Rifai și Val Vâlcu. Alături de care regăsim 
și mulți alți prestigioși jurnaliști din presa 
scrisă și audiovizuală, așa cum sunt colegii 
de la Antena 3-Mihai Gâdea, Oana Zamfir, 
Răzvan Dumitrescu, Sabrina Preda, Ana 
Maria Roman, Sergiu Cora și Adrian Ursu. 
Este, de asemenea, de remarcat faptul că, 
printre laureații ediției din acest an a Zilei 
Ziaristului Român, se află Roxana Istu-
dor și Mădălina Corina Diaconu, prezențe 
active, dinamice în activitatea UZPR. Iar 
dacă menționăm și faptul că jurnaliștilor 
menționați li se adaugă un apreciabil nu-
măr de confrați din entități de presă din 
mai multe județe ale țării, precum și deloc 
puțini jurnaliști care nu sunt membrii ai 
UZPR, putem spune că avem confirmată, 
o dată mai mult, deschiderea programatică 
a uniunii noastre către valoare și profesi-
onism și interesul statornic pentru desco-
perirea și promovarea valorii autentice în 
lumea presei românești. 

În acesta cadru sărbătoresc, au fost 
acordate premii unor personalități mar-
cante ale vieții noastre culturale: acade-
micianul D R Popescu, istoricii Lavinia 
Betea, Nicolae Georgescu, Pavel Țugui 
și Dumitru Ioncică, scriitorii Ion Flora 
și Laurean Stănchescu. Li se alătură nu-
mele unor personalități poate mai puțin 
cunoscute marelui public, dar care sunt 
oameni ce dau, cu adevărat, valoare și 
durată vieții culturale din locurile unde 

trăiesc și trudesc: Zenovie Cârlogea (Târ-
gu Jiu), Nicolae Ioniță (Ploiești),Valentin 
Coșereanu(Botoșani),medicii Mă-
dălina Fărcaș (Târgu Mureș), Vasile 
Bodnar (Săpânța) și părintele Teoctist 
Moldoveanu(Plăviceni). O distincție 
specială a fost acordată lui Giani Mircea 
Florescu, fiu al ținuturilor romănățene 
stabilit în Spania, unde se consacră, cu o 
admirabilă pricepere, promovării valori-
lor autentice și durabile ale istoriei și ale 
culturii românești, așa după cum foarte 
convingător ne-a fost el prezentat de către 
Miron Manega.

Într-un admirabil consens cu me-
sajul acestui eveniment, un ales și 
emoționant florilegiu în vers și în cânt au 
oferit participanților și de fapt, familiei 
ziariștilor, poeta Claudia Motea, actrițele 
Ioana Flora și Doina Ghițescu, violonistul 
Ștefan Aprodu. O fericită întâlnire am avut, 
și cu acest prilej, cu Sergiu Cioiu, nume de 
referință al melosului românesc și care, 
deși stabilit de ceva vreme peste hotare, nu 
și-a uitat țara și cântecele sale. După cum o 
surpriză, în deplinul înțeles al cuvântului, 
a prilejuit-o recitalul de folclor al tarafu-
lui de fete „Florili-n crâng’’ din Craiova, 
coordonat de profesorul Cristian Mihăes-
cu, surpriza fiind cu atât mai mare cu cât 
această formație vocală și instrumentală 
este alcătuită din tinere aflate la începutul 
carierei lor artistice. Carieră pe care le o 
dorim de lungă durată și încununată de 
succesele pe care, ele și îndrumătorul lor, 
le merită pe deplin, așa după cum o atestă 
și distincția „Straja rădăcini’’ care le-a fost 
acordată cu acest prilej sărbătoresc.

Acestea ar fi, pe scurt, impresiile cu 
care am rămas și pe care am dorit să le 
transmit cititorilor, de fapt prietenilor și 
susținătorilor noștri de zi cu zi. Cu since-
ră emoție dar și cu regretul că, nici până 
acum, proiectul legislativ prin care ziua de 
28 iunie este proclamată Ziua Ziaristului 
Român nu a primit acordul parlamentului. 
Există, însă, semnale că discuția va fi relu-
ată și nu putem decât să sperăm că, într-un 
final fericit, votul parlamentarilor, indife-
rent dacă aparțin formațiunilor politice 
din coaliția guvernamentală sau celor din 
opoziție, va fi favorabil acestui deziderat 
de înaltă semnificație culturală și civică.

@ ȘERBAN CIONOFF

poze ce le am, doar de 50 de ani tot fac fotografii, 
de la prieteni și din unele reviste sau cărți de 
epocă, aleg fotografiile pe care  le pun în roma-
ne, fiecare imagine venind la momentul în care 
acțiune o cere. Și aici mă bazez pe memorie, iar 
căutând prin cărți și reviste mi-am făcut un stoc 
de imagini din care folosesc uneori. De ce iau 
poze istorice de prin cărți și reviste? Pentru că 
le cere acțiunea descrisă, iar eu n-am prea trăit 
în acele epoci ca să fac pozele mele…

Am fost întrebat și de ce pun versuri în ro-
mane, evident scrise de alții. Menționez că atât 
la poze, cât și la versuri, scriu sub ele de unde 
sunt luate, deși aceasta îl deranjează pe cititor, 
însă nu vreau să am de-a face cu legile. Ei bine, 
pun versuri numai acolo unde textul și acțiu-
nea le cer; eu îmi amintesc că într-un cântec 
popular, în vreo romanță sau în volumele ope-
relor unor poeți am găsit ceva ce se leagă cu ce 
povestesc eu acolo, așa că le caut în biblioteca 
mea (doar de acolo știu că există), unele de pe 
Internet și, gata, întregesc fiorul artistic al acelei  
pagini. Îmi vine în minte ceva nostim legat de 
versuri. Aveam nevoie de versurile romanței 
La fereastra casei mele, cântată de Ileana Să-
răroiu, așa că am căutat într-o carte din 1978, 
versul „Greu e, Doamne, doi deodată să iubești” 
și culmea, nu era acolo strofa cu acest vers, deși 
eu știam bine cântecul, doar îl cântam în grup în 
excursiile ce le făceam cu studenții în pădurile 
Bucovăț și Leamna de lângă Craiova. Am reușit 
să găsesc și acea strofă ascultând pe YouTube 
melodia. De ce oare strofa lipsea din carte? Pen-
tru că „tovarășii de la cenzură” n-au acceptat 
cuvântul „Doamne”!…

Și despre numele personajelor am avut dis-
cuții cu amicii. Știu cum dădea Caragiale nume 
legate de personalitatea eroului. Eu am încercat 
în fel și chip. Mărturisesc că am citit și încă ci-
tesc foarte multă literatură și am întâlnit fel de 
fel de modalități. Tolstoi are în Război și pace 
peste două sute de personaje, evident greu de 
reținut. Ce m-a deranjat mult sunt însă câteva 
romane germane din secolul al XIX-lea. Acolo 
sunt personaje de genul: reverendul Arthur Al-
bert Edgar Schmidt, astfel că unele personaje 
îi zic reverendul, altele Arthur și tot așa, de nu 
mai știi la un moment dat despre  cine e vorba, 
doar și alte personaje au mai multe nume. Așa 
că eu am încercat să le dau nume după profesie: 
Învățător, Căpitan, Croitor, ceea ce-l lămureș-
te clar pe cititor. Fiind criticat, am încercat cu 
nume uzuale românești: Gheorghe, Vasile, Miti-
că, ceea ce complică lucrurile, cititorul trebuind 
să rețină că Gheorghe e cizmar, Vasile e preot și 
așa mai departe. Eu când scriu le pun nume… 
algebrice: X1, X2,… Xn, iar la sfârșit stabilesc 
numele și pun la treabă Wordul să înlocuias-
că în toată cartea pe X1 cu Gheorghe, pe X2 cu 
Vasile și așa mai departe. Aici am avut și unele 
încurcături. Unii cititori mă întreabă de ce într-
un roman Mirel face și drege, iar eu nu mai știu 
cine e Mirel, pentru că la scrierea romanului el 
a fost pentru mine X3…

Mi-au mai zis unii că uneori sunt cam in-
giner în romane, adică dau prea multe detalii 
tehnice, eu însă zic că nu e rău, deoarece vreau 
ca lucrurile să fie clare, înțelese ușor. Și, hai să 
fim drepți: noțiunea de „cultură” astăzi e mai 
largă decât cea de acum o sută de ani. Nu se mai 
judecă nivelul cultural al unui om după cum știe 
mitologia, limba latină și clasicii greci. Astăzi, 
calculatorul, roboții, mașinile din ce în ce mai 
sofisticate fac deja parte din cotidian, așa că au 
cam luat locul zeilor din cultura generală…

Recunosc faptul că mai fac și câte o șotie, cu 
destinație, prin romane. Am un prieten vechi, 
coleg în liceu, facultate, fabrică, bun cititor al 
meu, care mi-a zis câteva pe motiv că într-un 
roman „l-am dus cu preșul”, adică a citit un capi-
tol întreg în care personajele au făcut și au dres, 
apoi a venit bomba: totul fusese un vis, așa că 
cititorul acesta al meu a trebuit să se întoarcă la 
ce se întâmplase înainte de vis… Văzând că l-am 
cam înfuriat, am apelat la proverbul „dacă poți 
face un rău cuiva, de ce să nu i-l faci?”, așa că 
în câteva romane următoare am mai pus vise, 
special ca să-l necăjesc pe dumnealui… Că am 
necăjit și pe alții, asta nu se pune…

Un alt amic mi-a zis că am un admirator pe 
care nu-l știu, însă el ar fi foarte fericit să mă 

vadă și gata, gata să mă ducă la om, însă apoi a 
recunoscut că admiratorul meu ar vrea să mă 
vadă pentru că… e orb și ar fi fericit să vadă, 
indiferent pe cine… Și mi-a zis că a găsit poanta 
într-un roman din secolul al XVI-lea [Espinel]… 
O prietenă de familie, doctoriță de meserie, a 
adunat câteva romane de-ale mele, însă n-avea 
timp să le citească, doar doctorii sunt mereu 
tare ocupați. „Norocul” meu a fost că a alunecat 
pe gheață, și-a fracturat un picior și a stat în 
spital ceva vreme, așa că acolo mi-a citit câteva 
romane. Și i-au plăcut mult. Doamne păzește 
de asemenea „noroc”!…

Unii se leagă de viteza cu care scriu, adică 
patru romane pe an în ultimii ani, dându-mi 
exemple cum X a scris un roman în zece ani, Y 
în cinci ani și așa mai departe. Ideea e corectă, 
dar trebuia să mi-o fi dat cu vreo 30-40 de ani în 
urmă, când aveam rezervă destulă de ani, ceea 
ce acum îmi cam lipsește… Adică, nu! Dacă în-
cepeam să scriu de pe atunci, aș fi scris cum se 
cerea, adică despre Ilenuța tractorista, despre 
fruntașii în producție, despre „minunata” viață 
de la sate și alte d`alde astea, așa că mai bine a 
fost că am scris despre… mecanisme, așchii și 
altele. Iar acum scriu literatură pentru că eu cred 
că mai am câte ceva de spus și pentru că-mi face 
plăcere să scriu. Și asta fac toată ziulica. E drept 
că uneori mai mă opresc și mai fac ceva lucrări 
de Mecanisme, disciplină pe care am predat-o 
aproape 40 de ani. E chiar plăcut să treci de la 
un domeniu la altul. Cineva mi-a zis că parcă 
scriu pe bandă rulantă. Complet eronat, omul cu 
zisul nefiind inginer, așa că nu știe că la bandă 
lucrează simultan foarte mulți oameni, de aia 
produsul e gata repede. În cazul romanului ar fi 
cam așa: unul pune un cuvânt, la postul următor 
altul pune alt cuvânt și tot așa…

Eu scriu romanul pe calculator și-l duc 
la editură pe stick, iar după vreo săptămână, 
două, iau pachetele, plătind tipărirea. Urmează 
o muncă de rutină: scriu adresele pe vreo 40-
50 de plicuri format A5, introduc cărțile, lipesc 
timbrele, merg la poștă, stau la rând, de obicei 
mare, și le trimit la câteva biblioteci și la mai 
mulți prieteni din alte localități, sub formă de 
cadou. Restul volumelor le distribui în orașul 
meu, tot cadouri, prin urmare n-am luat nicio-
dată vreun ban pe vreo carte, exceptând cărțile 
tehnice publicate la edituri înainte de 1989. Aici 
am de povestit o întâmplare nostimă, recentă. 
Am primit înapoi romanul trimis unui prieten 
din București. Intrigat, n-am înțeles de ce mi 
l-a restituit, doar dacă nu i-a plăcut putea să-l 
dea altcuiva sau să-l arunce. Apoi m-a sunat el 
să mă întrebe dacă l-am primit, iar când l-am 
întrebat de ce îmi retrimisese romanul, mi-a 
răspuns că eu am precizat pe plic „Împrumut”, 
așa că omul s-a conformat. Apoi m-am dumirit: 
el citise cuvântul de pe plic „Împrumut”, când 
de  fapt era scris „Imprimat”, fiind vorba de o 
carte, nu de corespondență, poșta având preț 
mai mic în acest caz. Ne-am amuzat amândoi…  

Să revin la festivitatea de astăzi. Vă spun 
direct: nu dau autografe! De ce? Pentru că un 
autograf blochează cartea într-un dulap, bene-
ficiarul nu mai vrea s-o dea și altuia, pentru că 
prin autograf îi crește valoarea, ceea ce mie nu-
mi convine, pentru că vreau ca scrisul meu să 
ajungă la cât mai mulți, adică să circule cartea. 
Alții o blochează… sub dulap, doar, se știe, par-
chetul se mai deformează și dulapurile nu mai 
stau drepte, așa că trebuie pus ceva sub ele… 
Bine că s-a electrificat țara, altfel cartea devenea 
foarte utilă prin a oferi lumină, mai clar, fiecare 
foaie asigurând ștergerea în câte o zi a sticlei de 
la lampa cu petrol …

Închei, mulțumindu-vă pentru tot ce ați fă-
cut astăzi pentru mine!

***
Acum dragi cititori urmează o mică erată: 

de fapt nu a avut loc nicio festivitate şi 
nicio lansare! Deși mă apropii de vreo sută 
de cărți scrise,… n-am lansat niciuna! Nu-mi 
plac asemenea festivități! Așa că prin cele de 
mai sus, mă mai răzbun și eu…

Vă cer scuze, iar acum – la treabă, doar aveți 
de citit acest roman nelansat cu surle și trâmbi-
țe, dar care, totuși, se poate citi. Succes!

@ IULIAN POPESCU

IULIAN  POPESCUIULIAN  POPESCU
Condi]ia scriitorului de aziCondi]ia scriitorului de azi

Trăim o epocă a evoluției umanității în care, Dumnezeu 
știe care sunt cauzele, dar instrumentele cunoașterii au 
luat-o cu totul razna. Să fie de vină calculatorul, să fie de 
vină internetul, să fie de vină pandemia etc.? 

Amestecul 
de paradigme

U na din formele de manifestare 
este amestecul de paradigme, 
pe care proștii, care nu au capa-

citatea de a o înțelege, o consideră „o pros-
tie”, ca să-l citez pe unul dintre aceștia, fără 
să-l nominalizez, iar deștepții o numesc 
interdisciplinaritate. Ce exemple pozitive 
mai sugestive pot fi date decât amestecul 
de matematică cu poezie sau cu muzică și 
creatori precum Ion Barbu, Grigore Moisil, 
Solomon Marcus, Gheorghe Păun, Tiberiu 
Brediceanu etc.?

Dacă mergem în profunzimea lucrurilor 
vom găsi explicațiile la nivelul persoanelor, 
adică aceste amestecuri sublime apar în in-

teriorul unor persoane care se dedublează 
cumva, trăind momente în care una sau 
alta dintre paradigme le sunt dominante, 
urmând ca acestea să se combine în inte-
riorul minții lor.

În diverse locuri din lume, cauzele pot 
fi diferite, dar în România, am mai sesizat 
acest fenomen în romanul Punctul de spri-
jin, una dintre explicații poate fi politica 
autorităților comuniste, din perioada când 
acestea conduceau țara, de a direcționa 
prin toate mijloacele elevii superdotați in-
telectual spre domeniile realiste, în detri-
mentul celor umaniste, pentru promovarea 
la nivel național a dezvoltării industriale.

După 1989, când industria a decăzut, o 
bună parte dintre foștii specialiști de mare 
clasă din domeniile industriale s-au reo-
rientat, mulți dintre ei, spre preocupările 

creative din domeniile artistice, literare, 
jurnalistice etc, cu rezultate deosebite, va-
loarea lor umană conservându-se, indife-
rent de vicisitudinile vieții. Valoarea este 
valoare indiferent de situație!...

Alții, au așteptat pensionarea din 
activitățile lor inițiale, manifestându-și 
talentele artistice ulterior, fenomen ce în 
literatură, criticul Victor Atanasiu îl numea 
recent, în prefața la Enciclopedia SCRII-
TORI din GENERAȚIA 2000, fără răutate, 
răscoala pensionarilor.

Un exemplu mai mult decât sugestiv în 
acest sens este Iulian Popescu, din Craiova, 
un excelent profesor de inginerie, cu peste 
70 de cărți tehnice publicate și peste 50 de 
romane, în care întrepătrunderea realist-
umanistă este mai mult decât evidentă. 
Spre exemplu în lucrarea monumentală 
Din istoria tehnicii, 6 volume, 1858 pagini, 
publicată de Editura SITECH în anul 2002, 
sunt inserate o serie de elemente artistice, 
versuri etc, care o fac deosebit de agreabilă 
pentru cititor, iar romanele sale sunt pline 
de aspecte tehnice, uneori la nivel detaliat, 

pentru buna înțelegere a cursului acțiunii.
Aceste revărsări de creație nu sunt făcute 

din motive pecuniare, ci din pornirea lăun-
trică a autorilor acestora, care ar face același 
lucru chiar dacă n-ar avea niciun cititor, și 
acest fenomen trebuie apreciat ca atare.

@ NICOLAE VASILE

SCRIITORI din SCRIITORI din 
GENERAȚIA 2000GENERAȚIA 2000
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- Doamnă prof. univ. dr. Verginia Vedinaş, exis-
tă un vis frumos al copilăriei care vă urmăreşte 
şi acum?

- Da, visul că zbor. El a dat aripi copilăriei și adolescenței  
mele. Sentimentul zborului, i-am spus apoi. Al plutirii, dar 
nu la întâmplare, ci către o destinație. Cum este, de altfel, 
și viața noastră. Plutim între necunoscute, către necunos-
cute dar, din fericire, cei mai mulți dintre noi ajungem la 
destinație. Nu ne rătăcim.

În Popor se spune că acela care visează că zboară, va 
ajunge departe. Nu știu dacă unde mă aflu eu se cheamă 
departe. Probabil că da. Dar drumul meu nu s-a sfârșit. 
Îmi doresc să mai fac încă atâtea lucruri, încât uneori mi-e 
frică de faptul că nu o să reușesc.  Pentru că, vedeți dum-
neavoastră, cum spune tot Poporul, regele conștiinței mele 
(de aceea îl scriu cu majusculă, cum să scrii cu literă mică 

numele Suveranului, fie el și spiritual?) , mai are o vor-
bă, timpul tace și trece. Așa se face că s-au adunat șase 
decenii și ceva pe care le duc pe umeri, fără să le simt 
greutatea și care, în loc să mă obosească, îmi dau forță.

- De ce această carieră în avocatură?
- Pentru că avocatul este un soi de stindard al 

dreptății. Și este prea multă nedreptate în lume, iar 
eu sunt un justițiar. Dreptatea, iată primul pilon al 
existenței mele! Cel e-al doilea pilon este dragostea 
de oameni. Eu cred că Omul (vedeți că și pe el îl scriu 
cu literă mare) a venit în lume pentru iubire. Să dă-
ruiască iubire în toate formele ei de exprimare. Dum-

neavoastră dăruiți iubire prin cuvintele și necuvintele 
dumneavoastră, în cele două ipostaze pe care mi-ați 

îngăduit să le descopăr la dumneavoastră, artist al cu-
vintelor rostite, adică actor și artist al cuvintelor scrise, 

adică scriitor. Și, în sfârșit, ultimul în enumerare, nu ca 
și semnificație, este dragostea de ţară. Ați putea spune ce 
are una cu alta?  Și eu o să vă răspund că multe lucruri le 
leagă. Un avocat adevărat  este un artist al oratoriei. Și cu 
oratoria, Doamne, câte poți să faci! Cuvântul, bine ales și 
măiastru spus, poate înmuia și cele mai încrâncenate inimi. 
Am realizat acest lucru la bară, când pledoariile pe care le 
fac captează, la propriu, atenția instanței. Nu înseamnă că 
vei câștiga întotdeauna. Dar și dacă pierzi, pierzi în glorie, 
ca să glumim puțin, dar serios.

- Ce înseamnă un avocat bun? Există o forţă 
a cuvântului? 

- Eu cred că avocatul cu adevărat bun nu este acela 
care promite clientului că va câștiga, ci acela care își poate 
privi clientul în ochi cu aceeași seninătate, indiferent dacă 
pierde sau câștigă. 

Să nu uităm că mulți dintre marii noștri oameni poli-
tici au fost și avocați. Tache Ionescu (1858-1922) , care a 
fost, în egală măsură, om politic, avocat și ziarist;  Nicolae 
Titulescu (1882- 1941), marele nostru diplomat, în mai 
multe rânduri ministru al afacerilor externe, dar în același 
timp jurist, profesor universitar, fost președinte al Ligii 
Națiunilor, care, apropos, era și din Oltenia noastră nata-
lă (din Craiova; Mihail Kogălniceanu  (1817-1891), care a 
devenit prim-ministrul României începând cu 11 octom-
brie 1863, după Unire, care a fost avocat, publicist, istoric, 
critic literar, diplomat și mare om politic, iată câte haruri 
într-o singură ființă. 

Am mai realizat forța cuvântului ca senator, în man-
datul 2004-2008. Neprețuita mea prietenă , Irina Loghin, 
comoara aceasta de femeie cu voce măiastră, îmi spunea: 
„Vezi tu, Verginico, atunci când vorbești tu, parcă vine un 
vrăjitor cu o baghetă și îi amuțește pe toți. Nimei nu mai 
vorbește, toți stau cu ochii la tine”. 

 Și, în sfârșit, descopăr în fiecare zi rolul oratoriei în 
activitatea mea de dascăl universitar. Îi simt pe studenți 
cum mă urmăresc. Atunci când sunt în prezența lor, pen-
tru că, din păcate, am fost văduvită de această bucurie de 
un an și jumătate. Eu așa m-am simțit, greu încercată de 
neputința de a nu fi cu studenții mei, de a le urmări chipul, 
de a le atinge sufletul și conștiința lor în formare cu vorbele 
mele. Eu la cursuri nici nu am nevoie să atrag atenția, dacă 
e cazul, să se facă liniște, ei între ei o fac, bătând cu pixul 
în bancă sau spunând „Șșșșșșt”. Este foarte important nu 
doar să ai ce să transmiți, ci și să știi cum să o faci.

Un mare și regretat profesor de drept administrativ, 
disciplina pe care o predau, Ilie Iovănaș se numea, de la 
Universitatea Babeș Bolyai din Cluj, care nu primise gra-
dul de profesor -deși o merita- din cauze care priveau un 
viciu al său,  îmi spunea în șagă: „Verginia, eu am rămas 
conferenţiar, pentru că prelegerile mele sunt conferinţe!” 
Dar cine nu are vicii? Cine e perfect? Nu au avut temeritatea 
colegii săi, să-i prețuiască și recunoască valoarea, nu să-l 
pedepsească pentru vicii. Știți ce spunea Domnul nostru 
Isus Cristos, „cine se știe fără păcat, să arunce piatra”. 

- Aveți două doctorate. Există o simbioză între 
filozofie și drept. Care este cel mai important lucru 
de întrepătrundere a acestora?

- Neîndoielnic că există. Filozofia a fost una din pasiunile 
mele. Alături de literatură. Dreptul a venit ceva mai târziu, 
pentru că în clasele primare, gimnaziale, până la liceu,  nu 
prea îl cunoșteam. Îl trăiam doar.

V-am vorbit mai înainte de cei trei piloni ai existenţei 
mele. Vă mărtuisesc acum cele trei pasiuni. Se pare că ideea 
de trinitate sau triumvirat, cum vreți să-i spuneți, m-a cam 
călăuzit. Și m-a întregit, nu m-a risipit. Viața nu se poate 
construi și aborda unilateral. Să spunem, ești un actor și 
îți concentrezi viața  pe actorie și atât. Primul licăr de pa-
siune în mine a fost literatura. Românul s-a născut poet, 
nu-i așa? Se pare că nu a fost o pasiune atât de profundă, 
că nu m-am oprit la ea. I-am transmis-o fiului meu, Ioan 
laurențiu Vedinaș care a scris prima lui carte de poezii la 
9 ani, „Scara cuvintelor vorbite-n versuri”, a urmat apoi 
„Omul cu sânge de aur” și destule altele după.

Eu am fost puțin mai pământeană. Filozofia s-a așezat 
temeinic în viața  mea ca un semn de revoltă. După ce am 
terminat Liceul Pedagogic din Craiova, am dat concurs de 
admitere  la Facultatea de Drept din București. În acel mo-
ment erau patru Facultăți cu profil juridic în țară, București, 
Iași, Cluj și Sibiu, unde era facultate de drept economic-
administrativ, asemănătoare facultăților de științe admi-
nistrative de azi. Concurența era acerbă, de aproximativ 
30 pe un loc. Am picat cu  5 sutimi. Și aceasta, deoarece, 
din păcate, concepția concursului era atipică.  Se corecta 
cu cartea în mână, adică profesorii urmăreau să vadă dacă 
elevul a reprodus ce scria în carte, era vorba de economie 
politică /istorie  și filozofie.

Eu am ales economia politică, alături de filozofie, dar nu 
mi-a plăcut niciodată să „tocesc”. Nu le cer nici studenților 
mei. Urmăresc să-și formeze limbaj juridic, logică juridică, 
dar nu să „recite” dreptul, ca pe-o poezie.

În cel de-al doilea an, nu am deschis niciunul din cele 
două manuale. Dar am luat filozofia de la antici, până la 
filozofia clasică germană, cea marxistă și contemporană și 
am citit totul. La fel și la economie. Am citit economia cla-
sică engleză, Capitalul lui Marx, lucrările lui Lenin, acestea 
erau vremurile, din ele se făceau subiectele. Ce să vă spun, 
când s-au dat subiectele, auzeam în jurul meu „pagina x 
din cartea de economie sau filozofie”, „capitolul y”. Eu, ha-
bar nu aveam. Dar am scris 25 de pagini la primul examen 
și vreo 30 la celălalt. Iar supraveghetor-șef  în sală, cine 
credeți că era? Profesorul Antonie Iorgovan, care va deveni, 
peste ani, mentorul meu, Profesorul  care mi-a dat șansa 
să mă formez alături de Domnia sa, care, văzându-mă că 
tot vin la catedră după coli, mi-a zis: „domnișoară, nu mai 
veni, că pierzi din timp, ridici mâna și îți aducem noi”. Și 
așa s-a întâmplat, iar la sfârșit, mi-a spus: „se pare că ne 
vom întâlni cu domnișoara la toamnă la cursuri”. Cuvinte 
care s-au adeverit. Dar va rămâne un mister nedezlegat al 
vieții mele cine era în comisia de admitere și mi-a corectat 
teza, pentru că eu nu scrisesem nimic din ce era în carte. Eu 
tratasem  subiectele raportându-mă la ceea ce învățasem 
timp de un an, citind filozofie și economie politică. Vă dați 
seama la ce risc s-au expus?

Dumnezeu să-i țină sănătoși sau să le odihnească sufle-
tul, dacă s-au dus la cele veșnice!  Sper că le-am dovedit că 
am meritat să riște „nebunia” de a-mi da o notă care m-a 
plasat printre primii intrați la facultate. Așa m-am „unit” 
eu cu filozofia și nu m-am mai despărțit niciodată.

- Aveţi şi un doctorat în „deontologia în funcţia 
publică şi în politică”...

- Etica și doctoratul pe care le-am făcut au fost pentru 
mine o formă de a mă „legitima” din punct de vedere al 
dreptului, de a mă exprima pe probleme de moralitate a 
vieții publice, dar și private. De aceea, tema aleasă pentru 

doctorat a fost „deontologia în funcţia publică și în politică”.
Un alt argument pentru care am făcut și cel de-al doilea 

doctorat, în etică,  a fost o reacție la o situație care s-a ma-
nifestat la un moment dat, anume că se umpluse ţara de 
doctori în știinţe, și dintre acestea, doctorii în drept erau 
„pe podium” ca număr. Eu, fată de la țară, crescută în cul-
tul învățăturii, al științei de carte autentică, astfel cum mă 
învățaseră marii mei dascăli, cărora nu o să obosesc nicio-
dată să le mulțumesc, am fost cumva „nedumerită”. Am fost 
pusă în situația de a realiza că titlul de doctor nu ascunde 
întotdeauna un fundament gnoseologic real. 

Am simțit nevoia, astfel, să mă detașez. Olteanca mândră, 
însetată de cultură, căreia părinții nu i-au spus niciodată să 
învețe, ci „să învețe mai puțin, că se prostește”, cum se spune 
la țară, „s-a prostit” sau, Doamne ferește,  „a înebunit” de 
atâta învățat, am simțit nevoia să mă detașez de gloată. De 
altfel, sentimentul „de gloată”, „de turmă”, este cel care mi-a 
dat întotdeauna fiori. Am fugit de el, ca necuratul de tămâie.

- De fapt, care este definiţia DREPTULUI?
- Pentru mine, dreptul este chiar arta binelui și a dreptății 

„Jus est ars boni et aequi”,  cum spuneau romanii. În știința 
și conștiința mea, una fără alta nu pot exista. Misiunea pu-
terii judecătorești nu este doar aceea de a aplica dreptul, ci 
și de a face dreptate.

- Ce înseamnă vocaţia de pedagog academic?
- „Pedadog academic”, iată o sintagmă interesantă, pe 

care n-am mai întâlnit-o, dar care este provocatoare. Eu cred 
că am avut pedagogia în sânge și nu o conștientizam, dar ea 
exista. De ce credeți dumneavoastră că am ales să dau con-
curs la Liceul Pedagogic din Craiova, devenit azi „Colegiul 
Național Ștefan Velovan”, dacă nu aveam în mine „pitită” 
această pasiune care mi-a înnobilat viața? Și care cred eu 
că mă definește. Și mă împlinește. Mă gândesc cu groază 
ce o să fac atunci când nu voi mai avea dreptul, pentru că 
voi fi considerată prea „bătrână”, să le vorbesc studenților 
mei. Mă descurc eu, le voi vorbi Oamenilor. Îmi doresc  să 
le vorbesc Oamenilor. Este un proiect al meu, despre care, 
poate, o să vorbim, cândva.  Și care sper să se și împlinească.

Eu cred, dragii mei, că mulți sunt cei care predau, în di-
ferite ipostaze și la diferite niveluri, dar puțini sunt dascăli 
adevărați. Pedogogi autentici, prin venele cărora trebuie să 
curgă dragostea de învățăceii lor, dragostea de învățătură 
și, deasupra tuturor, dragostea de țară. 

De ce  „deasupra tuturor”? Pentru că nu poate fi das-
căl adevărat decât cel care conștientizează că viitorul unei 
națiuni stă în învățământ, în școală, în felul în care pregătim 
generațiile care vin după noi să se așeze la „cârma” destinului 
poporului din care fac parte și să-l diriguiască pe un drum 
drept, demn și progresiv.

Aristotel, în urmă cu 2000 de ani, pe care atunci  când 
îl reciteam pentru doctorat, aveam sentimentul, straniu dar 
sublim, că se află printre noi, -am și denumit un capitol al 
tezei și al cărții publicate ulterior,  „Aristotel, contemporanul 
nostru”,- spunea că un stat care nu conștientizează însem-
nătatea învăţământului este sortit pieirii.

- O definiţie a Omului.
- Omul este forța născătoare de bine și frumos. De ar-

monie și echilibru. Este mai mult  ceea ce se simte decât se 
vede. Sunt o idealistă, știu. Dar așa m-a făcut Dumnezeu și 
m-au desăvârșit sfinții mei părinții, dascălii mei și eu însămi, 
prin autoeducație și instrucție. Eu văd omul ca Om. Tot Po-
porul, înțelept și hâtru cum numai el știe să fie,  spune că toţi 
oamenii sunt trecători, dar nu toţi trecătorii sunt Oameni. 

Tatăl meu, plecat la sfinți de două decenii, îmi spunea:  
„tăticule, să nu uiţi, a fi Domn, e o-ntâmplare, a fi Om, e 
lucru mare”. Știm cu toții aceste cugetări. Ne-am întâlnit cu 
ele, în experiențe mai mult sau mai puțin fericite. Eu cred 
că dacă  te-ai născut cu adevărat Om, dacă ai în zestrea ta 
genetică elementele unei ființe umane autentice, ceea ce-ți 
rămâne de făcut este  să crești, să te înalți, metaforic vorbind.

- Ce reprezintă femeia în contextul socio-poli-
tic- cultural actual?

- Sper să nu vă șochez prea tare, dar nu sunt o feminis-
tă înrăită. Cred că și bărbatul și femeia, au rostul lor de la 
Dumnezeu. Victoria autentică a sexelor este, după mine, 
atunci când fiecare reușește să-și asume, responsabil, rolul 
care îi revine în viața unei familii ori a unei colectivități, mai 
mari sau mai mici.

Atunci când nouă, femeilor, ne-au fost date mai multe 
patimi și suferinți lumești, a știut Creatorul de ce a făcut-o. 
Nu trebuie nici să ne lamentăm, nici să jinduim unul după 
rolul celuilalt.

Tristețea mea este că, din păcate, am sentimentul că ni-
ciunul dintre reprezentanții celor două sexe nu se comportă 
astfel. Bărbații își arogă mai multe drepturi decât au și fac 
totul ca să le obțină, indiferent de mijloace, iar femeile vor 
mai multă recunoaștere și recunoștință decât li se cuvine și 
dacă nu le obțin, dramatizează. Ca să nu mai vorbim despre 
grozăviile care se discută și se și legiferează, în prezent, în 
Uniunea Europeană, mă refer la problema transgenderilor, 
a identității sexuale, în general, a consacrării soluției de a 
se recunoaște copilului de 4 ani dreptul de a-și stabili iden-
titatea sexuală. Iertați-mă, eu sunt oripilată. Ca jurist, eu 
știu că până la 18 ani copilul nu are capacitate de exercițiu 
și între 14-18 ani, are capacitate de exercițiu redusă, cu ani-
mite situații particulare. La vârsta și educația mea, îmi vine 
greu să înțeleg astfel de situații. Și nici nu-mi propun s-o fac.

Îmi place o zicere, de la vechii greci, care credeau că 
înainte bărbatul și femeia formau o sferă. Dar fiindcă sfera 
era simbolul perfecțiunii, iar zeii s-au temut ca o asemenea 
perfecțiune să nu le ia locul, au tăiat-o în două și au aruncat 
jumătățile pe pământ. De atunci spuneau ei că fiecare jumă-
tate își caută cealaltă jumătate. Unii au șansa să o găsească, 
alții nu. Din păcate, numărul celor care nu o găsesc se pare 
că e din ce în ce mai mare. Sau poate că uneori o găsesc, dar 
nu-și dau seama. Ori nu mai au răbdare. Dumnezeu știe. Mie 
nu mi-a ieșit. Dar să știți că încă aștept. Nu mi-am pierdut 
optimismul. Și nădăjduiesc să nu părăsesc lumea aceasta, 
pânu nu se întâmplă minunea. Nădăjduim și noi.

- O lecţie scurtă de civism.
- Să reînvățăm să ne pese. Mi se pare că asta ne lipsește 

cel mai mult. Trecem, unii pe lângă ceilalți impasibili, ne 
privim decolorat, nu ne mai doare durerea celorlalți, nu ne 
mai bucură fericirea lor, nu ne mai aprinde privirea un crâm-
pei de zâmbet. Nu doar că nu mai suntem buni, dar nici nu 
conștientizăm asta. Nu ne pasă. Eu sunt fericită când pot să 
ajut pe cineva. Mă luminează un zâmbet venit de la o  per-
soană pe care, poate, n-o s-o mai văd niciodată. Iubesc un 
copil pe care-l văd prima și, de regulă, ultima dată. Sufletul 
meu se umple de tristețe și duioșie când la magazin văd un 
vârstnic care cumpără 3 crenvurști sau 2 pere. Aș vrea să 
alin cât mai multe suferințe , dar nu ne putem asuma, indi-
vidual, toate nevoile celorlalți. Statul trebuie s-o facă, prin 
autoritățile lui, alese sau numite. 

- Cuvântul cheie al vieţii dumneavoastră?
- De fapt sunt trei: munca, iubirea, dăruirea. V-am spus 

că viața mea a fost, într-un fel, sub semnul triumviratului 
sau trihotomiei, cum se spune în drept. Am scris în mai mul-
te rânduri și am transformat în  motto la ultima mea carte, 
„Codul administrativ adnotat”, ed. a III-a, 2021, cuvintele 
„munca este religia mea”. Sper să nu fie considerată o im-
pietate, eu știu că Dumneze mă înțelege și nu mă condamnă 
pentru că el știe că munca mea este întru slujirea Omului, a 
Binelui, Dreptății și a Țării mele.

VERGINIA VEDINAȘ  
între etica dreptății 

și pedagogia academică

Prima întâlnire cu doamna avocat prof. 
univ. dr. Verginia Vedinaş am avut-o chiar 
la unul dintre spectacolele mele, „Iubeşte-
mă...America!”, jucat la Teatrul Arte dell 
Anima din Bucureşti. A fost o întâlnire 
emoţionantă cu multă căldură sufleteas-
că şi admiraţie reciprocă. Cea de-a doua 
întâlnire a noastră, după mai bine de trei 
ani, într-o conjuctură amiabilă privilegi-
ată de distinsul domn Ministru Petru Li-
ficiu, la un eveniment privat al Clinicii 
Domniei sale, a avut o menire clară, pen-
tru că, aflând atâtea lucruri impresionan-
te despre această doamnă, m-am gândit să 
le împărtăşesc cu dumneavoastră, iubiţi 
cititori. Deci, iată-mă acum, în această 
ipostază de mesager, aducând astfel în 
prim plan, ca un semn de aleasă preţuire, 
viaţa unui Om demn şi valoros. Verginia 
Vedinaş are o carieră profesională strălu-
citoare ce cuprinde importante funcţii de 
răspundere printre care amintim: Consili-
er de Conturi, şeful Departamentului Juri-
dic din cadrul Curţii de Conturi,  Secretar 
de Stat, Preşedintele Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, Senator în circum-
scripţia Electorală Bihor, în prezent profe-
sând la Facultatea de Drept a Universităţii 
Bucureşti. Totodată este membru al Aca-
demiei Oamenilor de Știinţă şi printre nu-
meroasele premii şi distincţii prestigioase 
a primit Ordinul Naţional „De Merit” în 
Grad de Cavaler, acordat de Preşedintele 
României. 

INTERVIUINTERVIU ÎNSEMNĂRIÎNSEMNĂRI

Arta, prietenia și speranța 
sunt „Aglomerația” 

în care ne simțim bine 
când sufletul se află 

în singurătate

@ COJOCARU VERGIL-COVER

Motto:
„Să fim şi să rămânem
SUFLETE MARI!”

@ Verginia Vedinaş

Interviu de 
Claudia Motea

Avem, în viață, deseori momente când ne as-
cundem privirea în flori. Inima, la fel de frumoasă 
ca și chipul, ne pune aripi gândurilor și ne face 
îngeri. Atunci reprind pofta de viață, totul ne 
mișcă sufletul și suntem copleșiți de toată revăr-
sarea de flori și miresme, când încercând să ne 
ascundem singurătatea în flori, înghițim cu nesaț 
miros moale de praf de polen, parcă adus de un 
vânt călduț de primăvară. O bucurie enormă ne 
luminează fața și ne simțim sufletul ca o comoa-
ră care unduiește în tot trupul, cu o puritate flo-
rală și profunzime cromatică, dacă suntem bieți 
sclavi ai artei plastice. Cu un entuziasm plin de 
mândrie nepotolită și speranța că ne arde sufletul 
dacă nu așternem pe pânză, cromatic, intimita-
tea relațiilor și sentimentelor umane, creem artă 
din orice: poezie, pictură, sculptură, dans, balet, 
teatru, muzică, pantomimă. Vechimea unei păreri 
nu este o garanție a adevărului ei, dar cum fiecare 
afirmație începe cu un prim pas, susțin și sunt în 
aprobarea și a domniilor voastre, că: arta, prie-
tenia și speranța sunt „Aglomerația trebuincioa-
să și căutată”, în care sufletul fiecăruia se află în 
siguranța mult visată și dorită. „Privirea ochiului 
albastru reflectată de stele e pentru noi cei vii, pu-
tere și alinare. Iubirea pentru pământeni e oglin-
dită în ele aducând vremelnic, greșiților, iertare. 
Ochi albastru, ochi albastru, tu ești veșnic viu; 
mai cuprinzător și mare decât orice larg în pri-
virea ta albastră vreau mereu să fiu, unde relele 
din lume se-înfurie și se sparg, cu tine toți trăim 
mai presus de mizeria lumii. Privirea ta albastră 
e fluviu de lumină. Tu ești nevoia și așteptarea 
mulțimii, ești purul adevăr ce- l așteptăm să vină”. 
Am locuit în cartierul Uranus. Înainte de demo-
lare, tot acolo locuia „colonelul” nea Mărin, care 
foarte vesel și bine dispus la orice oră pentru fie-
care pe care îl întânlea, avea același salut și urare: 
„fii bogat la minte că se cutremură pământul de 
proști și țara are nevoie de cadre!” Frumos salut, 
frumoasă urare, periculos conținut pentru acea 
vreme! Dragostea, ca „Aglomerație” în care ne 
simțim bine când suntem în singurătate, este un 
cuvânt inventat pentru a-l manipula pe celelalt. 
Fiecare artist plastic, fără știrea și voința sa, când 
pictează își așterne cromatic pe pânză trăsăturile 
sufletului său. Am înșirat doar câteva aspecte ale 
„Aglomerației” în care ne simțim bine în singu-
rătatea noastră în cazul în care ne simțim acasă 
cu Dumnezeu, în clipele când simțim divinitatea, 
clipe care am dori să nu se sfârșească niciodată.
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mândru în toate anotimpurile!mândru în toate anotimpurile!
MaramureşulMaramureşul

ELENA ARMENESCU: - Stimată 
și distinsă Maria Verdeș, în primul rând 
vă felicit pentru modul cum vă implicaţi 
și reușiţi să realizaţi atâtea lucruri minu-
nate! Am asistat la impresionantul spec-
tacol prezentat de copii. Cine și de unde 
sunt participanţii și ce aport au adus ei 
la acest eveniment? 

MARIA VERDEȘ: - Dumneavoas-
tră ați putut vedea doar o parte din școlile 
care participă la Proiectul intitulat „Școala 
rădăcinilor străbune” care este un proiect 
pe bază de voluntariat. În anul 2018, cu 
ajutorul și susținerea autorităților locale: 
Prefectura, Consiliul județean, Primăriile 
și bineînțeles mulți dascăli care au înțeles 
importanța  acestui proiect, am reușit să-l 
introducem opțional în școli.

E.A.: - În cadrul acestui opţional, ce 
învaţă copiii? Promovarea tradiţiilor?

M.V.: - Nu promovarea, ci învățarea 
lor, deoarece eu am constat cu surprindere 
și tristețe că școlarii de la mic la mare nu 
mai știau nici componentele, nici denumi-
rile costumului popular, cu atât mai mult 
modul cum sunt realizate.

E.A.: - Când a fost începutul?
M.V.: - În realitate eu am început din 

anul 2012 să lucrez cu copiii din școala 
mea, ulterior i-am convins și pe alții. Am 
avut atunci un gând de a-i determina să 
gândească altfel, adică să vadă importanța 

tradițiilor care conduce la bunăstare prin 
atragerea turiștilor. Dar a fost numai un 
gând... Am înființat ulterior Asociația „Ră-
dăcinile străbune” și am devenit cunoscută 
prin interviurile de la radio și Tv.

În anul 2017 m-am prezentat la cinci 
școli și împreună cu dascălii de acolo am 
înființat ateliere unde toți învață despre 
materialele din care sunt confecționate 
costumele, vopsit, țesut, fetele învață 
să coasă, băieții să împletească … Acolo 
unde curicula nu permite (este vorba de 
un anumit număr de ore din programa 

scolară care nu poate fi depășit),  dascălii 
entuziaști au hotărât să facă un opțional 
pilot gratuit, așa cum am făcut eu la în-
ceput, de pildă doamna directoare Crina 
Blidar, din Băița de sub Codru, prezentă 
aici cu elevii dânsei. 

E.A.: - Știu că sunteţi o culegătoare de 
folclor, îi îndemnaţi și pe copii să afle mai 
multe de la cei vârstnici?

M.V.: - Desigur! Ei trebuie să „sape” 
să afle istoria localității lor, deoare-
ce fiecare are specificul ei. Sunt unele 
localități care sunt expuse disoluției. Știți, 

Maramureșul este format din patru țări: 
Țara Lăpușului, Chioarului, Codrului și 
Maramureșului, fiecare cu caracteristi-
cile ei. Populația păstrează în multe sate 
obiceiurile locului  nemodificate.

E.A.: - Când aţi folosit cuvântul 
disoluţie la ce vă referiţi? La numărul 
populaţiei sau la obiceiuri? 

M.V.: - La port în primul rând, pentru 
că aproape lumea s-a uniformizat, altfel, 
când sunt îmbrăcați în costume popula-
re, noi cunoaștem din ce parte este fiecare 
după costum...

E.A.: - După culorile ţesăturii sau 
după alte detalii? Pentru că am observat 
că unele zadii (piesă din costum) sunt cu 
dungi orizontale roșu cu negru, altele ne-
gru cu galben...

M.V.: - Da! Dar nu numai asta... gal-
ben cu negru înseamnă că ești din Mara, 
Cosești. Și la negru cu roșu diferă și dungile 
de  exemplu diferă numai pentru faptul că 
avem o „sprânceană” adică dunguța asta 
subțire dintre dungile mai groase. În Bâr-
sana nu mai au sprânceana aceasta.

E.A.: - Și acolo, dungile sunt făcute 
egale între ele?

M.V.: - Da! Cu dungi roșii egale, știi că-i 
din Bârsana și n-au dunga asta de împătu-
rire pe mijloc. Dacă ai dungi roșu cu negru 

și ai și  dunga de împăturire, înseamnă că ești 
de pe Valea Cosăului. 

E.A.: - Pe Valea Izei cum este?
M.V.: - Pe Valea Izei este o diversitate tot 

de la sat la sat, de nu se poate!
E.A.: - Dar cele care au fuste înflorate?
M.V.: - Pe vremuri femeile în vârstă nu 

mai purtau zadie ci făceau din lâna neagră  un 
fir subțite  pe care-l țeseau și tesătura aceea o 
plisau.  Fiind sărăcie, negustorii din zonă au 
adus materiale înflorate tot din lână,  și lor le-a 
plăcut că erau multicolore și au adoptat aceste 
fuste în locul plisăturilor.

E.A.: - Revenind la participanţi, am 
reţinut Băiţa de sub Codru...

M.V.: - Au mai fost cei din localitatea 
Bogdan Vodă, care au optat pentru Proiectul 
opțional de acum doi ani, apoi cei din Vișeu 
cu un opțional pilot prin care am vrut să arăt 
că școlile și elevii vor opționalul. Inspectoratul 
trebuie să țină seama și de dorința copiilor.

E.A.: - Dar copiii cu care aţi cântat „Cruce 
Sfântă părăsită”?

M.V.: - Ei sunt de la Colegiul Ferdinand 
din Sighet. Chiar eu mă ocup de ei. Au cântat 
ca niște îngeri, iar versurile mi-au mers la ini-
mă, drept pentru care le voi reproduce aici: 

Cruce Sfântă părăsită/ Lîngă o margine 
de drum/ Coperișul tău se strică/ Cu credinţa 
de acum./Cruce sfântă, jalnic este/ Tristă stai 
plecată-n jos/ Și nu-i nimeni să te-ndrepte/ 
O, ce lucru dureros/

Oamenii nu-și mai ridică/Pălăria-n drep-
tul tău/Cauţi la lume fără a cere/ Ceva în aju-
torul tău./ Nimeni nu mai vine doară/ Să te-
ndrepte iar frumos? Bate vântul, te doboară? 
Cu icoana lui Hristors/ Dar credinţa mea îmi 
spune/ Că mult nu va dăinui/ Printr-o tainică 
minune/ Crucea iar va birui.

Cu acești copii de la oraș , deși lor le place, 
am mai mult de lucru, pentru că dacă cei de la 
țară mai știu ceva, aceștia de pildă ziceau ață, la 
firul de lână. Fac cu ei diverse jocuri din lână, 
împletituri, ciucalăi...

E.A.: - A mai cântat foarte frumos din flu-
ier o fetiţă tare drăguţă.

M.V.: - Este nepoata mea. M-a rugat mult 
să o învăț, asta este foarte important ca să-
și dorească să facă ce-i place. La ateliere îi 
învățăm și să cânte la instrumente.

E.A.: - Referitor la invitaţii adulţi, vă rog 
să-i prezentaţi!

M.V.: - Cu mult drag, sunt persoane pe 
care le știu mai demult și mă ajută perma-
nent: Doamna profesoară Natalia Lazăr de la 
Universitatea de Nord, Ileana Șandor, Petru 
Cupcea și Maria Șerba cu care am scris două 
cărți despre cămeșă. Acum adunăm material 
pentru a treia carte care va fi despre prelu-
crarea lânii.

E.A.: - Am văzut și un preot...
M.V.: - Da! Am invitat de la toate episcopi-

ile: greco-catolică, ortodoxă și catolică. Întâm-
plarea face că nu a putut să vină decât preotul 
ortodox Nicolae. Vreau să adaug că în Vișeu 
este doamna Ioana Tomoiagă, care nu a pu-

tut să vină, dar are rezultate excepționale. În 
situația aceasta, când în Vișeu și Moisei sunt 
sate golite, distruse de modernitate, dânsa 
muncește mult cu elevii, pentru că de la ei tre-
buie să plece înțelegerea. Eu am zis așa: Dacă 
povestea aceasta este de la Dumnezeu vom 
reuși, iar mie, mi-a trimis în viața mea oameni 
la vreme. De pildă, după ce am devenit cunos-
cută prin interviuri, am fost invitată în Suceava 
unde aveau deja un Proiect asemănător. M-a 
însoțit  un grup de elevi și acolo, iar eu, fără să 
mă gândesc am zis, parcă inspirată de undeva 
de sus: Zece pentru Maramureș. Apoi, dacă 
am zis, trebuie să fac, și la întoarcere m-am 
apucat de implementarea opționalului în Pos-
tul Paștelui, și am cântat pricesne, că altceva 
nu se cântă atunci. Mulți au râs și au zis: Cu 
pricesne vrei tu să implementezi opționalul?  
Eu mi-am văzut de planul meu, am ținut post, 
m-am rugat... 

E.A.: - Dar după ce au trecut Paștile aţi 
cântat și cântece de veselie și copiii au fost 
atrași.

M.V.: - Bineînțeles! De aceea spun că 
atunci când Dumnezeu vrea, se face, dar tre-
buie să recunosc că mergând prin sate pentru 
emisiunea „Zestrea Maramureșului” mi-am 
câștigat mulți susținători. Alții implementea-
ză proiecte cu milioane, eu nu am avut chel-
tuieli mari. Eu am parteneri pe toate afișele, 
dar contribuie doar cu prezența, ceea ce în-
seamnă mult.

E.A.: - Dacă la început aţi avut un gând, 
acum se vorbește mult despre puterea gân-
dului. Adică, până la urmă ele  (gândurile) 
se realizează, se materializează, ceea ce s-a și 
întâmplat, dar pentru viitor ce planuri aveţi? 
Poate vă gândiţi la un proiect european, ex-
tins, care să fie și el pus în practică.

M.V.: - Da! Eu sunt deschisă pentru bi-
nele celorlalți. 

E.A.: - Vă felicit încă o dată pentru tot ce 
realizaţi și vă asigur că a fost o zi de adevă-
rată sărbătoare.

În următoarea zi am vizitat locali-
tatea parcurgând pe jos toate uliţele 
care duceau la obiectivele pe care le 
aveam de văzut , în principal biserici. 
A fost un prilej deosebit pentru a admi-
ra Porţile maramureşene şi casele din 
lemn. Prima biserică vizitată, spre care 
am urcat peste două sute de trepte, a 
fost Biserica din lemn din zona Josani 
(Căeni)  care figurează pe lista monu-
mentelor istorice din România. Ea a 
fost ridicată din lemn de stejar în anul 
1663 (iniţial a fost  biserica unei mâ-
năstiri situată la 2 Km, apoi biserica a 
fost strămutată în locul actual) şi are 
hramul „Naşterea Maicii Domnului”. 
În interiorul acestei biserici am putut 
admira valorosul ansamblu de pic-
turi murale (naive) din 1774, realizat 
de Alexandru Ponehalschi. Când intri 
în biserică atrage atenţia, Cel vechi de 
zile (Dumnezeu Tatăl) cu un porumbel 
pe piept (Sf Duh), înconjurat de îngeri.

Scene din Vechiul testament, şi sce-
nele din Viața lui Iisus sunt completate 
cu iconografia din viaţa sfinţilor Dimi-
trie şi Nestor, prezente în majoritatea 
bisericilor din Maramureş.

Am mai vizitat noul lăcaş al Bise-
ricii greco-catolice, majoritatea lo-
cuitorilor fiind, aici, greco-catolici şi 
Biserica Catolică veche, situată tot la 
înălţime, înconjurată de cimitir. 

Ne-am despărţit de maramureşeni 
cu o stare de bine şi convingerea că 
atâta vreme cât avem dascăli dăruiţi 
ca în Maramureş, în frunte cu Maria 
Verdeş, avem o binecuvântare de la 
Dumnezeu de a reânvia din propria 
cenuşă, precum Pasărea Pheonix.

Dacă ai întreba oameni din diferite regiuni ale 
ţării ce părere au despre zona lor, se ştie că bănăţenii 
susţin că ei sunt „fruncea”, moldovenii se mândresc 
cu Bucovina, cei din sud zâmbesc pentru că au flu-
viu, deltă şi întinderi de pământuri roditoare,  bune 
pentru agricultură până la „marea cea mare” dar 
mândru ca Maramureşul, în toate anotimpurile, nu 
există, spun maramureşenii. De ce oare? Pentru că 
aici s-au păstrat cel mai bine datinile şi obiceiurile 
străbune. Teritoriu neocupat de romani, aici oame-
nii şi-au continuat nestingheriţi viaţa iar ulterior cu 
toată istoria încărcată şi frământată fie de popoare-
le migratoare, fie de puteri străine s-au impus vre-
melnic, aici, straiul, graiul şi tradiţiile s-au păstrat 
nealterate, neinfluienţate până în prezent.

Suntem la sfârşit de mai, început de iunie în anul 
2021 la finalul unei pandemii, când după un inter-
val de un an de restricţii, sunt invitată alături de 
Fundaţia Culturală Dana Ardelea, club UNESCO, cu 

grupul său de adolescente, la o prezentare de costume 
populare din diferite regiuni ale ţării.  Participăm la 
primele două evenimente culturale, la două sărbă-
tori: în 30 mai - 40 de ani de la înfiinţarea în 1981 a 
unui tezaur cultural: „Muzeul satului” din Sighetul 
Marmaţiei şi 1 iunie, sărbătoarea Zilei copilului in-
titulată „Pe uliţele satului” în localitatea Călineşti, 
judeţul Maramureş.După cel de al doilea spectacol, 
stau de vorbă cu doamna profesoară de muzică, ab-
solventă a Conservatorului din Bucureşti, Maria 
Verdeş, artist consacrat , interpretă de muzică po-
pulară şi religioasă din Maramureş şi realizator de 
emisiuni folclorice la postul Televiziunii locale, dar 
mai presus de toate un bun coordonator al vieţii cul-
turale. De înălţime medie, cu un chip frumos, luminos 
şi privire blândă, totodată ageră, este încă îmbrăcată 
în faimosul costum maramureşan.Tenul alb al feţei 
contrastează puternic cu culorile vii ale baticului 
etno cu imprimeu floral cu care îşi acoperă capul.

De mai mulți ani așteptam cu ne-
răbdare luna septembrie, care devenise 
minunata lună a muzicii și vrajei inter-
pretative... Niciodată nu am încercat 
emoțiile din acest an, atât de special 
din cauza pandemiei și a restricțiilor 
ce se impun.

Acest festival este unul cu totul 
deosebit, a devenit un brand de țară 
prin dimensiunea neobișnuită, prin 
statutul dobândit ca participări inter-
pretative de excepție, abordarea unor 
partituri inedite ale maestrului Enescu, 
prin promovarea compozițiilor foarte 
recente, prin colocviile de specialita-
te ale muzicienilor și compozitorilor. 
Este un festival care, cu adevărat, este 
organizat din foarte multă iubire pen-
tru excelența muzicii, a interpreților, 
compozitorilor și nu în ultimul rând 
a auditorilor dornici de a-și tămădui 
temerile ascultând marea muzică, în 
cele mai prestigioase interpretări.

Am o mare bucurie să constat că 
celor ce au contribuit la repunerea 
Festivalului „George Enescu” pe har-
ta muzicii mondiale sunt excepționali 
urmași care continuă acest început 
atât prin interesul pentru promovarea 
compozițiilor lui Enescu în lume, dar 
și continuator al spiritului generos al 
maestrului pentru susținerea tinerelor 
talente și promovarea lor (și mă refer 
la Yehudi Menuhin care a sprijint re-
luarea Festivalului „George Enescu” 
întrerupt în 1971). Actualul director 

artistic al festivalului este Vladimir 
Jurovski un admirator al compozițiilor 
lui Enescu și el, însuși, un susținător 
al promovării muzicii noi precum și 
a unor partituri mai puțin cunoscute.  
Laureații concursului George Enescu 
organizat în anii dintre edițiile de fes-
tival vor concerta cu diverse orchestre 
făcând dovada excelentei pregătiri do-
vedite în fața juriilor de specialitate.

Această săptămână,  a debutat  la 
Palatul Suțu cu un concert cameral, 
dedicat centenarului nașterii Regelui 
Mihai, un an bogat în evenimente cul-
turale, sărbătorirea Centenarului Ope-
rei Naționale Române și firește a 25-a 
ediție a festivalului „George Enescu”.  
Concertul formației Arias Duo avân-
du-i ca protagoniști pe  pianista Karina 
Șabac și violonistul Raul Teo Arias a 
ales un repertoriu preferențial al unor 
compozitori români din secolul al XIX-
lea și XX, partituri de mare sensibilita-
te, interpretate cu înalt profesionalism 
și măiestrie. Concertul a avut loc și la 
Palatul Peleș unde regina Elisabeta 
obișnuia să-l invite pe George Enescu 
și să-l acompanieze la pian.

Urăm succes și acestei ediții a festi-
valului cu speranța succesului cu care 
ne-au obișnuit edițiile precedente, salu-
tând prezența numeroaselor orchestre 
simfonice din țară și-a prestigioaselor 
orchestre din marile centre europene.

@ CLEMENTINA TIMUȘ

Festivalul 
Internațional 

„George Enescu”
- Ediția a 25-a

28 august - 26 septembrie 2021
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Într-o expoziție colectivă de grup a Asociației 
Artiștilor Plastici București, unde au expus 29 
de artiști plastici, despre artista plastică, inginer 
Negruți Adriana am vorbit și publicat în revista 
„Cronica Timpului” - numărul 77, iunie 2021, ur-
mătoarele: De profesie inginer, Negruți Adriana 
a lucrat o lungă perioadă de timp în Irlanda. Ca 
pensionară în țară, a descoperit frumosul cromatic.

Pictează în ulei pe pânză „orice”, după cum 
mi-s-a destăinuit într-un prelung taifas telefonic. 
Pictura sufletului domniei sale este arta mișcare, 
o combinație între arta plastică și arta baletului. 
Cei ce pictează baletul și balerine, practic pictează 
forma artistică a mișcării, unde realizarea formei 
corpului se sfârșește cu fixarea sentimentului ar-
tistic și forme grațioase, în care voluptatea plăcerii 
artistice savurează simțămintele celor iubitori de 
tot ce merită apreciat și iubit. Adriana Negruți cre-
ează o artă plastică orginală, care merită savurată. 

În ziua de 21 iunie 2021 am întâlnit-o pe ar-
tista plastică Adriana Negruți pentru ai înmâna 
revista în care scrisesem despre domnia sa, cele 
de mai sus, revistă editată de Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din România. Departe de a avea as-
pect de inginer, doamna Adriana Negruți era o  
acumulare de artă plastică, prin artă scenică, artă 
grațioasă a mișcării unei balerine. Cred că și poezia 
și muzica ar fi fost bucuroase, fericite chiar, să facă 
corp comun cu celelalte arte, în același trup, trupul 
desăvârșit cu numele Adriana.

După cum arată, după cum zâmbește, după cum 
vorbește și privește, doamna Adriana Negruți pare 
a fi avut parte în viață numai de realizări frumoase 
și mulțumiri aducătoare de satisfacții deosebite. 
O nemulțumire este ca o rană care nu se vindecă 
niciodată. Personalitatea pe care o am întâlnit-o 
părea a nu fi avut „parte” de nici o nemulțumire, 
până în prezent, în viața domniei sale. Pentru a nu 
mai lungi vorba, doamna Adriana Negruți părea 

a fi medicament de 
pus pe rană, pen-
tru însănătoșire. 
Din discuțiile pur-
tate am înțeles că 
tatăl domniei sale, 
domnul Alexan-
dru Negruți este 
de vârsta Marii 
Uniri a României. 
Era puțin supă-
rată pictorița, om 
al tuturor artelor 
frumoase, că tatăl 
ei a suferit un ac-
cident, dar având 
grijă de dânsul, își 
arată dragostea, 
abnegația și respec-
tul față de părintele 

ei.
O forță spirituală invizibilă se manifestă în per-

soana sa prin necazurile neștiute. Sufletul și pasi-
unea ca mișcări expresive și trăsături fizionomice 
s-au imprimat definitiv în toată ființa mea admira-
toare de artă, frumos, omenie. Adriana Negruți a 
apărut ca o frumoasă și interesantă viziune a unui 
organism uman transmițătoare și multiplicatoare 
de forță artistică ingenioasă și sugestivă ce îți bucu-
ră gândurile simțind binecuvântarea lui Dumnezeu 
peste viața oamenilor. 

Adriana Negruți este un suflet nobil. Am scris 
„suflet nobil” pentru că domnia sa mi-a vorbit cu 
atâta patimă și dragoste despre tatăl 
său, Alexandru Negruți, povestindu-
mi lucruri frumoase care mi-au îm-
prospătat zicala: „Cine n-are bătrân 
să-și cumpere”. Din păcate Adriana 
Negruți este o mândrie de excepție, 
în această vreme de tristă amintire 
și trăire, când mulți îi desconsideră 
pe „bătrâni”.

Artista plastică Adriana Negruți 
mi-a „predat” în câteva minute ade-
vărate lecții de frumusețe cromatică,  
prin tablourile realizate de domnia 
sa, și verbală prin frumusețea de a 
vorbi și de a fi om în permanență. 
Aș dori să găsesc în sufletul meu 
și să exprim în scris, forma de ai 
mulțumi pentru felul de a fi al 
Adrianei Negruți. Mă mulțumesc 
să-i mulțumesc Adrianei Negruți 
„printr-un surâs divin, pe ca-
re-l au copii mici când dorm”.
(Alexandru Vlahuță). În ochii 
Adrianei,  când vorbea despre 
tatăl domniei sale citeam de-
votament și o mulțumire ne-
mărginită îi umplea inima. La 
așa vorbe și frumoasă gândire, 
așa operă plastică. Pictura sa 
personalizează, și are în vedere 
permanent umanitatea omului 
ca generic și ca destin. 

Gândirea sa plastică și 
umană, precum comporta-
mentul de zi de zi, glorifică 
triumful puterii divine într-o 
lume așa cum a creat-o Dum-
nezeu. Expresivitatea  sa plas-
tică, deși la început de drum, 
cromatic, compozițional și de-
sen, răspunde semnificațiilor 
pentru care a fost gândită. 
Lucrările plastice ale Adria-
nei Negruți ne invită să fim 
părtași, să o cunoaștem ca om 
și artist, deoptrivă, vegheați 
de creator „prin ochiul său 
albastru”.

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

Motto:Motto:
„Fiecare artist plastic lasă „Fiecare artist plastic lasă 

pentru posteritate, imortalizat, pentru posteritate, imortalizat, 
cromatic pe pânză, cu voia sau cromatic pe pânză, cu voia sau 
fără voia sa, calităţi ale sufletu-fără voia sa, calităţi ale sufletu-
lui său, chiar trăsături ale felului lui său, chiar trăsături ale felului 
domniei sale de a fi”. (Cover)domniei sale de a fi”. (Cover)

NEGRUȚI  ADRIANANEGRUȚI  ADRIANA

NICULAE  L. STĂNESCUNICULAE  L. STĂNESCU

o încântare a mai multor arte într-un singur trup

inginer geolog, talentat poet, respectat cronicar, 
creator de satiră și umor

S-a născut în anul 1929, comuna Drăgănești, Pra-
hova. Este absolvent al Facultății de Geologie din ca-
drul Institutului de Mine din București. A lucrat în țară 
pe diverse șantiere de exploatări geologice și miniere. 
De asemenea în Algeria, Burundi,  Guineea, Argentina,  
Costa Rica, Portugalia, Iugoslavia acordând asistență 
tehnică de specialitate și expertize geologice. După 
1989, inspirat și intrigat de atitudinea și faptele unor 
persoane și personalități, care prin comportamentul 
lor depășesc limitele unui câmp de normalitate, scrie 
versuri (umor, satiră, atitudine). Realizează  publicații 
ca „Realitatea postdecembristă”, precum și un dialog 
satirico-umoristic intitulat „Clișee postdecembriste”. 
În prezent lucrează la un volum de catrene.

 Ca apreciere asupra cărților publicate a primit 
diplome de excelență, una de doctor „Honoris cau-
sa” și una de „Părinte al poporului”, de la Asociațiile 
Culturale „Fundația Academia Daco-Română”, „Ro-
mânia în Lume” și revista „Independența Română”. 
Independența prin cultură 

 Niculae L. Stănescu este și un talentat caricaturist, 
publicațiile sale fiind, uneori, însoțite de interesante 
desene umoristice.

Inspirat de umorul domnului Niculae L. Stănescu, 
subsemnatul am conceput mai multe scenete ce vor 
fi interpretate de membrii trupei  Teatrului NOS-
TRUM ce  a luat ființă în cadrul Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România.

În scurte versuri poetul, se adresează cititorilor, 
având speranța îndreptării greșelilor acestora prin 
înțelepciune, „ Înțelept e omul care, / Greșind un fapt 
oarecare, /Ține minte, și-altă dată / Nu-l mai repetă 
odată. / Altfel spus, omul înțelept / Ține necazurile 
în piept / Doar creând-și o existență / Învățând din 
experiență”.  

În acest sens prezentăm cititorilor versuri din vo-
lumele „REALITATEA POSTDECEMBRISTĂ”

„Despre înţelepciune, care este cunoscută sub 
numele de AFORISM, ZICALĂ, ZICĂTOARE sau 

PROVERB, marii gânditori ai lumii, începând 
din cele mai vechi timpuri şi până în prezent, 

ne-au lăsat moştenire mii de asemenea mărturii, 
consemnate în diferite hrisoave. (....) Să nu uităm 

de Anton Pann care a fost primul culegător de 
zicale-zicători din folclorul românesc”.

@ Nicolae L. Stănescu

Banii-s uşor de cheltuit,
Ei sunt mai greu de chibzuit.

***
Unii, în viaţă pot răzbate

 Jucând numai cu cărţi trucate.
***

Când obiceiu-i sănătos,
Păstreză-l, este de folos!

***
De vrei un cuplu ideal,

Cuplaţi o vulpe cu-n şacal.
***

Când pentru ţară-i de folos,
Un compromis nu-i ruşinos.

***
Când laptele îl smântâneşti,
La unt să nu te mai gândeşti.

***
Atunci când te joci cu focul

Ai grijă, îţi arzi norocul.
***

Omul cuprins de disperare
Control la fapte nu mai are!

***
Când daţi bani pe marfă proastă,

 O faceţi pe pielea voastră
***

Talentul cât ar fi de mare,
Doar munca-l pune în valoare!

***
Cu ifose de complezenţă,

Dovedeşti doar incompetenţă.
***

Când nu-ţi respecţi cuvântul,
chiar de eşti om de rang,

El se-întoarce împotrivă-ţi,
precum un boomerang.

***
Omul infatuat se crede as.
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Într-o zi toridă de vară, am pornit de la 
Kilometrul Zero spre locul ce a fost menit 
să devină reședința de vară a unora dintre 
cei mai de seamă domnitori pe care i-a 
avut Țara Românească – Matei Basarab 
(1588, Brâncoveni– 1654, București)  și 
Constantin Brâncoveanu (15 aug 1654 
Brâncoveni – 15 aug 1714 Constantinopol) 
-  având cele mai lungi și mai fructuoase 
domnii ( 22 de ani pentru Matei Basarab, 
1632-1654  și  26 de ani pentru Constan-
tin Brâncoveanu, 1688 -1714). Ei sunt cei 
care au construit ansamblul arhitectural 
de la Brebu – județul Prahova, o realizare 
reprezentativă a arhitecturii muntenești 
din prima jumătate a secolului al XVII-
lea. Numele localității Brebu provine de 
la brebi, cum erau numiți castorii din la-
cul aflat în spatele ctitoriei, așa cum ne 
precizează Nicolae Iorga în lucrările sale. 

Edificiile fostei ctitorii se păstrea-
ză  și astăzi, putându-se vizita biserica, 
turnul-clopotniță, casa domnească și 

zidul de incintă. Pomenită la 
27 noiembrie 1640 în hrisoavele 

domnești drept ctitoria de la Brebu, 
se poate presupune ca aceasta a apărut 
cu câțiva ani înainte de 1640, pe vremea 
lui Matei Basarab. Lucrările se opresc în 
1654, anul când moare Matei Basarab, 
și stagnează 35 de ani. Urcând pe tronul 
Țării Românești, Constantin Brânconea-
nu finalizează ctitoria începută de Matei 
Basarab și o folosește, la rândul său, ca 
reședință de vară.

 Constantin Brâncoveanu, urcat pe 
tron în 1688, anul apariției Bibliei în lim-
ba română,  și decapitat la Istanbul, în 
ziua de 15 august 1714, a fost protectorul 
tiparului și școlilor din Muntenia și Tran-
silvania. Acesta a transformat școala de la 
Sf. Sava în „colegiu public pentru pămân-
teni și străini”,  dând astfel Bucureștiului 
o nouă Academie Domnească (1694). Tot-
odată, l-a adus în țară pe Andrei, viitorul 
mitropolit Antim Ivireanul, sub îndruma-
rea căruia se tipăresc numeroase cărți în 
limbile română, greacă, slavonă, georgi-
ană și arabă. A fost executat mișelește la 
Istanbul, alături de patru fii ai săi, împre-
una cu sfetnicul Ianache Văcărescu.  Pe 
15 august 1992, Constantin Brâncoveanu 

cu fiii săi și cu sfetnicul Ianache au fost 
canonizați de către Biserica Ortodoxă 
Română (Sfinții Mucenici Brâncoveni). 
Sunt sărbătoriți pe 16 august pentru a nu 
coincide cu sărbătoarea Adormirii Maicii 
Domnului. 

În fosta reședință domnească de la 
Brebu, construită nu numai în scop recre-
ativ, dar și ca loc de refugiu în caz de pri-
mejdie, se intră pe sub turnul clopotniță, 
care inițial a fost construit cu înălțimea de 
35 de metri. La cutremurul din 1802, cel 
mai mare cutremur din țara noastră, 
având 7.9 grade pe scara Richter,  par-
tea de sus a turnului s-a darâmat și a fost 
reconstruit doar până la înălțimea de 27 
metri. Turnul clopotniță are patru nivele: 
primul nivel este poarta de acces în curte,  
nivelele doi și trei aveau rod de apărare, 
fiind prevăzute cu metereze de tragere, 
nivelul patru este sala clopotelor, folosit 
ca loc de observare. Turnul clopotniță 
constituie una din cele mai reprezentati-
ve tehnici de construcție din Evul Mediu 
românesc.

Frumoasa biserică, foarte trainică și 
rezistentă, cu dimensiunile 30m x 10m, 
ea însăși o bijuterie, are un plan trilobat, 
cu o turlă mare pe naos și alte două mai 
mici pe pronaos. Zidurile bisericii sunt 
construite din piatră de râu și cărămidă, 
cu o grosime la temelie de 2 metri. Are 
hramul Sfinţii Arhangheli „Mihail și Ga-
vriil” iar altarul său, boltit cu o semica-
lotă, păstrează în interior și pe iconostas 
o parte din pictura lui Sava Henția. Fe-
restrele sunt foarte înguste, ca ale unei 
cetăți, locuitorii, sau o parte dintre ei, 
putându-se adăposti în biserică în caz de 
primejdie. Datorită zidurilor groase și a 
ferestrelor înguste, intrarea în biserică 
era singura cale de acces în interior, astfel 
încât, ușa fiind foarte bine închisă, trans-
forma lăcașul într-o fortăreață. Biserica 
a fost pictată în vremea lui Constantin 
Brâncoveanu. În timpul unor lucrări de 
restaurare, unele dintre ferestre au fost 
acoperite. Mai târziu, în timpul restau-
rărilor, specialiștii au decapat tencuiala, 
readucând la lumină o parte din pictura 
originală, din vremea domniei lui Con-

stantin Brâncoveanu, aflată în ogivele 
primelor ferestre din stânga și dreapta 
intrării în biserică, acestea fiind foarte 
adânci datorită zidului gros.

Casa domnească, de mari dimensiuni 
(11.8m x 30.2m), are o formă dreptun-
ghiulară, fiind una din cele mai importan-
te construcții laice din Țara Românească 
păstrate până în zilele noastre. Are 8 în-
căperi și o logie, ridicată pe două pivnițe, 
folosite ca spațiu de recreere. Aflată în 
apropiere de capitala Țării Românești 
din acea vreme – Târgoviște - Brebu era 
un adevărat rai: aer curat, lacuri sărate 
și o remarcabilă poziție strategică. În caz 
de pericol iminent era posibilă retrage-
rea  spre Ardeal, unde domnii munteni 
întrețineau relații de alianță și prietenie 
cu familiile domnitoare din Transilva-
nia, parcurgând un drum de 60 km, pe 
la Paltinul, apoi prin Săcele-Comarnic. 
Începând cu 1752, fosta reședință dom-
nească îndeplinește, de-a lungul anilor, 
mai multe funcții printre care: loc de re-
creere pentru elevele de la Colegiul Elena 
Doamna din București, care își petreceau 
la Brebu vacanțele de vară, bucurându-se 
de izvoarele cu apă sărată; preventoriu 
pentru boli pulmonare, datorită calității 
deosebite a aerului,  transformat mai 
apoi în sanatoriu TBC. Ulterior, până în 

Întotdeauna am considerat că umo-
rul, alături de artă și sport, este soluția 
de balansare a efortului și stresului.

În decursul istoriei, aproape tutu-
ror personalităților le-au fost atribuite 
reflecții, maxime sau întâmplări umo-
ristice. 

Umorul este atributul oamenilor 
inteligenți și, ca om care au umblat pe 
toate continentele și a dialogat cu toa-
te categoriile de oameni, risc să spun 
că umorul românesc este cel mai va-
loros și cel mai aplaudat.  Resursele 
de umor se găsesc în toate locurile din 
țară, în toate momentele istorice și în 
toate circumstanțele indiferent dacă 
sunt fericite sau nefericite. 

Poate că România este singura țară 
în care se întâlnește foarte frecvent 
expresia „fac haz de necaz”. În argu-
mentarea aceste aprecieri, am mai în-
tâlnit undeva următorul comentariu: 
„Când lucrurile nu merg bine, rușii fac 
revoluție, polonezii fac grevă, iar româ-
nii fac  umor”. 

În afara cazurilor în care reflecțiile 
sau poantele sunt atribuite unor autori, 
putem afirma că, în majoritate, umo-
rul, sub toate formele lui, este un pro-
dus al maselor.  

Explicația este aceea că poantele se 
produc spontan, uneori chiar întâm-
plător, în împrejurări extrem de dife-
rite și în dialoguri purtate în toate me-
diile sociale. 

O altă explicație este aceea că 
„poanta”,  de la forma în care se naște, 
în procesul de evoluție, se schimbă con-
tinuu în funcție de zona geografică și 
de persoanele care o promovează.  Se 
spune că soarta unei glume nu depin-
de de gura care o spune, ci de urechea 
care o ascultă. 

Dacă ne amintim bine, în timpul 
precedentului regim și, practic, în toa-
te regimurile politice, cele mai multe 
bancuri au fost inspirate de limitările 
și de absurditatea regimului respectiv. 

Având în vedere firea și stilul meu 
de viață moștenit, în special, de la ta-
tăl meu, am derulat această preocupare 
într-un mod organizat, care să permită 
în final elaborarea unei lucrări cu di-
mensiunile și exigențele unei enciclo-
pedii a umorului.

De ce eniclopedie de buzunar? 
Deoarece, găsesc eu, cel mai adec-
vat moment de lectură este în timpul 
călătoriilor,când alte preocupări sunt 
greu de abordat și când oricine este bu-
curos să se relaxeze și să se îndepărteze 
cu gândul de grijile și de problemele pe 
care le are. 

Concepția mea de viață este: Dacă 
muncești trebuie să fii recompensat. 
Dacă ești recompensat conform mun-
cii prestate, cu bune  rezultate, trebu-
ie să te bucuri. Dacă vrei ca bucuria să 
fie sănătoasă și consistentă, trebuie să 
râzi, să cânți, să dansezi împreună cu 
cei dragi. Toate aceste manifestări mar-
chează momentul,  definesc și din di-
mensionează frumusețea vieții când 
sunt parfumate cu UMOR.  

Fără umor, totul este statistică rece, 
care contabilizează momentele și eve-
nimentele vieții. 

Cu umor,  momentele, evenimen-
tele se înregistrează în memorie, con-
struind „step by step” profilul unei vieți 
frumoase și fericite.

Nimic nu este frumos și nimeni nu 
este fericit fără bucuriile reale și con-
sistente .

Deci... DACĂ UMOR NU E... NI-
MIC NU E!

SIMPTOME
DEPISTARE

TRANSMITERE
JJJ

Tușesc puternic, apoi strănut. Cei 
din jurul meu: 

- Sănătate! 
- Eu: Grație! 
În 10 secunde au dispărut toți.

JJJ
Bine că nu se transmite virusul ăsta 

prin telefon! O pățeam toți!

JJJ
Recomandare de ultim moment: 

mâncați slănină! Virusul patinează la 
intrare.

JJJ
Dacă, Doamne ferește, aș avea viru-

sul ăsta mi-aș îmbrățișa toți dușmanii, 
să vadă că nu am nimic cu ei.

JJJ
 Soluție de recuperare datorii: 
Omul de afaceri, depistat cu Covid 

19, în dialog cu medicul spitalului „Ma-
tei Balș”:

- Când ați avut primele simptome? 
- Acum o săptămână.
-  Și de ce nu ați venit atunci la spital? 
- Toată săptămâna am avut întâl-

niri cu partenerii de afaceri care nu îmi 
plătesc datoriile, unele din ele acumu-
late de mulți ani.

MĂSURI DE PRVENŢIE
JJJ

Împotriva coronavirusului, mân-
cați 2 căței de usturoi. Nu servește la 
nimic, dar toți vor respecta distanța 
socială.

JJJ
Să se termine odată cu spălatul pe 

mâini! Mi-a venit factura la apă... zici 
ca am crescătorie de delfini!

JJJ
Cum s-a accidentat soția mea în 

casă: 
Ajung  azi acasă și...  nenorocire! Ea 

ștergea mânerele de la ușă cu pălinca 
mea de pere... 

JJJ
Un set de mănuși de protecție chi-

rurgicale = 100  de lei.
Un litru de pălincă = 33 de lei.
Cred că îmi iau trei seturi de pălin-

că și mă dezinfectez și intern, și extern! 

JJJ
S-a întors soțul meu de la cumpără-

turi. I-am făcut duș cu alcool sanitar, 
apoi l-am dezinfectat temeinic, iar la 
final l-am pus să facă gargară cu clor 
concentrat timp de 15 minute. E sufi-
cient sau trebuie să-l și fierb?

JJJ
Acum, dacă am trecut la mânecă 

scurtă, trebuie să ne spălăm până la 
coate sau cum?!

JJJ
Vești proaste! OMS a anunțat că 

virusul a suferit o mutație și va trebui 
să ne spălăm și pe picioare...

JJJ
Menajera mea lucrează de acasă... 

Mă sună și îmi spune ce să fac...

JJJ
Dragii mei, după pandemia asta, o 

să fim toți ca la 20 de ani... fără griji 
și fără bani!

Sursa: „Enciclopedia umorului de buzunar”
București, 2020, Ion Pecie, Claudia Preda

Caricaturi de Marin Constantin

anul 1955, aici a funcționat un azil de bătrâni. De 
atunci s-a aflat sub patronajul Direcției Monu-
mentelor Istorice. Ulterior, s-a decis introducerea 
acestui complex medieval în circuitul turistic,  
motiv pentru care au loc ample restaurări, casa 
domnească fiind readusă la  forma inițială. La 
12 septembrie 1971, prin strădania profesorului 
Nicolae Simache, ctitorul muzeelor prahovene, 
a fost vernisat Muzeul Casa Domnească Brebu, 
secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheo-
logie Prahova din Ploiești.

Zidurile de incintă, înalte de 5-6 m, sunt 
bine conservate până astăzi,  suferind doar mici 
intervenții asupra lor cu trecerea timpului. De jur 
împrejur era un pod de pază, pe care îl foloseau  
soldații, iar în caz de primejdie aceștia puteau 
reacționa asupra inamicului, trăgând de pe  me-
terezele special amenajate în partea superioară 
a fortificațiilor.  

În incinta Muzeului Brebu sunt amenajate 
două expoziții – una permanentă și alta tem-
porară. Expoziția permanentă, dedicată artei 
medievale, prezintă obiecte din secolele XVII - 
XVIII, însă deși sunt originale, nu au aparținut 
ctitorilor amintiți. Lucru de înțeles,  pentru că, 
la câte instituții au funcționat aici, nu s-au putut 
păstra, din păcate, obiectele de mobilier inițiale.  
Cu toate acestea, obiectele expuse recreează at-
mosfera celor două veacuri. Găsim în expoziție 
arme de foc, arme albe, o colecție deosebită de 
carte veche românească, majoritatea în limba 
română dar scrise cu alfabet chirilic, dintre care 
amintim Biblia lui Șerban Cantacuzino și Ca-
zania lui Varlaam (tipărită la Mănăstirea Trei 
Ierarhi din Iași, la 1643, „Carte românească de 
învăţătură la dumenecele preste an și la praznice 

împărătești și la svânţi mari”, 506 file, conținând 
și primele versuri în limba română, prin care este 
recunoscut meritul domnitorului Vasile Lupu în 
tipărirea cărții), piese de mobilier, picturi.

Expoziția temporară actuală a  fost vernisată 
în mai 2021, fiind dedicată tehnicii, organizată în 
colaborare cu Muzeul Universității Politehnica 
din București. Se știe că la curtea unora dintre 
cei mai de seamă domnitori pe care i-a avut Țara 
Românească au fost prezenți faimoși inventatori 
și cercetători. Elementul de atracție al expoziției 
temporare este  un teodolit - aparat de măsurare 
și proiectare, chiar cel pe care Anghel Saligny și 
echipa sa l-au folosit la executarea podului de la 
Cernavodă, dar amintesc și Cartea de Onoare a 
Institutului Politehnic din București cu semnatu-
rile echipajului navei „Apollo 12” (2 martie 1970): 
Charles Conrad-comandant, Richard Gordon-pi-
lot modul comandă, Alan Bean-pilot modul lunar. 
Printre personalitățile prezentate de Politehnica 
din București amintim: Anghel Saligny, Simion 
Stoilow, Șerban Țițeica, Spiru Haret, Constantin 
Budeanu, Traian Lalescu, Gogu Constantinescu, 
Ion Mincu, Ion I.Agărbiceanu.

@ TANȚA TĂNĂSESCU

Reședința  de  vară  de  la  BrebuReședința  de  vară  de  la  Brebu
a  lui  Constantin  Brâncoveanu a  lui  Constantin  Brâncoveanu 

ION PECIE:
„DACĂ UMOR

NU E...
NIMIC NU E!”

JJJ
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De neamul marma]ienilor
Î ntâmplare sau destin - când e vorba de nume-

rologie, discuțiile sunt împărțite - face ca a 12-a 
carte din ciclul Vocaţii filosofice românești să fie 

dedicată unei teme ce excede cadrul strict filosofic, sta-
bilit cu strictețe de inițiatorul său, profesorul-acade-
mician Alexandru Surdu, fiind dedicată unui neam și 
unui ținut „magic” al țării, Maramureșul istoric, sau 
Marmaţia, cum îi spune profesorul Al. Surdu, prelu-
ând o sintagmă de la Jordanes, și chiar mai de departe 
(„Această patrie, așezată cu fața către Dunăre, pe care 
cei vechi au numit-o Dacia/ Haec Gothia quaem Dacia 
appellavere maiorem/, era despărțită la răsărit de ro-
xolani, la apus de iazygi, iar la nord de sarmați/a sep-
tembrionem Sarmathe/...”), de unde și denumirea de 
urmași ai  marmaților și ai sarmaților, prezenți aici... 
din vremea ultimei glaciațiuni.

Dacă ar fi să-i găsim totuși un echivalent literar 
cărții Ordinul Cavalerilor Marmaţieni (Tg. Mureș, 
Ed. Ardealul, 2020) ar trebui să ne întoarcem în timp, 
poate la Cântarea României, a lui Alecu Russo, sau 
mai departe, la De neamul moldovenilor, a lui Mi-
ron Costin, cartea de căpătâi a istoriografiei noastre 
moderne, de la Mihail Kogălniceanu încoace. Asta și 
pentru că autorul primului poem filosofic din cultu-
ra noastră, Viaţa lumii, o meditație originală asupra 
vieții văzută ca un vis, și asupra sorții nedrepte, s-a 
silit să lase posterității și o mărturie „din ce neam 
au ieșit lăcuitorii Moldovei, ai Țării Românești, dar 
și românii din țările ungurești, care toți de un neam   
și odată descălecați suntu”, măcar că vremurile i-au 
fost potrivnice și „era trecut cu bătrânețile, om de 70 
de ai...”, cum ne spune, ca să-și salveze tatăl de la o 
rușine veșnică, Dimitrie Cantemir.

A șadar, „trecut și domnia sa cu bătrânețile”, 
profesorul-academician Alexandru Surdu 
compune o carte în care filosofia este doar 

un pretext de meditație, tema centrală fiind Marmația 
eternă: „N-am scris prea multe despre Univers, dar 
mi-a fost dat să scriu câte ceva despre Marmația, 
care fiind atât de îndepărtată, ajung la ea doar pe 
cărări de gânduri, luminate câteodată cu făclii as-
trale, încât îmi pare uneori că-i partea mea de cer” 
(p. 7). Amestec de monografie, carte pedagogică și, 
pe alocuri, poem epico-filosofic, Ordinul Cavaleri-
lor Marmaţieni are echivalent, în creația profesoru-
lui A. Surdu doar în monografia Scheii Brașovului 
(București, Ed. Științifică, 1992), o carte a originilor, 
a începutului și a primilor pași în viață, o carte a Dru-
mului ce duce simbolic spre Nord, spre îndepărtata 
Hiberboreea, țara unde, spune legenda, mai venea 
uneori divinul Apollo să ierneze, și să mai asculte 
odată cum „bat” geții citerele, rugându-se, cu cân-
tări și imnuri înălțate către zei, să-i alunge pe dușmani. 
Căci aici este „țara veche”, unde Deceneu văzând că geții 
„se supun lui sufletește și că au înzestrare naturală, i-a 
învățat aproape toată filosofia... Iar predându-le lor eti-
ca le-a domolit obiceiurile barbare ... și i-au făcut să tră-
iască firesc, după legile proprii, pe care le numesc bela-
ginae și, instruindu-i în domeniul logicii, le-a dezvoltat 
gândirea, făcându-i să fie mai dezvoltați la minte ca alte 
neamuri...” (Jordanes, Getica, Fundația Gândirea, 2001, 
ediție de Gabriel Gheorghe, p. 27).

Vorbind despre marmaţieni, despre oamenii și locu-
rile minunate din Nordul țării: Oașul, Maramureșul și 
Bucovina, profesorul Al. Surdu trăiește mai mult decât 
emoția omului „din centrul țării, cunoscător superfici-
al al zonei de graniță”, având, inevitabil, asupra aces-
tui subiect și o perspectivă filosofică. În cartea Geneza 
formelor culturii (1934), profesorul Petre P. Negulescu 
(1872-1951), și el maiorescian, ca și Al. Surdu, vorbește 
deschis depre specificul naţional, o temă ce a preocupat 
conștiința românească postbelică. Sprijinit pe o vastă 
documentație, deopotrivă antropologică, dar și filosofi-

că, P.P. Negulescu excludea determinismul rasial, consi-
derând că valorile materiale și spirituale ale popoarelor 
se împrăștie, prin difuziune, de la un popor la altul, la 
fel „precum un corp solid se împrăștie în masa lichidu-
lui în care se dizolvă”.   Comunitatea de idei, și impli-
cit de cultură, nu se poate realiza decât printr-o „viață 
în comun”. Iată cum vede profesorul Al. Surdu această 
comuniune naturală a neamului: „Cert este că româ-
nii din Maramureș, vecini cu granița de Nord, nu sunt 
mărginașii țării, ci dimpotrivă, au fost descălecătorii de 
neam, făcându-și simțită prezența în toate provinciile 
românești, dar rămânând izolați într-un fel de bastion, 
ca și bucovinenii, al românităţii autentice”(Ordinul, 
op.cit., p. 80). Așadar, suntem departe de uniformi-
zarea de care vorbea P.P. Negulescu, asta și pentru că 
„înăuntrul fiecărui popor, unificarea formelor de viață, 

și, în genere, uniformizarea sufletească se lovesc de di-
versitatea intereselor sociale...” (Geneza formelor cul-
turii, Ed. Eminescu, 1984, p. 463).

L a rândul său, L. Blaga, încercând să determine 
și să înțeleagă fenomenul românesc, a pornit 
de la categoriile ce caracterizează cele trei ra-

muri ale creștinismului tradițional, în spațiul românesc 
(catolicismul, protestantismul și ortodoxia - n.n.), și, cu 
deosebire, în cel ardelenesc. Elementul ce dă stabilitate 
ortodoxiei românești este, în opinia lui L. Blaga, sofi-
anicul („Sofia este ordinea și înțelepciunea divină care 
coboară în vremelnicie... Sofianic este un anume sen-
timent al omului, în raport cu transcendența (Spaţiul 
mioritic, 1936, p. 90). În accepțiunea lui L. Blaga,  so-
fianicul este fenomenul primar, transcendentul care 
coboară, o transfigurare de sus în jos, o idee speculati-
vă, o trăire religioasă, o concepție despre viață. Același 
sentiment îl deprindem și din scriitura „hieratică”, ca 
o boare ce vine dinspre trecut, a profesorului Al. Sur-
du: „Îngerul Domnului a sunat din trâmbiță destinului 
nostru, răscolindu-ne Trecutul. Uneori, după slujba de 

vecernie, se zice, la ceas de seară, înainte de luminarea 
Sfintei Cruci, se văd acolo, pe Gruiul Domnului, două 
umbre uriașe, ce parcă stau de strajă. Aici, la margine 
de Lume și de Țară. Să fie umbrele voievodale ale lui 
Bogdan și Dragoș? N-ar fi de mirare, căci aici ar trebui 
să fie locul lor de adunare...” (p. 177).

Î n afară de această determinantă sofianică, pro-
fesorul Al. Surdu mai identifică, în Marmația sa 
de suflet, și o orientare naturală spre pitoresc, 

o altă trăsătură stilistică a subconștientului, dacă ar fi 
să-i dăm crezare tot lui L. Blaga: „Dragostea de pitoresc 
și de ornament are în viața țărănească, și ciobănească, 
românească o întâietate precumpănitoare, chiar asupra 
etnicului” (Spaţiul mioritic, p. 126). Iată, de pildă, o în-
semnare despre obiceiurile populare „mireștene” (ale 
locuitorilor comunei Dragomirești, de le Valea Izei), 
trecute „De pe teren pe scenă, și viceversa” (cnf. titlu-
lui unui capitol al cărții - n.n.): „Primele manifestări 
publice, înscenate, ale obiceiurilor populare le-au or-
ganizat despărțămintele Astrei (Asociația Transilvană 
pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, 
înființată în 1861, de Mitropolitul Andrei Șaguna, și la 
renașterea căreia, actuală, a pus umărul și profesorul Al. 
Surdu - n.n.). Atunci se făceau expoziții de cărți, obiec-
te, costume. Primele spectacole s-au făcut pe scene im-
provizate. Hora mare, de exemplu, deschisă, cuprindea 
tot satul... Mai târziu, noii conducători, conștienţi de 
influenţa culturii populare (s.n.), au interzis șezătorile, 
au confiscat sălile de spectacole, și au deschis așa zise-
le „cămine culturale”, focare ale propagandei comunis-
te și centre de poluare a folclorului... Astăzi asistăm la 
coborârea de pe scenă a dansurilor populare și la re-
întoarcerea lor în vechile locuri...” (p. 77). De aici, și 
până la formularea unor observații față de calitatea și 
conținutul cântecelor populare, nu e mare distanță. Re-
amintim că și L. Blaga era preocupat de calitatea cân-
tecului tradițional și cu deosebire a sonorităților arha-
ice ce însoțesc trăirile interioare, astfel că observațiile 
profesorului Al. Surdu ating,  filosofic vorbind, fondul 
problemei: „Am văzut la germani, la sârbi și la greci 
renașterea cântecelor populare, prin interpretarea lor 
în grupuri de cântăreți, astfel încât să poată fi cântate și 
de spectatori, la concerte. Ceva asemănător încercase și 
Adrian Păunescu, dar nu cu muzica populară. La români 
s-a ajuns, din păcate la un fel de „cult al personalității” 
interpretului. Ba chiar și la procese pentru revendica-
re unui cântec. Ce fel de muzică populară este aceea pe 
care nu ai dreptul s-o cânți?” (p.77).

C itind cartea profesorului Al. Surdu, îi dăm, in-
direct, dreptate lui Lucian Blaga care afirma, în 
Spaţiul mioritic, că dragostea pentru pitoresc, 

pentru nuanță și dicreție, conturează patrimoniul nos-
tru stilistic, iar în acest sens „românul posedă un înalt 
potențial cultural”. Dovadă este și satul maramureșean/
marmaţian contemporan: „În ciuda numeroaselor sti-
luri, se observă tendința de menținere a unor elemen-
te tradiționale, adesea destul de cortisitoare, dacă ne 
referim la porțile tradiționale...  Porţile împărătești, 
le spunem noi, sunt de o mare frumusețe și păstrează 
vechi simboluri traco-gete și creștine. Din păcate, sunt 
tot mai rare casele de lemn, cu stâlpi totemici și colane 
ale timpului...” (p. 111).

Trăind, adesea, în case de lemn, sau care imită ar-
hitectura tradițională, croite din bârne uscate la soa-
re, spălate de ploi și albite de zăpezi, printre scoarțe, 
unelte și veșminte vechi, transmise din generație în 
generație, marmațienii au ceea ce s-ar numi simţul is-
toriei, metaforă ce explică de ce, în împrejurări istorice 
speciale,  aici își are geneza însăși constituţia spiritua-
lă locală, ca atare. La acest simț, special, ce transformă 
lumea concretă, într-o experiență sensibilă și imagina-
ră, face apel profesorul Al. Surdu atunci când încear-
că să constituie Asociaţia Bogdan Dragoș, a nobilimii 

românești din Maramureș, cu sediul la Si-
ghetul Marmației, oraș unde s-au reunit 
neamurile cu ascendență nobiliară, ates-
tate de pe vremea Regelui Carol Robert de 
Anjou, care a conferit cnezilor și voievo-
zilor maramureșeni primele Diplome. Și 
tot aici au locuit și au scris despre aceste 
tradiții Ioan, Cavaler de Pușcariu (Date is-
torice privitoare la familiile nobile româ-
ne, 1892 și 1895) și Ioan Mihali de Apșa 
(Diplome maramureșene din secolele 
XIV și XV, 1900), cărți „greu de citit și de 
transportat”, cum observă profesorul Al. 
Surdu. Mai aproape de noi, prin strădania 
Luciei (Binecuvântată să-i fie memoria! - 
n.n.) și a lui Ioan Piso, a fost editată car-
tea lui Alexandru Filipașcu, Enciclopedia 
familiilor nobile maramureșene de ori-
gine română (Ed. Eikon, 2015), o amplă 
referire la cele 458 de familii nobile din 
Maramureș. Vorbind despre reuniunile 
de la Vișeul de Sus ale urmașilor Cava-
lerilor marmațieni, profesorul Al. Surdu 
are o nostalgie... cosmică: „Sunt în sală și 
se uită la tine cum vorbești, cum îi arunci 
în istorie cu 800 de ani în urmă, oameni 
care încă se mai duc la mormintele buni-
cilor cu flori...” (p. 188). Iar încheierea, 
are parfum de hrisov îngălbenit de vreme: 
Dacă tradiţia e merindea sufletului (s.n.), 
tradiția Cavalerilor Marmațieni este „trai-
sta” sufletului pentru orice marmațian 
adevărat” (p. 188).

P oveste a trecutului, cronică a nea-
mului, sau punte spre viitor, Or-
dinul Cavalerilor Marmaţieni 

este rezumatul operei sociale a profe-
sorului Al. Surdu, este diata sa pentru 
cărturari, pentru urmașii Cavalerilor de 
odinioară, dar și pentru coconii și zâne-
le locului, frumos împodobiți, purtați de 
mână, de părinți, la procesiuni și hramuri: 
„Îmi imaginez o cetate imensă, undeva 
la graniță, între Marmația și Sarmația... 
întărită de portavocea eternului, și răsu-
nând de chemarea Marelui Comandor - 
Vera Fides! Iar de departe, ecoul, plutind 
pe valurile înspumate de „sineală, de aur 
și de sânge”, (culorile în care este pictat 
Codicele de la Ieud - n.n.), răpunzând ca 
o trâmbiță a Destinului - Usque ad Mor-
tem! (p. 195).

Este chemarea Țării Străbune, com-
pusă epopeic de  profesorul Al. Surdu, 
în 12 cânturi/versete, a Hiberboreei vi-
sată de antici și regăsită in aeternum 
de un împătimit al trecutului. Asta pen-
tru că, dezvăluindu-și misterul, cultura 
tradițională răspunde unei nevoi mereu 
vii, de conservare și securitate. Iar dacă 
am supraviețuit, maramureșenii în primul 
rând, și noi toți, ca neam, este și pentru 
că am avut mereu, vorba  profesorului Al. 
Surdu, „desagii” plini cu merindele sufle-
tului. Așa să ne ajute, Dumnezeu!

@ MARIAN NENCESCU

Și părinții, și copiii, și bunicii, și nepoții, toți sau aproape toți 
(unora le lipsește receptivtatea la întregul armonios, frumos, la 
ceea ce ne taie respirul înmărmurindu-ne cu arară concepțiune), 
suntem încântați, deopotrivă, de ceea ce ni se întâmplă, de schim-
bări, surprize plăcute, cum ar fi alternarea – într-un ritm sigur și 
precis – a celor patru anotimpuri, speculând, la vremea fiecăruia, 
fiece minut, fiece secundă, încercând să ne bucurăm de fecundi-
tatea, de variația și bogăția evenimentelor, iar VARA, anotimpul 
la care mă voi referi, ne oferă satisfacția de a fi, încă de la prima 
clipire la început de zi, privirile ne sunt alintate de azurul ce înflo-
rește miozotiși, auzul ne este încântat de ciripitul păsărelelor, tru-
pul ne este mângăiat de razele blondine ale soarelui, întâi timide, 
apoi din ce în ce mai sigure pe ele, mai jucăușe, pitindu-se pe după 
frunzele de smarald ale copacilor, de coloritul atât de plăcut și di-
vers al florilor, de mireasma lor îmbătătoare, de fluturarea ușoară 
a sutelor de aripi din catifea, în culori pastelate, a zeci de fluturi, 
de zumzetul albinelor hărnicuțe, de joaca animăluțelor de casă, 
care dau din coadă și-ți sar în brațe numai ce îi complimentezi cu 
un: „Vai, ce scump ești!”

A venit vara și, odată cu ea, vacanța mult așteptată, Vacanţa 
mare sau Vacanţa democratică, iar noi, de la mic la mare, vese-
lindu-ne, savurând, avizi, cu privirea, cu auzul, cu sufletul, daru-
rile încântătoare ce ne sunt oferite de Mama Natură, mulțumim 
Domnului, în fiecare moment, pentru că existăm, iar la sosirea lor 
ceva, în noi, se schimbă, devenim mai buni, mai sereni, mai fru-
moși, mai înțelepți mai… mai!! Și cum să nu devenim, când – nu 
vreau să repet – sunt atâtea ocazii splendide!? Ce-ți este și cu teh-
nica modernă! Să te tot plimbi cu mașina – are și aer condiționat! 
Dacă mi-ar permite timpul aș face câteva ture pe zi, să admir pei-
sajul. Sectorul 3 este Sectorul verde. Să tot privești! 

Iar eu, să nu pierd ocazia, am urcat cu nepoțelul meu în primul 
autobuz ce a sosit. Pe la jumătatea drumului urcară patru tineri, 
două fete, doi băieți. Ele, dezinvolte, volubile, ei – dezolați. Una din 
fete se enervează, aducându-și aminte de vreo nereușită și începe: 

- Ce?!... – ceva ce nu pot pronunța – și-și spune, mai depar-
te, oful. Cei din mașină tac mâlc. Eu simt că mă înfierbânt, dar nu 
iau atitudine (era să încasez o palmă de la o țigăncușă, acum ceva 
vreme, care aruncase pe drum o coajă de banană și o bătrână era 
gata să se întindă pe jos dacă n-o prindeam de un braț. Sosise lân-
gă mine și un domn cu grade, dar nici el nu a avut mai mult curaj. 
Hm! Bărbații!). La următoarea stație au suit în mașină, concomi-
tent, pe ușa din mijloc, o doamnă în vârstă cu sacoșe în ambele 
mâini și un băiat la vreo 16 ani. Chiar în față, un loc liber. Tânărul 
se repede spre loc, bătrâna se dă într-o parte și îl întreabă: 

- Vreți să stați jos? Poftiți! 
El dă din cap afirmativ, nici „Mulţumesc”, nici… nimic și se 

așază pe scaun. 
- !?!?! încercăm, noi, să ne dăm părerea.
Nu mai vreau să ascult și să văd cele ce se petrec în mașină. 

Îmi îndrept privirea spre carosabil, măcar văd mașini colorate, 
parcuri și grădini pline de floare. La un moment dat, la o a doua 
oprire în stația „Câmpia Libertății”, un zgomot asurzitor, mai să ne 
spargă timpanele (nu știu cei de afară cum au reacționat): o ma-
șină, roșie, roșie, se pare adusă din străinătate, decapotabilă, cu 
șase tineri – incluzând șoferul: doi băieți și două fete pe scaunele 
din spate – ei ședeau, iar ele, în picioare, cum și cea care era lângă 
șofer – cântau, de fapt urlau și țopăiau, cu pletele în vânt, după o 
melodie ce le-o oferea un radio – casetofon, într-o goană nebună, 
nebună, trecând ca un bolid pe lângă autobuz. O doamnă în vâr-
stă, palidă, speriată de parcă văzuse o nălucă, își făcea cruce, după 
care a suit în autobuz:

– Doamne, zise ea, este sfârșitul lumii!!
Am ajuns cu bine la nepoțelul care mi-a sărit în brațe și mi-a 

spus:
 – Eu nu vleau să fiu mic ca Buni, pap și mă fac male! Melgem 

cu momocicheta la ginastică!

 – Sigur! , am aprobat (numai eu știam ce alergătură mă aș-
teaptă).

 Am pornit-o pe aleile Parcului Al.Ioan Cuza (fost I.O.R), tot 
într-o goană. Trei muncitori de la A.D.P. tundeau iarba cu mașinile 
acelea zgomotoase, totuși drăguțe; nepoțelul meu este încântat la 
vederea lor. Ne-am așezat pe o bancă, aproape de locul unde iarba 
tunsă, mirosind a verde, era răsturnată pe aleea pavată și trasată 
cu linii și săgeți adecvate concursurilor de biciclete. Se formase o 
movilă destul de mare. La un moment dat, se apropiară trei tineri, 
o ea și doi de ei și începură să împrăștie iarba cu picioarele. (Cum 
să se mai amuze și ei?) Unul din muncitori îi vede și le spune: 

 – Lăsați iarba, de ce nu mergeți pe alături? Este loc destul!
Ei nu prea înțeleg sau se fac că nu înțeleg, continuă joaca, iar 

muncitorul se îndreaptă spre ei. Fata (ce curajoase fetele de azi!) 
și unul din băieți vor să-l înfrunte și încep să înjure :

 – ...!! și iar nu mai pot să spun. Am văzut cum Toni, nepotul 
meu, întorcea capul spre ei dar și spre mine, avea o privire și spe-
riată dar și ghidușă; m-am uitat și eu spre el, făcându-mă că nu 
am auzit, că n-am priceput nimic din cele ce se întâmplau și i-am 
propus să mergem să vedem motocicleta parcată în fața blocului 
(este înnebunit după motociclete!). Am plecat de acolo, am văzut 
motocicleta și am intrat pe altundeva în parc, ne-am așezat iar pe 
o bancă și am început să facem mâncare. Am adunat frunze, păstăi 
dintr-un copac, mere căzute dintr-un măr alăturat. Toni, mergând 
prin iarbă, s-a împiedicat sau mai degrabă a alunecat datorită unui 
măr ce-i stătea în cale și s-a speriat – zic eu; a căzut în iarbă, nu 
s-a lovit, dar mai apoi se uită la mine încruntat, mustăcind. Atâta 
doar. O fi reținut ceva de la acei copii furioși? Nu știu, sper că nu!

 Oricum, și în vacanță, și fără a avea noțiuni complete despre 
vocabularul limbii române, indiferent de vârstă, poți acumula noi 
și vaste cunoștințe referitoare la limba noastră atât de frumoasă 
și de dulce, dar care este mutilată de niște ignoranți, ( nu mai este 
timp pentru „Arta conversației”și apoi este un ceva cu care trebuie 
să-ți bați capul, să-ți sucești creierii), poți prinde câte ceva, chiar 
foarte repede, ușor, din Codul relelor sau urâtelor maniere (chiar 
și în cazul în care nu știi, încă, să citești sau nu ești în posesia ce-
luilalt cod. Jargonul este la modă acum, obrăznicia, la fel, în plus, 
ne bucurăm, trebuie să ne bucurăm, suntem în plină democrație! 
Vacanțele sunt și ele democratice!

 Mă întreb și caut să-mi răspund singură, mă cert cu mine în-
sămi și-mi spun: „Ai îmbătrânit și nu mai ești în rând cu noua 
generație, tu ai apucat alte vremuri, altă educație.” Totuși, mă în-
doiesc, sunt nedumirită, nu cred că ar fi acesta un motiv de a nu-i 
înțelege pe cei tineri. Eu îmi aduc aminte că părinții mei m-au edu-
cat întru cele bune și frumoase, știam să respect oamenii, munca 
lor, iar ce-mi spuneau părinții era sfânt, ei mi-au format caracterul, 
mi-au insuflat credința în Dumnezeu, ajutându-mă să conștientizez 
faptul că, și dânșii, părinții, și Dumnezeu au ,,plănuit” ca eu să exist, 
ceea ce este mare lucru. Foarte importantă în educarea mea a fost 
școala, continuând cu formarea mea, ca om, după ,,cei șapte ani 
de acasă”. Eu sunt sigură că, și acum, precum în vremurile mele, 
atât părinții cât și profesorii și-au îndeplinit menirile, îndatoririle, 
iar Dumnezeu ne-a privit în continuare cu îngăduință. Pentru ce 
ne confruntăm cu asemenea caractere nedemne de noi? Suntem 
la curent cu reformele învățământului, cu schimbarea legislației în 
sistemul educațional, familiile își dau mâna în continuare cu biseri-
ca, ducând, împreună, o muncă aparte, o muncă în care pun suflet, 
înțelepciune, iubire, întru modelarea noii generații. Cine greșește? 
Adeseori mă întreb, dar nu am, încă, răspuns. 

Deocamdată mă opresc aici, deși mai am atât de multe de spus! 
(Am constatat că noi, ființele superioare, devenim mai răi, mai 
agresivi, mai invidioși...de parcă am avea inimi de piatră și suflet 
de vânt, pe când animalele devin, din ce în ce, umane).

Maria Niculescu,
O bunică la fel ca toate bunicile – din alte timpuri.

Cine greșește?Cine greșește?
sausau
Vacanța Vacanța 
democraticădemocratică

„Che meraviglia!” „Che meraviglia!” 
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ADMITERE 2021 la 
UNIVERSITATEA HYPERION

@ ELENA SPÂNULESCU
Director de Imagine Instituţională 

Universitatea Hyperion
Redactor șef Redacţia Hyperion

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

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREȘTI este prima uni-
versitate privată apărută în România, în anul 1990, acreditată prin legea 
275/2002.

La 1 iunie 2021, Universitatea Hyperion dă start înscrierilor în anul 
universitar 2021-2022.

Oferta educațională 2021 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 Universității Hyperion ce alcătuiesc deja o comunita-
te solidă, vizibilă și cu un cuvânt important în cele mai diverse domenii.

Viitorii studenți vor beneficia de 17 programe de licență și 16 pro-
grame masterale. Înscrierea se va putea face atât la secre tariatul general 
al Universității Hyperion din Calea Călărași nr. 169, parter, corp 
A, sector 3, cât și online accesând Formularul de Înscriere, dispo-
nibil pe  hyperion.admitere.ro. 

Candidații vor fi admiși la programele de licență, pe baza mediei 
obținute la examenul de bacalaureat, în ordinea înmatriculării și în li-
mita locurilor disponibile.

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

Cursanții beneficiază de personal 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 do-
resc să piloteze o dronă sau desfășoară activități tehnice în locuri greu acce-
sibile, 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  bene-
ficia de îndrumarea unui corp profesoral elitist, taxe de școlarizare accesi-
bile, burse de studii, stagii de practică în mediul public și privat, campus 
modern, dotări și tehnologii de ultimă generație, platforme online,  cursuri 
şi tutoriale de concepţie proprie din domeniul IT vizualizate în 
peste 160 țări, cazare în cămin studențesc, sală de sport, studiouri de ra-
dio și TV ultra HD, redacție de ziar și agenție de presă, masterclass-uri și 
workshop-uri cu invitați de renume, sală de spectacole, evenimente cultu-
rale și științifice de marcă promovate de  Biroul de Presă bpuh.hyperion.ro.

www.hyperion.ro

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

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

www.bpuh.hyperion.ro/universitatea-hyperion 
-organizeaza-cursuri-de-pilotare-drona/

PROFILPROFIL

@ COJOCARU VERGIL-COVER

I ubiți și prețuiți 
cititorii ai publi-
ca ției, să încer-
căm, împreună 

să fim copii, pentru câteva mo-
mente, ce pot creea fericire. La 
diverse vernisaje de artă plastică, 
la care subsemnatul am fost mo-
bilizat să mă exprim prin cuvinte 
alese și expresii potrivite și fru-
moase, întotdeauna m-a impre-
sionat prezența unei „perechi” 
mamă-fiu. Mama este actrița 
Camelia Dincă Ion, frumoasă, 
plăcută, atractivă și talentată, iar 
fiul domniei sale, Cezărică de 
circa șase-șapte ani, foarte atent 
la tot ce se petrece și se discută 
la deschiderea de expoziții de 
pictură. Pe timpul vorbelor, Ce-
zărică stă liniștit pe un scaun din 
primele rânduri ale publicului. 
În timp ce multe guri din public 
sunt ocupate cu fenomenul de 
a „molfăii” biscuiți, dulciuri, 
pateuri, bomboane, prăjituri, 
ochii, urechile, gândurile și 

atenția lui Cezărică se află în 
permanență între un aluat 
artistic încântător, educativ 
și formator de opinie croma-
tică, desen, compozițional. 
Deseori mă ține de mână în 
„plimbarea” noastră printre 
tablourile pictate și expuse, 
într-o exprimare plastică a sub-
semnatului. Am reușit „să îl trag 
de limbă” în discuții despre artă, 
ce e frumos, ce nu e frumos. În-
totdeauna mi-a răspus colorat și 
foarte de înțeles că iubește arta; 
după o mică pauză, adăugând, 
pictura și teatrul, completam eu, 
iubești pictorii și actorii.

- Da, pentru că și mama mea 
este actriță, iar eu vreau să mă 
fac pictor. Acest ultim cuvânt 
„pictor” m-a întors în timp, prin 
anul 1949- 1950, când eram elev 
la Școala Primară; norocul mi-a 
surâs, pentru toată viața, deoa-
rece la desen am avut ca pro-
fesoară pe doamna (tovarășa) 
Aurelia Vasiliu Ghiață, soția 

pictorului Ghiață Dumitru, 
artist al poporului. M-a luat 
într-o duminică, de mână și 
m-a dus la „maestrul” împre-
ună cu spinarea încărcată cu 
laude, pentru un sifon pe care 
îl desenasem și îl colorasem. 
În „nepriceperea” mea am 
reușit să desenez și „bulele de 
aer” ce „forfoteau” în apa din 
sifon. Să stau zi de zi, aproape 
doi ani, în atelier cu „maestru” 
a fost cea mai fericită perioadă 
din viața mea, de parcă eu aș fi 
fost „maiestru”. Mi-a transmis 

dragostea pentru căldura cro-
matică a naturii înconjurătoare. 

Faptul că îmi asum „riscul” 
de a promova un copil în ale 
picturii, în revistă, să fie oare 
un îndemn și semn ceresc că 
Cezărică v-a ajunge un cu-
noscut și respectat personaj 
al artei plastice românești. 
Dacă nu-l promovăm și va 
ajunge, pictor recunoscut, 
cum ne vom simți obrazul, 
când, cu dispreț generațile 
viitoare ni-l vor arăta. Sigur 
că acum, încercările sale plas-
tice, nu că par, dar sunt chiar 
copilăroase. Dar dacă, timpul 
va maturiza aceste încercări 
copilărești, cum va rezista 
conștiința noastră, că ne-am 
„ferit” și păstrat poziția de 
„nu știu eu nu am văzut... 
nici gura nu miroase a ustu-
roi stătut.

CezãricãCezãricã
Orice întâlnire cu Cezărică și mama sa, actrița și poeta Camelia Dincă Ion, 
îndeamnă gândurile pictorului Cojocaru Virgil Cover la temeinică conversație 
despre artă și artiști. Șterge necazul, aduce idei, generează mulțumire și 
rămâne un mesaj pentru viitor.
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C ei 101 sportivi români au revenit de 
la Jocurile Olimpice de Vară de la 
Tokyo cu doar patru medalii, dintre 

care un aur și trei arginturi, departe de ce-și 
propuseseră conducerile federațiilor înaintea 
plecării la prima ediție amânată din cauza 
pandemiei. Nu pandemia i-a împiedicat, însă, 
pe reprezentanții altor țări să obțină rezultate 
remarcabile, în ordine, SUA (113 medalii, 39 
aur, 41 argint, 33 bronz), China (88, 38-32-
18) sau Japonia, 58 (27-14-17).

Au fost întreceri atipice, cu tribune în care 
se aflau numai oficiali sau colegi ai protagoniștlor, toți cu 
măști, cu obligativitatea plecării spre case după 48 de ore 
de la încheierea întrecerilor, etc, dar cu multe ambiții din 
partea unor sportivi care s-au autodepășit. Câteva exemple 
concludente: înotătorul american Caeleb Dressel, 24 ani, 
cinci titluri, ca și Matt Biondi, Seul, 1988 (departe, însă de 
conaționalii Michael Phelps, opt, la Beijing, 2008, șase la 
Atena, 2004, Mark Spitz, șapte, la Munchen, 1972), luptă-
torul cubanez Mijain Lopez Nunez, 38 de ani și japoneza 
Kaori Icho, al patrulea aur consecutiv, britanicul Tom Da-
ley, 27 ani, primul aur la înot sincron, italianul Gianmarco 
Tamberi și qatarezul Mutaz Esra Barshim, campioni la 
săritura în înălțime, cu 2,37 metri, călărețul australian An-
drew Hoy, la a cincea medalie, dintre care trei de aur, acum, 
argint la concursul complet pe echipe, la 62 de ani, cel mai 
vârstnic medaliat olimpic din ultimii peste 50 de ani sau 
micuța niponă Nishija Momiji, campioană la skateboard, 
la numai 13 ani și 330 de zile.

Revenind la ai noștri îi menționăm pe medaliați, chiar 
dacă provin doar de la două sporturi, canotaj și scrimă. 
Number one au fost canotoarele în vârstă de 22 de ani 
Simona Radiș și Ancuța Bodnar, vicecampioane mondiale, 
campioane europene, neînvinse de doi ani, câștigătoare la 
dublu rame cu un avans de trei secunde în fața Australiei, 
ducând recordul olimpic neoficial la 6: 41,03. Le-au secon-
dat coechipierii din bărcile de dublu rame, cu Ciprian Tu-

dosă și Marius Cozmiuc, campioni continentali, în dispută 
cu frații sârbi Martin și Valent Senkovic, medaliați olimpici, 
4 rame, Mihăiță Țigănescu, Mugurel Semciuc, Constantin 
Berariu, Cosmin Pascari, vicecampioni mondiali în 2019, 
campioni europeni în următorii doi ani, devansați de cvar-
tetul australian cu doar 37 de sutimi și, în fine, de veterana 
spadasină, 37 de ani la toamnă, Ana Maria Brânză Popescu, 
care a pierdut finala cu chinezoaica Yiwen Sun, la tușa de 
aur, 10-11. Canotajul, cu 20 de medalii de aur, se apropie 
de un total de 50.

Alţi finalişti
La numai două sutimi de podium a venit înotătorul 

de 16 ani David Popovici, la 200 metri liber, cu 1:44,68, 
record continental, care a prins și finala de 100 metri, pe 
care a încheiat-o al șaptelea. Triplul campion european 
de juniori a avut evoluții mult mai bune decât colegul său 
mai mare, 25 de ani, Robert Glință, doar pe locul 8 în fi-
nala de 100 metri spate. Pe poziția 5 s-au clasat canoiștii 
Cătălin Chirilă și Victor Mihalachi, la c2-100 metri, echipa 
feminină de tenis de masă alcătuită din Daniela Dodean 
Monteiro, Elizabeta Samara, Bernadette Szocs, dublul 
mixt de tenis de masă compus din Bernadette Szocs și 
Ovidiu Ionescu, pugilista Claudia Nechita, sfertfinalistă la 
categoria 57 kilograme. Ceva mai departe de medalii, pe 

locul 6, au fost Bianca Perie Ghelber, 31 ani, 75,18 
metri, la aruncarea ciocanului, record personal, la 
a treia participare olimpică, echipajele de dublu 
vâsle categoria ușoară Ionela Cozmiuc, Geanina 
Beleagă și cel de 8+1 feminin, cotate cu șanse la 
medalii, echipa feminină de tenis de masă alcătu-

ită din Daniela Dodean Monteiro, Elizabeta Samaar, Ber-
nadette Szocs. Prestații parțial apreciate și pentru ciclistul 
Vlad Dascălu, locul 7 la mountain bike, la 15 secunde de 
bronz, Krista Incze, la lupte și atletul Alexandru Novac, 
la aruncarea suliței, locul 12, cu 79,29 metri, după ce în 
calificări reușise un record personal, cu 83,27.

Dezamăgiri, în schimb, pentru ceilalți opt atleți și atle-
te, patru luptători, printre care vicecampioana mondială 
Alina Vuc și medaliatul cu aur european Alin Alexuc Ciu-
rariu, pugilistul Cosmin Gîrleanu, campioana europeană 
la pușcă aer comprimat Laura Coman Ilie, cei trei judoka, 
jucătoarele de tenis Mihaela Buzărnescu, Monica Nicu-
lescu, Raluca Olaru, echipa feminină de baschet 3x3 și 
cea masculină de fotbal, ajunsă la J.O. după 56 de ani. 

Declinul sportului românesc e evident, cu același 
număr de medalii ca în 1952 și 2016, deși am avut 101 
reprezentanți, la 17 discipline, aproape toate conducerile 
federațiilor declarând că vor obține cel puțin un trofeu. E 
nevoie de o analiză serioasă, nu numai la federații, ci și la 
MTS și COSR. Și, evident, de o susținere mai substanțială 
din partea Guvernului pentru ca peste trei ani la Paris să 
avem prestații mult mai aproape de valoarea sportivilor. 

(urmare din numărul trecut)

Cererea se judecă de urgență, în ca-
mera de consiliu, cu participarea obliga-
torie a procurorului. Citarea părților se 
face potrivit regulilor privind citarea în 
cauze urgente. Cu toate acestea, în caz de 
urgență deosebită, ordinul de protecție 
poate fi emis fără citarea părților, chiar 
în aceeași zi, pe baza cererii și a actelor 
din dosar. Soluționarea cererii nu poa-
te depăși 72 de ore de la depunerea ei, 
excepție făcând situația în care s-a emis 
anterior un ordin de protecție provizo-
riu. Motivarea ordinului se face în cel 
mult 48 de ore de la pronunțare. Împo-
triva hotărârii care cuprinde ordinul se 
poate face apel în termen de 3 zile de 
la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea 
părților și de la comunicare dacă s-a dat 
fără citarea lor. Instanța de apel poate 
suspenda executarea ordinului numai 
cu plata unei cauțiuni de către agresor. 
Legea nu prevede o cale de atac împotri-
va hotărârii prin care s-a respins ordinul 
de protecție dar,în virtutea accesului la 
justiție, și această hotărâre ar putea fi 
atacată cu apel.

Ordinul de protecție se pune în 
executare de îndată, sub supraveghe-
rea poliției, polițistul putând intra în 
locuința familiei cu consimțământul per-

soanei protejate. Poliția, în exercitarea 
atribuțiilor de supraveghere a respec-
tării ordinului de protecție, poate efec-
tua vizite inopinate la locuința persoa-
nei vătămate, poate să apeleze telefo-
nic agresorul sau victima, poate solicita 
informații din partea vecinilor, colegilor 
etc. Nerespectarea obligațiilor și a mă-
surilor cuprinse în ordinul de protecție 
de către agresor constituie infracțiune 
și se pedepsește. În situația în care per-
soana vătămată încalcă dispozițiile ordi-
nului de protecție, aceasta va fi obligată 
la plata cheltuielilor generate de emite-
rea și de punerea în executare a ordinu-
lui. La expirarea duratei măsurilor de 
protecție, persoana protejată poate cere 
un nou ordin de protecție, dacă există in-
dicii că, fără aceste măsuri de protecție, 
îi sunt puse în pericol viața, integritatea 
fizică sau psihică ori libertatea. Agreso-
rul poate solicita revocarea ordinului sau 
înlocuirea măsurii dispuse, în anumite 
condiții prevăzute de art. 34 din Legea 
nr. 217/2003, republicată.

Unul dintre drepturile victimei 
violenței domestice este dreptul la con-
siliere și asistență juridică gratuită, în 
condițiile legii (art. 6, lit. e din Legea nr. 
217/2003, republicată). Art. 7 alin. 2 face 
trimitere la obligația autorităților centra-
le și locale de a informa victima cu pri-

vire la: *dreptul la asistență juridică și 
instituția la care se poate adresa pentru 
exercitarea acestui drept; *condițiile și 
procedura pentru acordarea asistenței 
juridice gratuite; *condițiile și procedu-
ra pentru acordarea compensațiilor fi-
nanciare de către stat, în condițiile legii. 
Legea nr. 217/2003 nu conține detalii cu 
privire la instituția la care se pot adresa 
victimele pentru exercitarea dreptului 
la asistență juridică și nu conține norme 
speciale cu privire la condițiile acordării 
asistenței juridice gratuite.

În ceea ce privește procedura de 
emitere a ordinului de protecție, art. 27 
din lege precizează: •La cerere, persoa-
nei care solicită ordinul de protecție i se 
poate acorda asistență sau reprezentare 
prin avocat. •Asistența juridică a persoa-
nei împotriva căreia se solicită ordinul 
de protecție este obligatorie. Deși art. 6 
folosește termenul de „asistență juridică 
gratuită”, iar art. 27 alin. 2 de „asistență 
sau reprezentare”, în lipsa tăcerii legii 
speciale în ceea ce privește procedura 
emiterii ordinului de protecție (lege care 
prevede ca obligație a autorităților loca-
le finanțarea doar a consilierii juridice), 
consider că este o formă de acordare a 
ajutorului public judiciar în materie ci-
vilă, reglementat de OUG nr. 51/2008. 
Art. 8 din această ordonanță de urgență 
statuează o excepție de la regula generală 
care condiționează acordarea ajutorului 
public judiciar de anumite norme de ve-
nit: „Ajutorul public judiciar se acordă, 
potrivit prezentei ordonanțe de urgență, 
independent de starea materială a solici-
tantului, dacă prin lege specială se pre-
vede dreptul la asistenţă judiciară sau 
dreptul la asistenţă judiciară gratuită, 
ca măsură de protecţie, în considerarea 
unor situații speciale, precum minorita-
tea, handicapul, un anumit statut și alte 
asemenea (...)”. Convenția de la Istan-
bul stabilește dreptul la asistență judici-
ară pentru victimele violenței domestice 
și nu pentru agresori. Cu toate acestea, 
prin legea de transpunere a Convenției 
în legislația internă, asistența juridică 
a agresorului este obligatorie, în vreme 
ce pentru victimă aceasta este asigura-
tă doar la cerere. Chiar dacă procedura 
care se desfășoară în fața instanței este 
una civilă, statul are obligația de a asigu-
ra agresorului asistență juridică, aseme-
nea situațiilor specifice procedurii pena-
le. De altfel, în ceea ce privește asistența 
acordată victimei, formularul, Anexă la 
Legea nr. 217/2003, republicată, care 
conține modelul de Cerere pentru emi-
terea ordinului de protecție, prevede, ca 
terminologie: „Doresc / Nu doresc acor-
darea de asistență juridică prin avocat 
desemnat din oficiu”. Ori, termenul „ofi-
ciu” este specific dreptului procesual pe-
nal, fiind reglementat de art. 91 Cod de 

procedură penală. Pe de altă parte, vic-
tima violenței domestice, pentru a pu-
tea beneficia de asistență juridică la ce-
rere, trebuie să fie informată cu privire 
la acest drept. Această informare ar tre-
bui să o facă oricare dintre autoritățile / 
instituțiile cu care intră în contact o ast-
fel de persoană: poliția, lucrătorii sociali, 
autoritățile administrației publice cen-
trale și locale, procurorul, instanța de ju-
decată atunci când este chemată să de-
cidă asupra ordinului de protecție. Deși 
legea prevede o vocație largă a victimei 
la asistență juridică gratuită, art. 6, Ca-
pitolul lll, care vizează dispunerea ordi-
nului de protecție provizoriu, nu indică 
o astfel de posibilitate.

Consilierea juridică gratuită consti-
tuie un drept al victimei violenței do-
mestice prevăzut de art. 6 lit. e) din Le-
gea nr. 217/2003, republicată. În ceea 
ce privește exercitarea în concret a 
acestui drept, art. 13 prevede în sarcina 
autorităților administrației publice loca-
le obligația de a suporta din bugetul lo-
cal, pentru cazurile luate în evidență de 
către serviciile publice de asistență so-
cială, cheltuielile cu întocmirea actelor 
juridice și penru obținerea certificatelor 
medico-legale. Astfel, în cazul centrelor 
de primire în regim de urgență (adăpos-
turi), acestea asigură gratuit asistență 
medicală, hrană, cazare, consiliere psi-
hologică și consiliere juridică potrivit 
instrucțiunilor elaborate de autoritate 
(art. 17 alin. 2). Același lucru este valabil 
și în cazul victimelor găzduite în locuințe 
protejate. De asemenea, conform art. 20, 
centrele de zi pentru prevenirea și com-
baterea violenței domestice asigură in-
clusiv consiliere juridică.

(continuare în numărul viitor)

MĂSURI DE PROTECŢIE JURIDICĂ A 
VICTIMELOR VIOLENŢEI DOMESTICE (ll) 

Promisiuni olimpice neonorate, Promisiuni olimpice neonorate, 
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ANA MARIA POPESCU
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CANOTORII - 
MEDALIAȚI CU ARGINT

CANOTOARELE CU MEDALII

BIANCA GHERBER

DAVID POPOVICI

SIMONA RADIȘ - ANCUȚA BODNAR 
(DUBLU VÂSLE CANOTAJ)

@ Pagină realizată de RADU LEVÂRDĂ

SPORTSPORT

CĂTĂLIN CHIRILĂ - VICTOR MIHALACHE 
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Rusu MarinaRusu Marina
Deși „proaspătă” membră a Asociației 

Artiștilor Plastici-București, deși tânără, este 
o „îmbătrânită” în arta plastică. Picturile sem-
nate Marina Rusu arată maturitate, sensibi-
litate și gingășie, indiferent de tematica tablou-
rilor cu flori, peisaje, natură statică. 

Ca artist plastic, care a frecventat muzee de 
artă și a studiat literatura artistică de specialitate 
ca autodidact, „tânăra” Marina Rusu a conceput 
și lucrări abstracte, lucrări moderne. După cum 
nu este om să nu fi scris o poezie la fel și artistul 
plastic își încearcă talentul plastic în mai toate 
genurile picturale. Pe pânză, cu culori în ulei, 
domnia sa stăpânește petele de culoare și lumi-
nă, reușind să își potolească setea artistică pen-
tru un ideal de puritate, ideal care, din păcate, 
în zilele noastre e pe terminate. Mulți îi atribuie 
alte merite.  

Expresivitatea artei plastice a artistei Marina 
Rusu este vibrantă și de un benefic cald uman. 
Într-o convorbire telefonică mai recentă, am că-
zut de acord cu domnia sa, că, după cum afirma 
și Leonardo da Vinci, „arta este știința lucruri-
lor umane și divine”. Artistul, pictor sau scriitor 
redă trăirea unei continuități a realității izvorâtă 
din același instinct artistic, legat direct prin  gân-
direa cu care are raportul unui limbaj scriptic. 
Pictorul, înlocuiește scrisul, îl completează sau 
îl continuă cu pensula, acolo unde exprimarea 

scrisă este insuficientă. O plăcere convorbirea 
telefonică! Artista Marina Rusu mă ajută, com-
plectându-mă:„ Scriitorul și pictorul sunt o con-
tinuitate artistică .... acolo unde nu poți ajunge 
cu pana înmuiată în cerneală trebuie să ajungi 
cu pensula înmuiată în culoare”. Atent la spuse-
le domniei sale adaug: „Ușor de înțeles, dar mai 
greu de realizat”. Tragem concluzia că doar arta 
ne poate ajuta și că plastica și știința alcătuiesc 
o perfectă alăturare.

Când stai de vorbă cu Marina 
Rusu ai satisfacția că ai cunoscut 
o personalitate care stăpânește 
un meștejug plastic personal cu 
desăvârșire înzestrat prin atitudi-
nea sufletească a domniei sale. În 
arta plastică a domniei sale se sim-
te o interpretare artistică sinceră și 
plină de un profund adevăr stilis-
tic. Încă din prima expoziție, orga-
nizată de către Asociația Artiștilor 
Plastici-București, descoperi în 
artista plastică și lucrările sale, 
darul de a citi plastic limpede și 
adânc în sufletul admiratorilor iu-
bitori de artă și frumos. Prin no-
utatea inspirației și prin sinceri-
tatea exprimării plastice „tânăra” 
Marina Rusu pare a fi o „îmbă-
trânită” artistă plastică, puternic 
factor de educație artistică și de 
civilizație plastică în genere.  Cro-
matic, compozițional și desen, in-
diferent de maniera în care se ex-
primă, descoperim la Marina Rusu 
repere spirituale ce ne ajută în că-
utarea noastră, de a înțelege ce se 
petrece cu noi.

@ PICTOR PROFESOR COJOCARU VERGIL-COVER


