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Seratele 
„Eminescu 

Jurnalistul” 
sub semnul talentului 

[i normalit\]ii

Se spune că toamna astronomică stă 
sub semnul soarelui ce intră în constelația 
balanței. „Seratele Eminescu Jurnalistul” 
stau de mult în constelația talentului și 
echilibrului jurnalistic, reînnoit și la acest 
început de toamnă printr-un eveniment 
marca UZPR.

Deloc întâmplător, ediția inaugura-
lă a acestei stagiuni culturale a seratelor 
dedicate poetului astral Mihai Eminescu 
s-a desfășurat luni, 27 septembrie 2021, 
începând cu ora 17:00, la Centrul Cultu-
ral „Mihai Eminescu” UNESCO, spațiu 
spiritual atât de familiar iubitorilor de 
evenimente de excepție.

În generosul program al acestei serate 
au fost înscrise numele unor cunoscute 
și deosebit de apreciate personalități ale 
vieții culturale precum dr. Mihai Neagu 
Basarab – președinte al Academiei Ger-
mano-Române din Baden-Baden și dr. 
Olivia Costea – Consul Onorific al Ro-
mâniei în Solvesborg, Suedia.

De asemenea, la acest colocviu emi-
nescian, plin de har jurnalistic, de revăr-
sare de talent și inteligență, am trăit mo-
mente de vibrantă rememorare a  vieții 
și operei scriitorului Mihail Diaconescu, 
evocat în imagini și file de istorie, într-un 
volum eveniment editorialistic prezentat 
cu această ocazie.

Sub vraja verbului inspirat al dom-
nului Doru Dinu Glăvan, Președinte al 
UZPR, moderatorul acestei memorabile 
întâlniri, au prins viață clipe de încântare 
artistică oferite de membrii talentatului 
colectiv artistic al Teatrului Nostrum. 
Din acest mănunchi de artiști, înzestrat 
cu har, au strălucit distinsa soprană și 
artistă Dana Irina Gîju precum și apre-
ciata actriță româno-canadiană Claudia 
Motea – cea care a deschis stagiunea cu 
spectacolul „Brâncuși mon amour”, ală-
turi de muzicianul Felix Goldbach, di-
rectorul Teatrului Al Davilla din Pitești. 

Domnul Doru Dinu Glăvan a deschis 
serata, anunțând prezența doamnei Oli-
via Costea, Consul onorific al României 
în Solvesborg, Suedia. L-a invitat, apoi, 
pe poetul Miron Manega să prezinte mo-
mentul dedicat poetului și jurnalistului 
Eminescu - „De la Eminescu cetire....”. 
Cu această ocazie Domnia s-a referit la 
câteva dintre inițiativele recente ale Uni-
unii.

Doamna Olivia Costea a prezentat o 
interesantă expunere despre „Mecenatul 
cultural în actualitate”, relevând succe-
sul repurtat de spectacolul Brâncuși mon 
Amour în Suedia. A amintit în continu-
are la acțiunile promovate în comunita-
tea românească din Suedia împreună cu 
soțul Domniei sale prin „Asociaţia cul-
tură fără frontiere” pe care o conduce. 

În semn de apreciere pentru activitatea 
Domniei sale, Doamna Olivia Costea a 
primit o Diplomă de Onoare din partea 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Ro-
mânia.

În alocuțiunea sa, domnul Felix Gold-
bach s-a arătat încântat să inițieze un 
parteneriat între instituția de cultură pe 
care o conduce la Pitești și UZPR, care 
să aibă ca obiect serate literar-muzica-
le, dezbateri și proiecte culturale comu-
ne. Recitalul muzical al maestrului Felix 
Goldbach, care a acompaniat textul rostit 
de actrița Claudia Motea, s-a bucurat, de 
asemenea, de succes.

Doamna Claudia Motea s-a referit în 
continuare la spectacolul „America de 
Acasă”, prezentat la Cahul, Chișinău și 
Bacău, care s-a bucurat de un real succes 
de public atât în țară cât și în Republi-
ca Moldova. În încheierea cuvântului ei, 
artista a recitat poezia proprie intitulată 
„Protagonistul Toamnei” care a stârnit 
admirația asistenței.

Prezentând personalitatea domnului  
Mihai Neagu Basarab, poetul Miron Ma-
nega a scos în evidență ampla activitate 
a acestuia la Freiburg, unde păstorește 
cea mai mare Bibliotecă Românească a 
Diasporei din Europa. 

Scriitorul Mihai Neagu Basarab a pre-
zentat istoricul creării Bibliotecii Române 
din Freiburg, înființată în 1949, amintind 
numele marilor creatori români care au 
trecut pe la acest mare centru de cultu-
ră. Amintește că Centrul este în posesia a 
peste 2500 de titluri de revistă, 200 000 
de titluri de cărți și 1 milion de exemplare 
de ziare. Este rezervat în legătură cu vii-
torul acestui important Centru cultural, 
ca urmare a lipsei de apetență a diaspo-
rei contemporane pentru acte de cultură. 

Talentata poetă și publicistă, doam-
na Rodica Subțirelu a prezentat în calde 
cuvinte personalitatea marelui creator, 
care a fost Mihail Diaconescu, cel ce a 
contribuit mult la formarea Domniei sale 
ca scriitoare. Despre același mare cărtu-
rar, Mihai Neagu Basarab a afirmat  că 

genealogia acestuia, ca urmaș de preot 
de țară, este o garanție a valorii perene a 
operei sale pur românești. 

Soția regretatului om de cultură, 
Doamna Corina Vlad Diaconescu, a adă-
ugat câteva cuvinte referitoare la prefața 
volumului amintit, realizată de publicis-
tul Narcis Zărnescu. A mulțumit celor 
prezenți pentru gestul de a păstra vie me-
moria soțului său, prin lucrarea-album 
„Mihail Diaconescu, scriitorul și opera 
în imagini” semnată de Rodica Vătăman 
Subțirelu. În final, Corina Vlad Diaco-
nescu a prezentat trei superbe creații pro-
prii, care au fost ascultate cu încântare 
de cei prezenți. 

Artista și publicista Dana Irina Gîju 
a prezentat un recital compus dintr-o 
melodie din repertoriul Mariei Tănase, 
apoi o piesă à capella, culeasă de Tibe-
riu Brediceanu, care a stârnit ropote de 
aplauze, încheiindu-și recitalul cu vechea 
piesa Bordeiaș bordei... din folclorul ro-
mânesc, sala fiind cucerită de talentul 
acesteia.

La sfârșitul seratei, binecunoscuta 
actriță Doina Ghițescu a încălzit atmo-
sfera cu câteva momente autobiografice, 
apoi a prezentat un florilegiu de versuri 
din creația unor mari poeți români.

@ TANȚA TĂNĂSESCU

Amintiri despre Eminescu
Î n Noua Revistă Română din 15 ianuarie 

curent [1902], văzând un apel al domnului 
Ion Scurtu, la mai multe persoane, între 

care și subsemnatul, de a-i da științele ce vor fi mai 
având despre viața și opera lui Mihai Eminescu, mă 
grăbesc a răspunde acelui apel prin care câteva amin-
tiri ce mai am, afară bineînțeles de cele publicate de 
alții și de mine în foile Era nouă din Iași și Familia din 
Oradea mare. Eminescu a stat numai 5 până la 6 ani 
în Iași și aceasta încă în diferite răstimpuri. Aici el a 
scris principalele lucrări ale sale și s-a făcut remarcat 
de lumea noastră literară prin versurile cele publicate 
în revista locală Convorbiri literare. În Iași ținu el 
prima-i conferință în ciclul de conferințe, ce obișnuit îl 
ținea Societatea literară „Junimea”, în fiecare iarnă, în 
aula Universității vechi, conferință care tratat despre 
„Influența austriacă la noi”.

Î
mi aduc aminte bine cum am vă-
zut intrând, pe ușa rezervată 
conferențiarilor, în aulă, unde o 

mulțime de lume aștepta cu nerăbdare să-l 
vadă și audă, lume compusă din elita societății 
ieșene și în mare parte din reprezentantele se-
xului frumos, gătit și împodobit ca de sărbătoa-
re. Eminescu apăru sfios, rătăcit într-o redin-
gotă cam ponosită, cu o pălărie neagră, tare, 
având în mâna dreaptă un bilet de vizită, - pro-
babil că pe el erau notate principalele puncte ce 
era să le trateze în conferința sa. Odată ajuns 
la măsuța ce-i servea de tribună, el își așeză 
cu precauție pălăria cu fundul în jos, aruncă 
o privire furișă în public, apoi o altă privire 
la notițele lui și începu. Vocea lui era deodată 
slabă, nesigură, leneșă; cu toate acestea, o dată 
început subiectul, el merse gradat înainte fără 
întrerupere, fără lipsuri de memorie și din ce 
în ce căpătând mai mult curaj, după câteva 
aplauze ce răsună în sală la un moment dat, 
conferențiarul își făcea efectul dorit înlănțuind 
atenția autorului și interesantul tot mai mult. 
De la o vreme Eminescu se obosise.

S coase un ceasornic din buzunarul 
jiletcii și se uită la el cu grijă, apoi îl 
lăsă pe masă, lângă pălărie. Regula 

era ca o conferință a unui membru al Junimii 
să țină cel puțin un ceas; ori oratorul nostru 
obosise înainte de a fi trebuit chiar trei sferturi 
de ceas. În ultimul sfert, Eminescu căutând să 
prelungească frazele sale - subiectul părând 
cam epurizat - își aruncă la fiecare 3-4 minu-
te ochii la ceasornic și se părea că ceasorni-
cul se mișcă foarte greu la ceasul acela. Când 
conferința se sfârși, publicul nu-i economisi aplauze-
le și în urmă toți cei mai intimi, precum și cei ce se 
interesau de literatură făcură cerc în jurul poetului 
discutând și manifestându-și simpatiile lor. Seara au 
fost mare chef la vestita Bolta-Rece, unde Eminescu 
cu câțiva prieteni ai săi adesea își prefăceau amarul 
sufletului prin câteva păhăruțe de vin sau pelin. Îmi 
mai spunea un actor bătrân, răposatul Evolski, câteva 
anecdote din viața de actor, sau mai bine zis de sufleor 
a lui Eminescu.

C a și genialul Conta, Eminescu a rătăcit în câ-
teva trupe de teatru provinciale, conduse de 
Pascali, Lupescu, Caragiale etc, îndurând 

mizeria caracteristică acestei vieți artistico-vagaboan-
de, lipsit veșnic de cele necesare, fugid pe fereastră 
de la un hotel, lăsandu-și paltonul amanet la un birt, 
într-o continuă hărțuială cu lipsa și privațiunile. Ade-
seori sufla din cușca lui, îmbrăcat în diferite costume 
speciale trupelor provinciale, compuse din câte o haină 
Louis IV, pantaloni bufanți Henric IV și chivară de 
carton aurit a la „Misterele Închizițiilor”sau din „Don 
Juan de Marana”; căci trupa era întotdeauna restrânsă 
în artiști, așa că nu numai sufleurul era chemat să ia 
și el parte între personajele piesei, dar de multe ori se 
făcea apel până și la bărbierii trupei - uneori chiar la 
pompieri, spre a-i transforma în cine știe ce lorzi sau 

baroni din piesele romantice și spectaculoase ce direc-
torii provinciali erau nevoiți să facă a se juca, pentru a 
putea atrage un număr mai respectabil de spectatori.

C u hainele ponosite, adeseori, ori mâncând 
numai pastramă ori două-trei ouă răscoap-
te și o pâine neagră pe zi, lipsit veșnic de 

bani necesari pentru a duce o viață mai omenească, 
Eminescu totuși arata o așa pasiune pentru teatru, în-
cât cu toate sfaturile multora și în special a lui Evolski 
(care avea obiceiul, poate cam interesat, de-a sfătui 
pe toți tinerii ce-i vedea mai talentați de-a se lăsa de 
teatru), el nu voi în ruptul capului să se lase de viața 
poetică dar sărăcăcioasă de actor, până ce împreju-
rări mai serioase n-au intervenit, - mai ales stăruința 
familiei lui, - care l-au scos definitiv dintre camarazii 
săi nomazi.

E minescu a ocupat puțin timp locul de redac-
tor la Curierului de Iași, foaia publicațiilor 
oficiale de resortul Curții de Apel din loca-

litate, în care a scris diferite articole, unele cu valoare 
literară, altele o simplă bucătărie gazetărescă, din care 
o mare parte au făcut să se reproducă în diferite reviste 
și în unele din volumele ce s-au editat în urma morții 
lui, de asemenea ocupat un timp relativ scurt postul de 
subbibliotecar la Biblioteca Universității ieșene, post 
care, drept vorbind, nu era decât o sinecură ce se dase 
prin stăruința unor membri influenței Junimii de pe 
atunci și mai ales sale răposatului Ștefan Vârgolici, ca 
cel mai prietenos pentru Eminescu. În acest interval, 
viața ce o ducea el era accea a becherului nepăsător de 
lume și de el însuși, locuind totdeauna câte o odăiță în 
fundul vreunei curți din care adesea 
proprietarii îl strămutau fără voia 
lui din cauza neplății chiriei la timp, 
neavând altă mobilă decât un pat de 
vergi de fier, o masă și două scaune 
șchioape de lemn alb, o cofă cu ca-
pac și o cană de băut apă, care nu 
era schimbată câte 4-6 zile, și prin 
toate ungherele odăii, aruncate fără 
nici o grijă, jurnale, cărți, bucăți de 
hârtie rupte sau obiecte stricate. Păienjenii țineau loc 

de zugrăveli, din geamuri două-trei totdeauna spar-
te, după sobă îngrămădite câteva albituri purtate ce 
așteptau mult până să vie spălătoreasa să le ia. De 
multe ori, zile întregi Eminescu sta singur în casă, 
fie din cauza unei boli temporare, fie că așa-i venea 
la socoteală, până ce venea câte un prieten intim ca 
Miron Pompiliu, Mihai Vasiliu și alții, care îl scoteau 
cu anevoie din camera lui.

O neglijență absolută de sine îl făcea să se hră-
nească adesea zile întregi numai cu nuci și 
pâine, sau alte asemenea delicatesuri și ca să 

se poarte mai totdeauna cu haine soioase, descusute, 
și cu părul neîngrijit. O boală crudă, rezultatul traiului 
singuratic și a lipsei de care neîncetat suferea, se aca-
pără de el; corpu-i întreg se acoperi de răni; suferința 
și dezgustul curând îi copleși creierul și geniu. După un 

timp de lipsă din Iași - în care fusesem ca redactor 
la ziarul Timpul din București, -revenind, el nu 
mai era Eminescu de mai înainte; ciocanul crud al 
soartei dăduse o lovitură hotărâtă creierului. [....] 
Eminescu era după puțin timp internat în ospi-
ciu Golia; apoi fu expediat, fără multă socoteală, 
la ospiciu de alienați de la mănăstirea Neamț, o 
adevărată casă închizițională, pe a cărei poartă 
onorabilii episcopii ai Spitalului Spiridon ar face 
bine să pună firma pe care Dante a scris-o pentru 
infern: „Lasciate ogni sperantza voi che entrate” 
[sic]. Căci aproape nimeni din cei ce-au intrat 
odată în acel lăcaș, unde lipsa de supraveghere și 
umanitate tronează, n-a mai ieșit vindecat și n-a 
putut suporta supliciul tratamentului de acolo 
decât un timp relativ scurt.

D upă un timp, cu greu Eminescu fu 
scos de acolo și dus într-un spital 
din Botoșani, unde printr-o îngriji-

re deosebită i se mai ameliorau puțin suferințele, 
atât ca stare mentală cât și cele corporale în ge-
nere. Când mintea și corpul poetului se pierdeau 
tot mai mult, fără speranța de îndreptare, lumea 
abia a început să-l considere și să-l aprecieze; 
versurile lui începuseră a se populariza; se făcu 
o subscripție publică pentru ajutorarea lui Emi-
nescu; suma adunată precum și niște mici aju-
toare periodice promise de unii prieteni mai cu 
dare de mână, între care trebuie citat în primul 
rând de răposatul Wilhelm Humpel, cumnatul 
d-lui Titu Maiorescu, atrase atenția unui doamne 
ce înainte de lovitura mintală suferită de poet 
avusese cu el oarecare intimități. Ea-l făcu să pă-
răsească spitalul, să revie la Iași; aici însă lipsit 
de îngrijire serioasă, al recăzu în prăpastia din 
care prietenii săi încearcă să îl scape. Creierul lui 

suferi o nouă lovitură și mai puternică decât preceden-
tele; boala-i corporală progresa într-un chip înfiorător 
și nenorocitul autor al Scrisorilor, al Epigonilor , al 
Glossei, al lui Călin și-al atâtor giuvaeruri inestimate 
ale poeziei românești, trebui s-o sfârșească acolo unde 
toți au sfârșit-o, la ospiciul de alienați de la Mărcuța. 
Și când făclia geniului său se stinse așa de fără vreme 
și într-un chip așa de nemeritat, abia atunci vulgul 
se deșteaptă și începu a-i da prinosul admirației sale 
sincere, înflăcărate dar tardive. N-aș putea încheia mai 
bine aceste scurte amintiri despre Eminescu  decât 
reproducând aici ultima strofă a Epigonilor, care pare 
scrisă de poet tocmai pentru a-și caracteriza mai bine 
decât oricine altul trecerea sa prin lumea noastră așa 
cum este, - strofă care sună astfel:

articol preluat din „Familia”, 1902, pagina 92-93

„Rămâneţi dară cu bine, sânte firi vizionare, 
Ce făceaţi valul să cânte, ce puneaţi steaua să zboare 

Ce creaţi o altă lume pe-astă lume de noroi!
Noi reducem tot la pravul, azi în noi, mâni în ruină,
Proşti şi genii, mic şi mare, sunet, sufletul, lumină, -

Toate-s praf... – lumea-i cum este şi ca dânsa suntem noi”.
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(urmare din numărul trecut)

Totodată, ca un exemplu demn de urmat 
și de alte grupări literare, care au un statut de 
„școală”, merită să fie luat în seamă un eve-
niment exceptional, este vorba de păstrarea 
atât în conștiința cititorilor dar mai cu sea-
mă a oamenilor de litere, a corifeilor Școlii 
de la Târgoviște într-un prezent care asigu-
ră continuitatea procesului de creație prin 
noua generație, fapt realizat exemplar, prin 
„Simpozionul omagial” dedicat întemeietori-
lor ei: Mircea Horia Simionescu, Radu Petres-
cu, Costache Olăreanu, Alexandru George, Tu-
dor Țopa, Petru Creția, Barbu Cioculescu, act 
literar național, spre a fi continuat anul acesta 
cu o promoție nouă (Mihai Stan, George Coan-
dă, Tudor Cristea, Victor Petrescu).

Acest fenomen este consemnat cu acura te-
țea informației punctuale de către Mihai Stan, 
prozatorul și eseistul un talent vizionar, capa-
bil de elaborarea unor sinteze de importanță 
majoră în interiorul acestui haos național lite-
rar care înspăimântă pe mulți, nu și pe coor-
donatorul acestei „Enciclopedii de scriitori din 
generația 2000”. Efortul conjugat de cei doi, 
Nicolae Vasile și Mihai Stan, este consolidat de 
o echipă de înalt profesionalism ale grupări-
lor literare: Armonii Culturale, Bogdania, Bi-
bliotheca, Convorbiri Literar-Artistice, Liga 
Scriitorilor Români, Literar ing.

Coordonatorul Nicolae Vasile, spirit me-
ticulos, structură savantă, profesorală, are 
simțul măsurii, dar – dincolo de discursul aca-
demic este virtuos al scrisului literar. Pentru el, 
a face „ordine” în această supraproducție con-
temporană de literatură după așa-zisele meto-
de de evaluare totalitaristă („autoritatea critică 
literară de la centru”), unde accesul era limi-
tat, al operelor supuse unor criterii de evaluare 
specifice, discutabile, nu înseamnă neaparat o 
replică dură dată acelor evaluări, ci, mai degra-
bă, o atentă perceptie a fenomenului întrucât 
universitarul filozof, dublat de eseist, de poet, 
de prozator are capacitatea de a aplica o nouă 
metodologie aptă să configureze imaginea ope-
rei profilul autorului, prin colaboratorii săi, ac-
cente inteligente în analiza care, firește, se mo-
difică de la caz la caz, pentru că, e bine știut, 
fiecare studiu de grupare, de autor se scrie al-
tfel. Din acest punct de vedere, poate fi remar-
cat faptul că s-a respectat cerința autoimpusă a 
coordonatorului de păstrare a coerenţei, a or-
ganizării, validate prin consecvență, evitând 
excesul de metodă care stânjenește, schema-
tizează, uniformizează.

Lectura „Enciclopediei” învederează pe 
deplin libertatea de acțiune a membrilor co-
lectivului de autori. Nu poate fi vorba aici de 
absența unei linii unificatoare. Dimpotrivă, 
imaginile acestui puzzle se dezaglutinizează 
tocmai prin capacitatea individuală de a fi par-
te a unui întreg ca operă literară.

Enciclopedia de față trebuie privită nu ca o 
catalogare de tip dicționar în care cărțile tind 
să se regrupeze virtual în căsuțele clasificate 
ale bibliotecomiei, ci ca un organism viu. Me-
ritul absolut al cărții este, în primul rând, unul 
estetic și, de aici, consecința – valoarea cul-
turală. Acest lucru, reprezintă tocmai nivelul 
înalt al promovării judecății de valoare privind, 
bunăoară, existența ca atare a fenomenului 
greu de cuantificat. Nicolae Vasile are temei-
nice cunoștințe de filozofia, statistica și socio-
logia fenomenului cultural-artistic, el ia în cal-
cul media producției epocii (Paul Georgescu) 
spre a stabili, în cunoștință de cauză, coordo-
natele cronologice ale valorii literare făcând 
trimitere prin acel „din” la o anume structură 
estetică generației 2000, deși sunt aici proble-
me extrem de dificile, dat fiind faptul că aceas-
tă „generație” este și nu este ea însăși perfect 
cuprinsă în indici cronologici.

O altă calitate a studiului este faptul că 
pune la dispoziția colaboratorilor o platformă 
generoasă unde ideile pot fi exprimate chiar cu 
riscul de a întreține o atmosferă conflictuală, 
totuși, una temperată de lipsa acelor accen-
te de negații totale, lăsând liberă posibilitatea 
care angajează o astfel de atitudine să acorde 
celui care domină „peisajul” dreptul la replică. 
Pentru un lector neavizat, această „diplomație” 
nu este un lucru ușor de înțeles, Nicolae Va-
sile știe că un adevăr nu este rezultatul unei 
unanimități, mai ales în literatură. Se vede clar 
că el, prin această antologie, cultivă bunul gust 
și respectă cu strictețe faptul, eminamente sim-
plu, că ceea ce este valoros pentru un grup de 
consumatori, în cazul unui individ nu repre-
zintă același lucru pentru alteritate. Ideile sale 
filozofice privind natura specială a omului a 
cărui rațiune este de a fi centrul universului, 
scopul acestuia, ținta supremă, se desprind din 
poemele publicate în mai multe volume, gru-
pate tematic în: Poezia iubirii, Poezia vieţii, 
Poezia filozofiei, Poezia poeziei.

Nicolae Vasile, autorul volumului Siste-
mismul, a aplicat în acestă antologie-dicționar 
acest concept care dezocultează ținta, dorințele 
sistemice ale literaturii române contempora-
ne, aplicând o analiză de natură etico-viziona-
ră asupra poemului „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce 
Românie?” a lui Eminescu.

Trebuie spus, cu toată convingerea, fap-
tul că Nicolae Vasile are în vedere schimbarea 
privirii în critica literară actuală, că reabili-
tează o dimensiune pe care Titu Maiorescu, în 
final, a trebuit s-o admită, privind natura vizi-
onară, misiunea istorică a unei nații lipsite de 
libertate, dar nu de mesianismul câștigării ei 
(Octavian Goga): „Pentru întâmplări din zona 
culturală, cum este și cazul literaturii, anali-
za, spune domnia sa, presupune cunoașterea 
elementelor componente sistemice precum 
ţinta, care în acest caz ar fi mai potrivit să o 
numim misiune, resursele, pentru acest do-
meniu creativ le găsim în ceea ce înţelegem 
prin har (DEX: graţie divină acordată omu-
lui), metodele, prin căi, instrumentele, prin 
inspiraţie, respectiv controlul, prin simţ. 
Toate acestea, legate în buclă printr-un sistem 
de reacţie inversă și controlate de un algoritm 
logic, termeni uzuali în sistemism, ar trebui să 
transforme mărimile de intrare, dorinţele în 
cazul de faţă, în rezultate”. (Idem, p. 3)

Nicolae Vasile, un teoretician cu substanță 
proprie estetică-filozofică-etică-religioasă nu 
este adeptul unei polemici angajate, stârnită, 
pe ici pe colo, de nostalgici întru restaurația 
unei critici totalitare acaparatoare de respin-
gere de la Centru. Dar nici nu se situează în 
zona promovării nonvalorii. Pentru el litera-
tura are drept de existență atât în Provincie 
cât și la Centru care s-a dovedit a fi investit cu 
o aură falsă, fiindcă limba este a tuturor, iar 
limbajul poetic nu se distribuie discreționar, 
administrativ: „Fără limbă, nu există popor, 
fără limbă, nu avem viitor! (din poezia Lim-
ba care unește). Deci, poporul trebuie să aibă 
conștiinţa de sine că limba română trebuie 
să fie vie, să fie corectă, ori aceste dezidera-
te nu pot fi atinse decât existând o literatură 
mereu actuală, dar nu ruptă de cea a trecu-
tului, în permanentă relaţie cu limbile străi-
ne de mare circulaţie, dar fără a fi subjugate 
de acestea prin împlântarea în trupul ei a fel 
de fel de neologisme neavenite”. (Idem, p. 3)

În plus, o evaluare a spiritului poporului 
român în concertul universal, îi dă lui Nico-
lae Vasile să formuleze îndreptățita consta-
tare: harul poporului, este expresia sistemică 
a resurselor spiritualității noastre, a literatu-
rii române. Ceea ce trebuie remarcat este un 
amănunt cu totul special, dincolo de valoarea 
informației, de supunere a unei judecăți alături 
de textul literar, capacitatea enciclopedică a lui 

Nicolae Vasile este ea însăși un test al testelor, 
deoarece, bine știut este faptul că literatura se 
naște din literatură, inclusiv sub formă critică, 
prin mișcarea sa circulară o întoarce constant 
spre origini: literatură, cultură, cunoaștere, ex-
plicare, interpretare. Astfel, imanența literatu-
rii, fenomen indisociabil de literatura, dă criti-
cii literare posibilitatea să-și dezvăluie geneza 
și finalitatea esențial literară, pentru că nu este 
întâmplător faptul că totuși critica literară apa-
re în câmpul literaturii, apoi se desprinde de 
ea, pentru a reveni și a se identifica până la 
pierderea identității cu punctul său de pleca-
re. (Adrian Marino)

În antologia-dicționar sunt aplicate teoriile 
prezentate în volumul „Sistemismul”, care sunt 
detaliate într-un dens eseu critic teoretic (trei 
numere în revista Cronica Timpului, Anul VII, 

nr. 75, 76, 77/ aprilie-mai-iunie, 2021) „Anali-
za sistemică a literaturii din Generaţia 2000”. 
Ce materie vie a literaturii acestei generații! 
Înțelegând deopotrivă referințele critice (o 
multitudine), dar și producțiile poetice ale 
multora din autori, unele reprezentative, al-
tele nu, problema de valorificare este lăsată 
de Nicolae Vasile colaboratorilor săi și, desi-
gur, lectorului.

Pe coperta IV, autorul enciclopediei expli-
că principiile realizării proiectului său literar 
reflexiv-meditativ, cerându-i lectorului a em-
patiza cu noua misiune sistemică în perspecti-
va produsului literar, în contextul noii culturi 
informaționale, a prezentei digitalizări a ser-
viciilor, inclusiv a celor artistice, apariția in-
ternetului etc. „Prin metodele vechi de lucru, 
atrage atenția Nicolae Vasile, este imposibil 
de cuprins multitudinea de creaţii artistice, 
de construit ierarhii exhaustive, de promo-
vat artiștii la nivel naţional și internaţional”

Teoretician al fenomenului gnoseologiei, 
Nicolae Vasile, intreprinde un proiect episte-
mologic modern. El reușește să impună vizi-
unea sistemică respectând semnificația con-
tinuului și evitând rupturile. În felul acesta 
operează cu tact profesoral, pedagogic, într-
o zonă unde spiritele pot acoperi realul prin 
conflict de „interes” poetic, fiind, într-un fel 
explicit, partizanul ideii de formare literară, 
subliniind astfel caracterul său de construcție 
culturală supusă mutațiilor , pentru că, în vi-

ziunea sa, sistemul de valori ale literaturii este 
un eveniment istoric, cel mai însemnat dintre 
toate. În ce măsură răspunde acelei așteptări 
a publicului acest uriaș dicționar enciclopedic 
care cuprinde o cantitate uriașă de producții 
literare de autori cu precăderea bucureșteni?! 
Răspunsul este unul pozitiv.

Cartea, în format A4, având 684 pagini, se 
poate citi cu ușurință datorită utilizării unui 
format de litere suficient de mare. Cât privește 
conținutul, cartea conține elemente biografice 
ale autorilor, lista de cărti publicate, antologiile 
la care a participat, referințe critice și extrase 
din acestea, extrase din operă. În plus, extra-
se din textele literare dau o a treia dimensiu-
ne a profilului operă-autor.

Totuși autorii nu sunt prezentați unitar. 
Bunaoară, la pagina 486, Maria Niculescu, n. 

14 martie 1948, București, profesia: proiectant 
în instalații și construcții edilitare, lipsește acel 
format literaturizant al vieții autorului, dar asta 
nu înseamnă că realitatea în care s-a mișcat nu 
are nicio legatură cu structura intimă a creației 
acestuia sau s-ar putea spune că este contra-
ră acesteia, natura umană, în speță cea poeti-
că, este produsul contradicțiilor. Cât privește 
numele referenților critici, unde Victor Ata-
nasiu constată absența „marilor critici”, sunt 
prezente în general nume mai mult sau mai 
puțin cunoscute, asta neînsemnând absența 
autorității critice. În exemplul dat, sunt 22 de 
referenți: Aureliu Goci, Florentin Popescu, Eli-
za Roha, Mihai Antonescu, Victoria Milescu, 
Lucian Gruia, Victor Sterom, Geo Călugăru, 
Ștefan Doru Dâncuș, Boris Mehr, Ion Machi-
don, Valter Hristescu, Nicușor Constantinescu, 
Petru Demetru Popescu etc. (profil de autor re-
alizat de Nicolae Vasile) Se observă o detașare 
a referenților care sunt aduși în prim plan, mai 
cunoscuti în lumea literară de la Centru. Dar 
asta nu înseamnă o contrapunere la exigența 
autoimpusă de Mihai Stan, președintele 
Societății Scriitorilor Târgovișteni, un critic 
și istoric literar recunoscut pentru probitatea 
sa morală și profesională, care îl prezintă pe 
George Coandă într-un profil dens (model de 
urmat), p. 235-242, operând o selecție bibli-
ografică riguroasă a referenților: M.N. Rusu, 
Mircea Horia Simionescu, Henri Zalis, Liviu 
Grăsoiu, Florentin Popescu. 

Realizatorii de profiluri literare au abor-
dări diferite între ei. Un adevăr nu poate fi 
ocolit, cu o floare nu se face primăvară! (Tu-
dor Cristea). De fapt asta este situația, iar Ni-
colae Vasile tocmai o prezenta ca pe unul din 
motivele inițierii acestui proiect. Este vorba de 
înțelegerea unei idei asumate.

Marele merit al acestei uriașe lucrări, unde 
își au locul scriitori pe care doar timpul îi va 
evalua cu adevărat, este tocmai acea atitudi-
ne de confrerie literară unde autorii actului 
de creație au dreptul să creadă în ceea ce pro-
pun publicului spre luare aminte. Neîndoios 
lucru, lectura este un act social obiectiv/su-
biectiv prin excelență, obiect al sociologiei li-
teraturii, dat fiind faptul că percepția ei este 
determinată de coerența logică, sistemică a 
literaturii și în consecință literatura critică, 
este scrisă pentru un anume public, recunos-
cută și valorificată ca atare de publicul cu care 
autorul rezonează în conexiune empatică cu 

opera. Acest adevăr nu este unul nou, ci unul 
cultivat de iluminiști, care remarcau în sens po-
zitiv existența construcției scriitorului adaptată 
la publicul cititor și relevarea mecanismului de 
reacție a consumatorului de frumos care sem-
nalează noutătile. Nicolae Vasile precizează o 
latură esențială a conceptului de alcătuire a en-
ciclopediei sale: „Este un proiect deschis care 
crește pe măsură ce cât mai mulţi scriitori din 
această generaţie (2000) vor reuși să îndepli-
nească condiţiile minimale de lucrări publica-
te și referinţe critice, iar acestea vor fi reflecta-
te de profiluri de autor realizate de scriitori și/
sau publiciști consacraţi.” (Coperta IV) 

Cercetătorii din domeniul inteligenței ar-
tificiale studiază la foc continuu mereu alte 
modalități mai performante de accesare a 
informației, artei, literatura în special fiind o 
țintă aparte. Interogațiile care structurează în-
treg demersul critic al acestei enciclopedii a scri-
itorilor din Generația 2000 au în vedere suc-
cesul literar, capacitatea operei autorului de a 
transmite ceva, acel ceva unic. Nicolae Vasi-
le este, în acest sens, un elector care manifes-
tă un gust rafinat, pentru care nu cantitatea 
informației literare contează, căci opera litera-
ră este ea însăși un simbol, un semn, ci inten-
sitatea acestuia în câmpul comunicării. Aflân-
du-se într-un morman de documente, înhibitor, 
agasant, reușim numai dacă transformăm tra-
valiul benedictin într-o activitate ordonată, sis-
temică. Așadar, în această nouă realitate litera-
ră de supraproducție, spiritele leneșe aruncă cu 
pietre rămânând captivi unor criterii de evalua-
re care n-au fost, încă, regândite. Nicolae Vasi-
le, putem spune că prin modelul său „Sistemis-
mul”, baza teoretică și „Enciclopedia Scriitori 
din Generaţia 2000” exercițiul practic, face po-
sibilă o altă manieră de a percepe actul literar 
prin emanciparea privirii critice (Eugen Ne-
grici). E de la sine înțeles reacția celor care nu 
acceptă că e loc sub soare pentru toţi creatorii 
(Tudor Aghezi). Dar operațiunea de consemnare 
a existenței acestei producții postrevoluționare 
de mari dimensiuni ar fi sortită eșecului dacă 
Nicolae Vasile n-ar fi înțeles din capul locului 
că trebuie consemnat, la o anumită oră, spațiul 
temporar, altul decât cel cronologic (adminis-
trativ) succesul unei reacții, extins/restrâns sau 
pur și simplu, ignorat. După cum, este bine de 
înțeles, succesul literar are, firește, cauze obiec-
tive, care se reduc, în ultimă analiză, la un du-
blu fenomen, de „concordanță” și „selecție” în-
tre mediul social și opera litrară (în cadrul unei 
singure literaturi) de sincronizare și influență 
între literaturi (Garabet Ibrăileanu și Eugen Lo-
vinescu). În acest sens, în „Hermeneutica ide-
ii de literatură”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 
1987, p. 318, Adrian Marino conchide ferm: „ 
Estetica recepţiei, pe bazele puse de Hans-Ro-
bert Jauss, reia dezbaterea pe scară largă și 
constată că totul este o problemă de orizont al 
așteptării (Erwartungshorisont)” Substanța 
estetică, filozofică, a determinării valorii, în 
ceea ce-l privește pe Nicolae Vasile, este în afa-
ra unei entități: omul existențial, cel care alege 
o țintă, care prin opere, depune toate eforturi-
le să o atingă evoluând de jos în sus, deși știe 
că aceasta se va întâmpla foarte târziu. În felul 
acesta, domnia sa atrage atenția asupra proble-
mei rapide de evaluare, măsurare, aparențele fi-
ind cele care duc la o falsă percepție. Cu alte cu-
vinte, invită la o meditație de perspectivă, căci, 
evoluția se va întâmpla foarte târziu. (Sistemis-

mul, Exiatenţialismul sistemic, p. 35)
Cum propria-i convingere, fundamentată pe 

teoria omului euclidian, a cărui evoluție poate fi 
citită pe cele două axe paralele, „axa vieţii și axa 
divinităţii”, Nicolae Vasile accede spre o nouă 
stare existențială: omul neeuclidian, unde „ace-
la”, asumat sau neasumat, abordează domenii 
în care se produc extaze. Spre o necesară clari-
ficare, filozoful-estetician Nicolae Vasile solicită 
lectorului înțelegerea corectă a funcției gnoseo-
logice a extazului (Emil Cioran, Cartea Amăgi-
rilor, Editura Humanitas, București, 1991, p. 6): 
extazul muzical, extazul mistic, extazul erotic, 
la care s-au adăugat ulterior extazul politic și 
extazul poetic. Emil Cioran, în Antropologia fi-
lozofică, Editura Pentagon-Dionysos, Craiova, 
1991, p. 27) spune: „în timpul extazelor, omul se 
separă de lume, dar acest act de separație este 
numai un moment în procesul de recâștigare a 
existenței.” 

Textualizând admirabil, Nicolae Vasile, în 
Sistemismul, își definește clar, maieutic, meto-
dele și căile de creator a fenomenului literar într-
un mic dialog cu lectorul Enciclopediei sale pro-
punându-i entități pe care rațiunea nu poate să 
le înțeleagă decât într-o logică specială, nu în cea 
binară a lui Aristotel, nici în logica polivalen-
tă a lui Grigore Moisil, ci în logica fuzzy, unde 
– din dialogurile lui Platon – se vor desprinde 
mai multe adevăruri (– Adică, sunt o mulțime 
de dreptăți?! Fiecare cu dreptatea lui?!, p. 11).

Acestă logică fuzyy, care spune că exis-
tă o infinitate de dreptăți, este cheia de boltă 
a antologiei-dicţionar propuse de Nicolae Va-
sile. Și totuși, universitarul Nicolae Vasile, om 
de științe exacte și în dublă natură, poetul, ro-
mancierul, eseistul se salvează prin Sistemis-
mul, dar și prin tot ce a scris și scrie, e de înțeles 
că el și-a supus proiectul unui algoritm care, 
potrivit ansamblului de reguli și de operatori, 
răspunde unor necesități de un anume tip. Di-
mensiunea psihologică, generatoare de o nouă 
percepție imagistică a realului, a celuilalt real 
proiectat prin convenție artistică, stăruie subte-
ran la Nicolae Vasile. El consolidează paradoxul 
ca normă supremă prin abolirea absolutului și 
a reinstaurării relativității: melancolia sistemi-
că, care apare după o perioadă de exacerbare a 
dorințelor, timp în care și toate celelate com-
ponente a le sistemului funcționează din plin și 
astfel dorințele sunt plenar îndeplinite. Omul, 
în acestă situație, se rupe de realitate, crede că 
totul este accesibil, că a ajuns Dumnezeu, însă 
fiind, în acelasi timp, permanent nemulțumit, 
căutând mereu alte dorințe. Dă exemplul întâm-
plării existentiale a Prințesei Diana. (Sistemis-
mul. De la Școala peripatetică la globalizare, 
Editura Favorit, București, 2017, p. 45)

Așadar, Nicolae Vasile, în Analiza sistemi-
că a literaturii din generaţia 2000, propune 
lectorului drept ghid de evaluare modelul pre-
zentat în Sistemismul. În nota logică a elaboră-
rii unui sistem coerent de discernere care este 
necesar pentru orice lector de bună credință, 
inclusiv pentru acei „conaţionali cu păreri di-
ferite”, se iau în considerare (Mara Magda Ma-
ftei, Tarele poporului român în viziunea unor 
gânditori (www.researchgate.net/publication/ 
292961979) și „ideile de bază ale analizelor” 
care se transformă, în concluzie, în tot atâtea 
întrebări:

- Dacă există o ţintă spre care tinde popo-
rul român?

- Dacă, faţă de această ţintă ipotetică, evo-
luează exponenţial, oscilant convergent, osci-
lant permanent sau oscilant divergent?

- Dacă este o evoluţie bazată pe vârfurile 
societăţii, care trag după ele masele sau este 
una socială, în care masele împiedică mani-
festarea vârfurilor?

- Dacă poporul român răspunde, normal, 
unei analize bazate pe teoria sistemelor?

Aceste întrebări tulburătoare au ca suport, 
spune Nicolae Vasile, dorinţele sistemice ale li-
teraturii române contemporane: limba româ-
nă, ca simbol al conștiinței naționale, unde ţinta 
evoluției noastre supreme de țară unitară, in-
dependentă, puternică, îmbracă forma poetică 
(Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie!, Mihai Emi-
nescu), precum și prin harul poporului, grația 
divină dată de Dumnezeu acestuia, ca resursă 
a literaturii române. 

Iată de ce, răspunsul la întrebarea din titlu 
este: pentru noutatea modului de abor-
dare a evaluării.
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zile de sfârșit de săptămână, 18 și 19 sep-
tembrie, au fost copleșitoare, cu cele patru 
concerte zilnic, dar parcă fiecare de neratat, 
din varii rațiuni: interpreți pentru prima 
dată în festival, noi partituri, comparații 
sau pentru a nu pierde ocazii speciale. De 
fapt să nu omit că la Conservator după con-
certul cu partituri noi avea loc un colocviu 
al compozitorilor privind arta modernă, 
în genere cu participarea compozitorilor 
ale căror lucrări au fost interpretate. Azi, 
18 septembrie, a 22-a zi de festival… zi de 
sfârșit de săptămână super încărcată cu 
recital de pian Sina Kloke care a pregătit 
un album Enescu care a fost apreciat și a 
contat în acceptul de a participa la festival; 
a ales cu program variat Enescu, Janaček, 
Brahms, Debussy și nu am ratat nici con-
certul de sonate pentru pian și violencel 
cu Norbert Anger din 19 septembrie, im-
presionată de profesionalismul comunică-
rii între cei doi interpreți (după decepția 
precedentului duo Manuel Fischer-Dis-
kau cu Cyprien  Kataris din 12 septembrie 
complet desincronizați). Concertul de zi 
din 19 septembrie cu cei doi tineri a fost o 
încântare de dialog colegial, discret, profe-
sional, de mare sensibilitate încât sonatele 
au avut parte de elevată interpretare. Le 
doresc tinerilor muzicieni carieră de succes! 
Concertele de la Atheneu, printr-o fericită 
întâmplare, le-am audiat, de asemenea, 
pe amândouă, cel din 18 septembrie, cu 
Alisa Weilerstein (sora tânărului dirijor al 
orchestrei de cameră din Lausanne Jos-
hua Weilerstein) care, generoasă, a inter-
pretat Haydn, concertul nr.1 în do major 

pentru violoncel și orchestră, și Ceaikovski, 
Variațiunile rococo pentru violoncel și or-
chestră, împreună cu Orchestra de Came-
ră Radio condusă de Tiberiu Soare. Pe 19 
septembrie, Atheneul a găzduit „La CETRA 
Barockorchester and Vokalensemble din 
Basel interpretând lucrarea lui Antonio 
Caldara, La Concordia dei Pianeti”, operă 
în concert condusă de Andrea Marcon la 
clavecin, cu instrumente baroce și vocile 
speciale de contratenori... (I castratti...). În 
edițiile precedente acestea erau concertele 
de la miezul nopții, care cel mai adesea se 
terminau a doua zi în zori. Deși am tecut 
și pe la Secțiunea Muzica Secolului XXI la 
Sala Radio am audiat doar prima parte a 
concertului cu o lucrarea de Dai Fujukura 
de factură clasică, dar concertul lui Salva-
tore Sciarrino, Giorno velato pentru vioară 
și orchestră, mizând pe efecte sonore de 
percuție asistate de coarde, nu mi-a spus 
ceva de reținut. Spectacolul suprem al zi-

lei de 18 septembrie a fost Simfonia a 3-a 
a lui Mahler... unul dintre compozitorii 
mei preferați, am mai ascultat-o de câte-
va ori, dar niciodată ca acum, această cea 
mai mare dintre toate simfoniile câte s-au 
scris, 90-110 minunte de un dramatism și 
de o copleșitoare emoție greu de descris... 
dar nu orice orchestră și nu orice dirijor 
cu Tonhalle Zűrich, sub bagheta lui Paavo 
Jarvi, absolut colosal concert. Solo-ul de 
trompetă în culise cu aceea melopee tără-
gănată de o sfâșietoare tensiune, preluată 
de partida de corni în același registru de in-
tensitate pe fondul corzilor, apoi reluată de 
întreaga orchestră... nu am mai văzut parti-
dă de contrabași din nouă instrumente, to-
tul era imens în această simfonie cu cor de 
copii, femei și alto, dar ce alămuri... flauți, 
trompeți, desăvârșit conduși de dirijor. Și 
eu consider acest Mahler a 3-a un summum 
al tuturor celorlalte concerte, poate pentru 

că, emoționată, am auzit-o la Timișoara 
cu Filarmonica Banatul și o orchestră ger-
mană, solista fiind Aura Twarovschi. Da, 
Paavo Järvi e un nordic de clasă, îl compar 
cu acel Paavo  Berglund,  care, invitat în fes-
tivalul din 1967, a fost și la Timișoara. Am 
admirat silueta lui Järvi, suplă elegantă, 
gestica sobră, dar nu rigidă, amplă apoi 
fluturarea elegantă a palmei spre a sugera 
un descrencendo, avântul de a da intrările 
largi, apoi i-am urmărit chipul care trans-
fera emoția internă, pentru că dramatismul 
acestei muzici e copleșitor. Am admirat-o 
la Timișoara pe Aura Twarovski, dar solista 
de aseară Wiebke Lehmkuhl era perfec-
tă. Cred că am fost niște privilegiați de a 
asculta această interpretare de referință 
pe care nu cred că o vor depăși alte ocazii. 
Sunt doar emoțiile primei seri, mai am de 
studiat cum a fost scrisă, dar este la fel de 
monumentală precum a 2-a cu Papano la 
ediția Enescu din 2017.
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Cristina Ungureanu (poetă și studentă, anul III, la 
Facultatea de Litere și Știinţe ale comunicării, din cadrul 
Universităţii Ștefan cel Mare, Suceava): Aș începe intervi-
ul cu o întrebare referitoare la activitatea dumneavoastră 
ca jurnalist. Ce ne puteți destăinui despre publicistul An-
drei Breabăn? 

Andrei Breabăn: În acest an, 2021, am fost primit în 
U.Z.P.R., ca o recunoaștere a activității ziaristice pe care o 
desfășor de o perioadă îndelungată. Am început să public 
inițial în „Monitorul de Suceava”, iar treptat mi-am extins 
aria publicistică în țară. În afara cotidianului menționat, 
am publicat și sunt prezent  în mod consecvent în „Cadran 
Politic”, „Convorbiri Literare”, Revista „Hyperion – Caiete 
botoșănene”, Revista „Plumb” Bacău, „Bucovina Literară” 
Suceava, „Caietele Columna”, „Miracol de Brădiceni” și „Gor-
jeanul” din Târgu-Jiu, „Luceafărul de Vest” – Timișoara, 
„Bogdania” – Focșani, „Salonul literar” – Vrancea, „Clubul 
Artelor Giurgiu XXI” – Giurgiu, Revista „Uscând o lacrimă” 
– Buzău, „Literatură și Artă” – Chișinău.

C.U.: Dacă tot ați amintit de numărul mare de publicații 
la care colaborați, ați putea oferi câteva detalii cu privire la 
subiectele abordate sub semnătura dumneavoastră?

A.B.: Cele mai multe din materialele pe care le-am pu-
blicat sunt articole în care am făcut referiri la personalități 
importante ale istoriei, ale politicii și ale culturii noastre 
naționale, cât și la momente marcante din istoria nea-
mului nostru, comemorate de-a lungul anilor. Prin aces-
te articole mi-am propus să readuc în memoria cititori-
lor informații care să le țină trează conștiința națională, în 
condițiile în care, mai ales în ultima vreme, asistăm la un 
evantai de acțiuni concentrate îndreptate împotriva credinței 
strămoșești, a tradițiilor și valorilor specifice poporului nos-
tru. Aceste acțiuni se manifestă prin „Antiromânismul ro-
mânesc”, o altă temă abordată în publicistica mea. În același 
context am publicat și eseuri cu tematică religioasă, prin care 
am căutat să fac conexiuni între tradițiile poporului nostru 
și valorile creștine cu care ne-am născut. În unele materi-
ale am făcut trimiteri la strămoșii noștri daci, străduindu-
mă să scot la lumină nenumărate moșteniri păstrate în da-
tinile, tradițiile și obiceiurile din zilele noastre, care din ne-
fericire încep să se piardă.

C.U.: De la activitatea de ziarist să trecem acum la cea 
de romancier. În luna iulie 2021 ați avut o lansare de carte 
în Amfiteatrul „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel 
Mare”, din Suceava. Cu această ocazie am remarcat atât nu-
mărul impresionant de noi romane cu care ați venit în fața 
cititorilor, cât și nivelul invitaților, între care i-aș menționa 
pe domnii Cassian Maria Spiridon, președintele Filialei Iași 
a Uniunii Scriitorilor din România, director al Editurii Tim-
pul și al prestigioasei reviste „Convorbiri Literare”, Mircea 
A. Diaconu, prorector al Universității, Alexandru Ovidiu 
Vintilă, președintele „Societății Scriitorilor Bucovineni” și 
redactor șef al revistei „Bucovina literară”, Gellu Dorian, 
redactor șef al revistei „Hyperion – Caiete botoșănene” și 
preotul Mihai Cobziuc, director al Departamentului de cul-
tură din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Ce ați 
putea dezvălui cititorilor revistei „Cronica Timpului”, și nu 
doar lor, despre această manifestare și, mai ales, care a fost 
impactul ei asupra publicului sucevean?

A.B.: Aș dori să mulțumesc și pe această cale tuturor 
cititorilor care mi-au dăruit din timpul lor prețios, pen-
tru a-mi fi alături la lansarea de carte amintită. Prezența 
lor în impozantul amfiteatru al Universității a fost pentru 
mine cea mai frumoasă răsplată pe care mi-o puteau ofe-
ri, o apreciere a muncii mele cu condeiul atât în publicis-
tică, dar și în cărțile pe care le-am editat, mai ales în ulti-
mii ani. Nu știu dacă e vorba neapărat de succes, cât mai 
degrabă de o recunoaștere a faptului că am încercat pas 
cu pas să mă corectez dacă era cazul, și știu că fiecare om 
mai greșește, la început de drum cel puțin, și să scriu din 
suflet și pentru suflet. Manifestarea nu ar fi fost posibi-
lă fără sprijinul doamnei profesor dr. Sanda-Maria Arde-
leanu, coordonator al Bibliotecii Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava, care mi-a pus la dispoziție această sală 
frumoasă și m-a primit cu atâta căldură împreună cu tot 
colectivul Bibliotecii. Prezența invitaților de marcă la tri-
bună se justifică mai ales prin faptul că cele mai multe din 
cărțile mele au apărut la Editura „Timpul” din Iași, condu-
să de domnul Cassian Maria Spiridon, dar și ca un semn 

de apreciere a romanelor scoase în ultimii ani. Domnia sa 
a venit însoțit de o parte din scriitorii care fac parte din 
Grupul de la Durău, între care poetul și criticul literar Ni-
colae Sava, care a și scris o cronică la una din cărțile lan-
sate, „Și dacă mâine ar veni…”, pe care a publicat-o în nu-
mărul din august a unei alte prestigioase reviste literare, 
„Hyperion – Caiete botoșănene”.

Prezența domnului Alexandru Ovidiu Vintilă se explică 
prin faptul că de câțiva ani sunt membru al „Societății Scri-
itorilor Bucovineni”, condusă de domnia sa, în calitate de 
președinte. El este poet, critic literar și, totodată, o impor-
tantă personalitate a vieții culturale din județul Suceava.

C.U.: Dacă tot ați explicat motivele care i-au adus la 
această lansare de carte pe acești reprezentanți de seamă 
ai culturii din partea Moldovei tradiționale, ce ne-ați putea 
spune despre prezența părintelui Mihai Cobziuc?

A.B.: Nu numai cărțile pe care le-am lansat în luna 
iulie, ci și celelalte scrieri ale mele au o aplecare aparte 
spre credința noastră strămoșească, una din armele folo-
site de poporul nostru de-a lungul veacurilor pentru a-și 
apăra limba, tradițiile și libertatea. Așa se explică faptul 
că la toate lansările de carte pe care le-am avut am invitat 
și reprezentanți ai Bisericii noastre creștine, cum a fost și 
cea din toamna anului 2019, când mi-a făcut onoarea să 
ia parte chiar Înalt Prea Sfinția Sa Arhiepiscopul Pimen, 
răpus din păcate în anul următor de nemiloasa pandemie 
care a lovit întreaga omenire! Cât privește lansarea din 
acest an, evenimentul a început cu o rugăciune îndrepta-
tă către Părintele Ceresc, urmată de două melodii și câteva 
poezii închinate Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt 
al Moldovei, căruia i-am dedicat cele mai multe din cărțile 
pe care le-am lansat. Manifestarea s-a încheiat în aceeași 
atmosferă de cântec și rugăciune.

C.U.: Prin acest ritual, care a inclus și invitarea Coru-
lui de copii al Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din 
Comănești, condus de preotul Theodor, lansarea dumnea-
voastră de carte a ieșit din tiparul obișnuit al acestui gen de 
manifestări. Are acest lucru vreo legătură cu cărțile pe care 
le-ați lansat?

A.B.: Indiscutabil, și încă una foarte mare! Cu această 
ocazie am lansat primele trei romane care fac parte din Ci-
clul Ștefanian la care lucrez. În ele am încercat să surprind 
anii copilăriei și tinereții Marelui Erou Național Ștefan cel 
Mare și Sfânt al Moldovei, cunoscut ca unul dintre cei mai 
mari luptători pentru apărarea credinței din vremea lui. 
Numele Voievodului poate să fie alăturat altor mari eroi ai 
creștinătății din acele vremuri tulburi, precum Iancu de Hu-
nedoara, Vlad Țepeș și Matiaș Corvin, toți fiind rod al nea-
mului nostru românesc. Se știe că după fiecare biruință, 
Ștefan îi mulțumea lui Dumnezeu și ținea post vreme de 
trei zile, retras într-o cameră de rugăciune, unde voia să fie 
singur pentru a se putea ruga în liniște. De aceea am soco-
tit că modul cel mai  bun  de a-i respecta memoria este de 
a începe și încheia lansarea cărților pe care i le-am dedicat 
cu rugăciuni aduse lui Dumnezeu și cântări intonate de voci 
șăgalnice de copii, pe care Voievodul îi iubea.

C.U.: V-aș ruga să-mi spuneți, ca o mărturisire de suflet, 
ce înseamnă scrisul pentru publicistul și scriitorul Andrei 
Breabăn?

A.B.: Pentru mine scrisul e ca o rugăciune pe care o ros-
tesc în gând călugării de pe Sfântul Munte, cum ar trebui s-o 
facem și noi. Ca să ajungi la sufletul cititorului și să oferi ceva 
de valoare trebuie să-ți cobori mintea în inimă, și abia când 
este scufundată în valurile nepotolite ale Dragostei, care se 
revarsă de la Dumnezeu, dau drumul la scris, deseori până 
mi se închid ochii și adorm cu capul încărcat de Lumină, 
așezat pe biroul la care lucrez. De aceea vă răspund și dum-
neavoastră la fel cum am făcut-o și altora până acum, toate 
scrierile semnate de mine i le datorez Bunului Dumnezeu, 
iar eu mă consider doar un umil beneficiar al darurilor pe 
care le-am primit de la Părintele Ceresc. 

C.U.: Dacă tot mi-ați destăinuit că ați fost preocupat să 
vă scrieți „Amintirile din copilărie”, mi-ați putea povesti cum 
a fost copilăria scriitorului și a jurnalistului Andrei Breabăn?

A.B.: Aș vrea să lămuresc mai întâi un lucru. Nu m-am 
născut într-o familie bogată. Am deschis ochii în casa bu-
nicilor, care erau niște țărani săraci din comuna Zamostea, 
unde mi-am și petrecut copilăria. Pe vremea aceea în sate 
nu era electricitate, nu erau nici drumuri asfaltate ca acum. 
De aceea, a trebuit să învăț la opaiț, iar deseori înotam în 
noroi ca să ajung la școală. Bunicul îmi croia opinci din piele 
de porc, iar bunica împletea pulovere și șosete ca să-mi țină 
de cald pe vreme friguroasă. Iarna eram toată ziua la săniuș 
cu o sanie încropită de bunicul din niște bucăți de scândură 
prinse destul de șubred între ele, care mai în fiecare zi se 
strica și trebuia să fie reparată. La fel de frumos era și vara, 
mai ales în vremea când se pârguiau cireșele. Bunicii aveau 
o livadă de pomi fructiferi în fața casei, în mijlocul căreia se 
găsea un cireș mare și bătrân. Zilnic urcam în el, cu o carte 
în mână și o bucată de mămăligă rece în cealaltă, pierzându-
mă în timp printre filele cărții, că abia seara mă dam jos, și 
atunci numai când mă chema bunica spunându-mi că îmi 
stric ochii citind pe întuneric. Așa lipsită de confortul de azi, 
nu aș da pe nimic copilăria pe care am avut-o.

C.U.: Dacă tot ați povestit atât de frumos despre o copi-
lărie pe care acum, după ce v-am ascultat, regret că nu am 
avut-o și eu așa, ați putea să creionați, în câteva cuvinte, 
care a fost cheia succeselor dumneavoastră de până acum?

A.B.: Munca, perseverența și, mai ales, răbdarea. Ele 
m-au definit toată viața. Începând cu școala și continuând 
cu toate etapele prin care am trecut în viață, mi-am propus 
și în cele mai multe am și reușit să-mi impun bareme de 
calitate, ca tot ce fac să fac bine, să dau ce este mai bun fără 
să cer nimic în schimb. Poate că pare o anomalie, dar acesta 
este adevărul. Iar rezultatele au început să vină singure, fără 
să le urmăresc în mod special. 

C.U.: Aveți vreun mesaj special, în încheiere, pentru 
cititorii revistei „Cronica Timpului”?

A.B.: Îi asigur pe cititorii acestei prestigioase publicații 
că voi continua activitatea ziaristică și scriitoricească pe care 
am început-o și că îi voi ține la curent cu toate noutățile pe 
care le aștern pe hârtie. Având acum și calitatea de ziarist, 
voi încerca să strecor câte un articol de-al meu și în revista 
„Cronica Timpului”, din care cititorii să se poată adăpa direct 
din apa vie pe care mă strădui s-o ofer, cea pogorâtă din 
izvorul dumnezeiesc, care îmi călăuzește mâna și o ajută să 
scrie! Doamne ajută! Să fim sănătoși, să întâmpinăm viitorul 
cu mari speranțe și să ne iubim trecutul strămoșesc!

„S ă întâmpinăm „S ă întâmpinăm 
viitorul cu mari speranțe viitorul cu mari speranțe 

și să ne iubim și să ne iubim 
trecutul strămoșesc!”trecutul strămoșesc!”

Interviu realizat cu domnul Andrei Breabăn, 
cunoscut plaiurilor sucevene, și nu numai, prin 
frumoasele articole publicate în cotidianul 
„Monitorul de Suceava”, cât și prin scrierile sale, 
inspirate din istoria neamului nostru. Membru al 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al 
Societății Scriitorilor Bucovineni, domnia sa vine cu 
mărturisiri de suflet, despre viața și activitatea sa.
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HANBALULUI ROMÂNESCHANBALULUI ROMÂNESC

H andbalul s-a dovedit a fi o disciplină norocoasă în is-
toria sportului românesc. Practicat inițial în forma-
tul lărgit, echipele aveau în teren câte 11 jucători, în 

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

Au fost, cum știm, doi jucători cu 
același nume, separați de vârstă. Și 
numiți, conform obiceiului, I, respectiv 
II. Am șansa unei discuții cu cel tânăr. 
După încheierea activității competiționale 
în țară, fusese om de bază la Dinamo și 
frecvent component al Naționalei, bene-
ficiind de contracte care i-au permis să se 
manifeste ca antrenor în Algeria și Por-
tugalia. Discutăm, avantajat eu, unul, de 
venirea sa în concediu. Cât a trăit, l-a în-
cântat această revenire printre ai săi – fa-
milie, rude, prieteni. Îi propun prezența 
 într-o  emisiune tv. Voi relua câte ceva în 
fișa personală ce i-o voi dedica în volu-
mul „Grădina cu statui”. Un destin exem-
plar. Până la un moment dat. Calitățile 
certe de mare campion s-au întrezărit de 
timpuriu. A fost însoțit de bucurii, une-
le spectaculoase, nu l-au ocolit ghinioa-
nele și răutățile unora din jur. Vor veni și 
deziluzii. A strâns din dinți și a trecut pe 
trotuarul de vizavi. Echipa liceului „Ma-
tei Basarab”, unde se dovedea a fi cel mai 
bun și unde era și căpitan de echipă, a 
câștigat campionatul școlar al Capitalei. 
Comandantul aeronavei s-a numit pro-
fesorul Constantin Popescu-Pilică. De la 
el i s-a tras. Va ajunge în echipa clubului 
Progresul Finanțe Bănci. Vădea abilita-
te, viteză de reacție, viteză de deplasare. 
La 17 ani va fi chemat la Națională. Juca 
acum la Rapid. Dar adevăratele satisfacții 
vor veni după venirea la Dinamo. 

- Mi s-au deschis largi porţile și am 
realizat în viaţă lucruri fantastice. Am 
fost considerat un mare sportiv. Sunt 
campion mondial la handbal și nu doar 
o singură dată. Am câștigat Cupa Cam-
pionilor Europeni cu echipa la care am 
venit să joc. Amintesc faptul că am mai 
luat o medalie de bronz la un alt Cam-
pionat Mondial. Am fost finalist și la un 
Campionat Mondial Universitar. Cu Di-
namo am mai ajuns odată în finala Cu-
pei Campionilor Europeni și de alte două 
ori în semifinalele competiţiei respective. 
Am îmbrăcat de opt ori tricoul de cam-
pion naţional cu Dinamo. 

Nu m-am sfiit să-i spun că pentru 
mine, ca și pentru mulți alții, el rămâne 
marcatorul golului victorios de la Dort-
mund, 1961. Îl rog să insiste pe acel mo-
ment extraordinar. Își dă drumul:

- Să vedem ce se întâmplase până 
atunci. În grupa preliminară am căzut 
cu cehii, clasaţi la campionatul precedent 
pe locul doi. Am și pierdut duelul cu ce-
hii, dar am ocupat locul secund, dovadă 
că mergem mai departe. Urma meciul 
cu nemţii. Pentru prima dată cele două 
Germanii au alcătuit o singură echipă. În 
plus, jucau la ei acasă. Aveau în formaţie 
și pe cel mai înalt jucător al ediţiei. Avea 
peste doi metri! Victoria ne-a aparţinut! 
Au venit la rând Danemarca și Norve-
gia. I-am învins, pe ultimii chiar pe li-
nia de sosire. Ne situaserăm pe locul 16 
la Mondialul anterior. Acum aveam asi-
gurat locul doi. Și poate cine știe?! Cehii 
o păţiseră o dată. Ei erau acum favoriţi. 
Bătuseră până și pe suedezi, campionii 
de dinainte. Ne bătuseră în serii. Nu era 
de mirare că lumea mergea pe mâna lor. 

Îi spun că am urmărit la Radio acea 
finală de la Dortmund. 

- Vă este mai ușor să mă urmăriţi. 
După terminarea timpului regulamen-
tar de joc, 60 de minute, scorul era egal: 
7 la 7. Trebuie să vă spun că în această 
ultimă repriză am avut ocazia de a în-
scrie și de a tranșa meciul în favoarea 
noastră. Am ratat ca un fraier! N-a fost 
să fie... A început și ultima parte de cinci 
minute. De fiecare parte s-a mai marcat 
câte un gol. Scor 8-8. Mai erau câteva se-
cunde de joc. Am primit mingea și chiar 
atunci am constatat un culoar de pătrun-
dere spre poartă. Am pătruns printre ad-
versari. Am efectuat unul din plonjoa-
nele mele obișnuite. Un plonjon de circa 
5-6 m, mai lung decât oricând. Ajunse-
sem foarte aproape de portar, am lăsat 
mingea între picioarele sale și a intrat în 
poartă. Gooool!  Cehii au declanșat rapid 
un contraatac, dar Mișu Redl era la post. 
Aproape imediat s-a fluierat sfârșitul 
meciului. Eram campioni mondiali!  

- Veţi fi prezent și la următorul Mon-
dial. Cel de la Praga, din 1964... 

- Ușor n-a fost nici atunci. În seriile de 
calificări pentru semifinala competiţiei 
trebuia să jucăm cu URSS. Ne-am des-
curcat și ne-am văzut în semifinale con-
tra Cehoslovaciei! Am jucat la Bratislava 
în faţa unei săli arhipline, venită evident 
să-i susţină pe adversarii noștri, care se 
și vedeau câștigând și finala. Un adevă-
rat infern pentru noi. Ce vacarm! Au re-
curs la tot ce te putea deranja și descu-
raja: sirene de fabrică, de mașină, de bi-
ciclete, trompete, alămuri felurite, doar 
zgomotul să fie total. Cred că a fost cea 
mai valoroasă evoluţie a echipei noas-
tre! Am câștigat la o diferenţă de unu sau 
două goluri. 

Finala a fost contra Suediei. Storși 
după meciul cu Cehoslovacia, incapabili 
să ne recuperăm într-o singură zi, ne-am 
adunat bine. Scor final:25-22. Pe vremea 
aceea nu se înscriau prea multe goluri. 
Dar asta a fost. Clar: ne-a fost scris să 
ieșim din nou campioni mondiali. 

- La Paris n-aţi mai ajuns...
- ...deși îmi dorisem atâta... Eram în 

toamna anului 1969. Ne pregăteam pen-
tru a merge la Mondiale. La Naţională în 
locul meu fusese convocat Oţelea. Eu, in-

trat într-o formă satisfăcătoare, speram 
să fiu din nou băgat în seamă. Ocazia 
s-a ivit. Am fost convocat pentru verifi-
cări în Selecţionata B. Împreună cu Cezar 
Nica, împărţeam și calitatea de căpitan 
de echipă. Sub pretextul unei nervozităţi 
manifestată la adresa unor decizii de ar-
bitraj penibile, n-am fost selectat. La Pa-
ris va ajunge colegul Cezar Nica. Ulti-
ma mea speranţă de a mai prinde trenul 
pentru Mondiale s-a prăbușit. Consta-
tam cu amărăciune că din acest moment 
cariera mea a luat sfârșit. 

- Dar nu veţi părăsi handbalul. Aveaţi 
calificare de antrenor. 

- Ca antrenor am avut parte de re-
zultate notabile în ţările unde am ajuns. 
Cu unii dintre noi s-a procedat convena-
bil la nivelul conducerii Federaţiei. Am 
continuat să merg în turnee cu naţionala 
B. Au început să curgă oferte de peste 
graniţă. Moser, Ivănescu, Iacob, Cos-
tache I plecaseră ca invitaţi în Germa-
nia. O asemenea invitaţie mă căuta 
și pe mine... prin sertarele Federaţiei. 
Ca un făcut, cei plecaţi nu s-au mai în-
tors... Drept pentru care nu s-au mai fă-
cut alte dezlegări. Dar a intervenit Al-
geria, mai apoi Portugalia... Pot aminti 
că am câștigat locul 1 și medalia de aur 
cu Naţionala Algeriei la Jocurile Afri-
cane, cărora li se mai spunea și „Olim-
piada Neagră”. Am câștigat Campio-
natul African Universitar și trei cam-
pionate Magrebiene. Cu aceeași echipă 
am reușit o medalie de bronz la Jocurile 
Mediteraneene. Cu echipa NADIT  Alger 
am devenit campion naţional al Algeri-
ei. Cu echipa de juniori a Portugaliei am 
devenit campion european. 

- Anii au trecut, s-au dus înainte. Care 
a fost bucuria cea mare între atâtea tră-
iri de excepţie?

- Golul dat în ultimele secunde la 
Dortmund!

- Și de-ar fi să numiţi tristeţea cea 
mai grea?

- Trebuie s-o mai spun din nou? Eli-
minarea mea din lotul pentru Mondia-
lele de la Paris... 

(va urma)

Mircea Costache II
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Din mână pământeană am primit lumina 
divină a vederii - „Clinica Alcor”

Moto:  „ Natura ne-a înzestrat cu doi ochi, 
cu două urechi, dar cu o singură limbă, ca 
să primim şi să ascultăm mai mult decât 
vorbim” (Socrate 469-399 î Hr.) 

D e circa zece ani, o parșivă cataractă mi-a 
oblonit vederea ochiului drept. Tot de 
atâta timp, adevărul că trebuie să mă 
operez, nu mi-a insuflat curajul de a 

trece  la fapte și am amânat sfatul sfânt de a-mi recupera 
vederea, până nu va fi prea târziu. „Îmbătrânita” cataractă 
a tăiat elanul mai multor medici de a încerca operația care 
să-mi lumineze ochiul drept, ce îmi ținea vederea într-un 
dens„ întuneric alb”. Orbirea ochiului era albă. Parcă pe 
ochi s-ar fi așezat un castron cu piftie! Pentru a îndura 
suferința nevederii, am încercat două metode, două lea-
curi proprii: nu mai m-am gândit la suferință și i-am opus 
rezistență, precum un catâr și al doilea leac a fost trans-
formarea suferinței ochiului drept în fericire pentru ochiul 
stâng. Un bun prieten și rudă prin alianță, îmi explica prin 
semne și puțin verbal, că el, care nu aude și nu vorbește, era 
surdomut, nu se considera handicapat, din contră un „fe-
ricit” care nu putea auzi „răutăți” și nu putea spune „pros-
tii”. Îndemnat de logica prietenului Aurel, și la insistența 
familiei, în special a soției, am luat contact cu Clinica Alcor. 
Minunată găselniță! Am părăsit principiul: „dacă orbul 
are parte de cunoaștere este mai bun decât ignorantul cu 
privire ageră” și am hotărât să-mi recapăt 
fericirea vederii, indiferent de suferințele 
pricinuite prin operație, susținut fiind de 
mulți prieteni operați. În final, m-am ho-
tărât, cu toată frica de „necunoscut”, știind 
că dacă nu îndrepți un rău când trebuie, el 
se va face îndoit, fapt  pe care l-am trăit. 
În firea naturii mele, am constatat că stă 
ascuns un defect: lucrurile mărunte, as-
cunse și neștiute, stârnesc în subsemnatul 
frica cea mai puternică. Se înșală adânc cei 
care consideră mai trainică și mai fermă 
puterea întemeiată pe forță, decât cea în-
temeiată pe rațiune și iubire. Marți 6 iulie 
2021 mă aflam în Clinica Alcor unde întreg 
personalul medical, bine instruit și cu înalte 

responsabilități omenești, a contribuit și m-a scăpat de 
„căpăceala vederii oblonite” a ochilui drept, sub măiastra 
îndemânare a medicului oculist, profesor universitar doc-
tor Călin Petru Tătaru, medic primar oftalmolog, doctor 
în științe medicale. Întreg personalul medical care m-a 
pregătit pentru  operație s-a comportat cu subsemnatul cu 
înalt profesionalism și înțelegere omenească. Binefacerea în 
sine, fără a urmări alte scopuri, e un lucru nobil, care obligă 
la recunoștință. Operația de cataractă a reușit și sunt super 
mulțumit! De acum, către viitor cea mai mare încercare a 
ființei mele nu va fi aceea de a rezista eșecurilor, ci aceea 
de a rezista fericirii. De la toți pacienții am „cules” numai 
cuvinte de laudă și cuvinte binecuvântate pentru personalul 

medical. Omul care se bucură de o faimă răsunătoare nu va 
simți niciodată lipsa prietenelor și a bunăvoinței oamenilor. 
În toată perioada pregătirii pentru operație și a operației, 
m-am simțit protejat și apărat de bunul și blândul Dumne-
zeu. M-a ținut în permanență în Mâna Sa Sfântă, simțidu-
mă în siguranță de parcă m-aș fi aflat acasă cu Dumnezeu, 
între o viață pe care aș fi dorit-o să nu se sfârșească nicioda-
tă. Toți oamenii fără vedere, operați de ilustrul medic Călin 
Petru Tătaru ies din Clinica Alcor cu sfânta lumină a vederii 
în ochi. Cu bucurie de nedescris am ieșit și eu având doi 
ochi clarvazători! Minune cerească și știință... Grija față de 
pacienți se continuă acasă, după așa a zisa „externare”, timp 
de o lună, în care pacientul operat urmează un tratament 
postoperator foarte riguros sub atenta supraveghere a unui 
medic minunat, în persoana doamnei doctor oftamolog 
Adina Enăchescu. În urma recăpătării vederii mă consider 
un om sănătos și fericit. Sănătatea este darul divin dăruit 
de Dumnezeu omului. Stimate domnule doctor Călin Petru 
Tătaru vă mulțumesc pentru reușita operației și vă urez să 
aveți parte de ani îndelungați și bogați în realizări profesi-
onale. THOMAS CARLYE (1795-1881) spunea: „Măreția 
unui om remarcabil se manifestă în felul în care îi tratează 
pe oamenii mici”. Trebuie să ne cunoaștem celebritățile, 
pentru că ele există, să le apreciem, să le ocrotim, să le 
respectăm și să le iubim. Vă mulțumesc domnule doctor 
Călin Petru Tătaru.

@ COJOCARU VERGIL-COVER

Creștinii au reluat tradiția israelită și evitau inci-
nerarea morților, așa cum se proceda pentru păgâni; 
ei având o grijă deosebită pentru martiri, care își sa-
crificau viața pentru credință imitându-L pe Hristos. 
Amintirea lor trebuia menținută vie și de aceea, crești-
nii se adunau în jurul mormântului martirului, în ziua 
martiriului său. Cuvântul relicvă este de origine latină. 
Vine din reliquiae (fem.pl.), care derivă din verbul re-
liquere, care are sensul de „a lăsa după el”, „a abando-
na”, dar înseamnă și „rămășițe”. Romanii, ca și grecii 
înaintea lor aveau obiceiul arderii morților și păstra-
rea cenușii în urne. Cenușa aceasta era relicvă și era 
păstrată în relicvariu. În rezumat, ceea ce rămâne de 
la Iisus Hristos, sfinți, martiri, fie părți ale trupului, fie 
obiecte folosite de ei sau instrumente ale torturii lor.

La jumătatea secolului al II-lea, Epistola despre 
patimile sfântului Policarp precizează, pentru prima 
dată, că creștinii au adunat resturile arse ale martiru-
lui și le-au așezat într-un loc potrivit cu valoarea Sfân-
tului, unde se puteau face adunări în cinstea martiriu-
lui său. Aici, creștinii se rugau, dar făceau și adevărate 
banchete mortuare, reminescență a practicii păgâne 
legate de ofrandele pentru morți, care anticipau ban-
chetul ceresc.

Cu timpul, riturile creștine au dat un sens nou aces-
tor practici: de exemplu, la mormintele martirilor se 
celebra Sfânta Euharistie pentru a aduce aminte că sa-
crificiul lui Hristos a fost imitat de martiri.

Cultul moaștelor s-a întemeiat pe conceptul unei 
puteri rămasă vie și activă în rămășițele trupești ale 
sfinților. Puterea aceasta, cea prin care Hristos și Apos-
tolii au făcut minuni, aduce în fața oamenilor puterea 
lui Dumnezeu. Din secolul al IV-lea, Părinții Bisericii 
evocă minunile ce au loc la mormintele sființilor. Chiar 
dacă fenomenul a fost considerat de neînțeles de inteli-
gența umană – la fel ca și marile Taine ale Sfintei Tre-
imi sau ale întrupării –, noi credem că Dumnezeu este 
sursa ultimă a acestor puteri. „Duhul lui Dumnezeu 
dă viață sfinților în ceruri și trupurilor lor pe pământ. 
Sângele lor, chiar după martiriu, rămâne impregnat de 
darurile dumnnezeirii”. (Louange des Saints)

Sfânta Scriptură păstrează, în cartea profetului Ieze-
chiel, vedenia câmpului plin de oase uscate de tot (Iez 
37, 2) și cuvântul Domnului către profet: „Fiul omu-
lui, vor învia oasele acestea?”... „Prorocește asupra 
oaselor acestora și le spune: «Oase uscate, ascultaţi 
cuvântul Domnului! Așa grăiește Domnul Dumnezeu 
oaselor acestora: Iată Eu voi face să intre în voi duh 
și veţi învia. Voi pune pe voi vine și carne va creș-
te pe voi; vă voi acoperi cu piele, voi face să intre în 
voi duh și veţi învia și veţi ști că Eu sunt Domnul»” 
(Iez 37 3-6). Fericitul Ieronim explică astfel cele scri-
se în Scriptură: „Toate aserțiunile noastre se reduc la 
aceasta: așa cum pare de necrezut că osemintele usca-
te, mistuite de vechime, să poată primi promisiunea 
unei învieri viitoare, făgăduință care totuși trebuie să 
se împlinească, tot astfel prestabilirea poporului lui 
Israel, dus în robie și dispersat pe tot pământul, chiar 
dacă pare de necrezut acelora care nu cunosc puterea 
lui Dumnezeu, se va realiza totuși, pentru că se spune: 
„și veţi ști că Eu, Domnul, am zis aceasta și am făcut”, 
zice Domnul (*Iez 37, 14).

Căci Domnul are puterea de a da viață oaselor us-
cate, în ciuda neputinței aparente a minunii, El poate 
chema poporul lui Israel de la porțile mormântului și să 
îl așeze din nou pe pământul strămoșilor, în ciuda tutu-
ror aparențelor contrare. Minunea este posibilă puterii 
dumnezeiești! La întrebarea lui Iahve: „Fiul Omului, 
vor învia oasele acestea?” (Iez 37, 3), profetul răspun-
de: „Dumnezeule, numai Tu știi aceasta!” (Iez 37, 3)

Prin urmare, există credința după care, trupul mort 
păstrează încă amprenta sufletului și astfel, puterea 
moaștelor vine din calitatea excepțională a sufletului 
care le-a impregnat. La baza acestei concepții se află 
credința în întruparea Mântuitorului și în învierea tru-
purilor după Judecata din urmă. Chiril al Ierusalimului 
scria că: „Hristos a lucrat învierea pentru ca să credem 
că subzistă o putere... în trupurile sfinților”. În același 
timp, credința aceasta permitea sublimarea trupului, 
mizerabil în timpul vieții sale pământești, dar slăvit 
în veșnicie.

Să mai spunem că Fericitul Augustin, pe la anul 
420, ezită între mai multe variante pentru a explica pu-
terea moaștelor. Astfel, el spune că Dumnezeu însuși 
lucrează prin duhul martirilor, ca și cum ei ar trăi încă 

aici pe pământ sau că El inter-
vine prin mijlocirea îngerilor. 
Paulin de Nola, în anul 395, a 
asistat la descoperirea trupului martirului Nazarie, într-
o grădină din Milano. El vede sângele sfântului martir 
care părea că ar fi curs de curând; apoi capul rămas in-
tact, mirosul suav care se degaja din mormânt. Acestea 
vor fi și dovezile ulterioare ale afirmării sfințeniei. De 
asemenea, lumina supranaturală care înconjoară apa-
rițiile lui Dumnezeu, a îngerilor sau a sfinților, indică 
prezența unor moaște de sfinți și evidențiază puterea 
lui Dumnezeu care se află în acestea.

Sufletele sfinților se află în ceruri lângă Dumne-
zeu și pot intermedia în favoarea celor vii. Conceptul 
acesta diminuează separarea între cei vii și cei morți, 
care trebuie avută în vedere atunci când este vorba de 
cultul moaștelor sfinților. Astfel, locurile în care se gă-
sesc moaște sfinte sunt locuri de meditație, locuri sfinte 
care leagă cerul și pământul, trupul și sufletul. Aceste 
locuri pot fi mormintele din cimitire. Multe morminte 
au fost la temelia unor biserici, sanctuare de pelerinaje 
numeroase în Răsărit cu precădere, aici, implantarea 
creștinismului fiind precoce și masivă. Moaștele au fost 
aduse apoi și dăruite unor biserici din diferite orașe ale 
lumii creștine. Din secolul al VI-lea, mișcarea aceasta 
este foarte răspândită și activă.

Cele mai căutate moaște sunt acelea legate de viața 
pământească a Mântuitorului nostru: veșmintele Sale, 
instrumente ale Patimilor Sale, Crucea Sa. Sfânta Ele-
na, mama împăratului Constantin cel Mare, a descope-
rit Crucea lui Hristos la Ierusalim, Cuiele au fost găsite 
odată cu Crucea, iar unul dintre acestea a fost pus în 
harnașamentul calului împăratului, un altul în sabia sa 
și un altul în coroana imperială. De asemenea, mănăs-
tirea Saint Denis susține că este deținătoarea unui alt 
cui, încă din vremea lui Carol Pleșuvul. Lancea care a 
străpuns Coasta Mântuitorului aflat pe Cruce se afla fie 
la Ierusalim, fie la Constantinopol, disputa fiind foarte 
aprinsă într-o vreme între aceste cetăți. Dar, în vremea 
primei Cruciade, niște vedenii miraculoase fac posibi-
lă descoperirea acesteia la Antiohia (1096). După eve-
nimentele relatate de cronicari, faptul acesta a dat un 
nou avânt cruciaților care au luat Ierusalimul, realizând 
astfel obiectivul lor, care era recucerirea Sfântului Mor-
mânt, relicva principală a Domnului, mărturie a învi-
erii Sale. Coroana de spini păstrată de împăratul Con-
stantin cel Mare a fost răscumpărată de regele Franței 
Ludovic al XIV-lea cel Sfânt, ceea ce a dat regatului 
său un prestigiu religios excepțional, fără echivalent.

Istoria relicvelor creștine își are începutul cu Crucea 
pe care a fost răstignit Iisus Hristos și pe care a murit. 
Crucea cea Adevărată este relicva prin excelență. Așa 
cum am spus mai înainte, în secolul al IV-lea, împă-
răteasa mamă Elena, mergând în pelerinaj la Locurile 
Sfinte, descoperă pe Golgota, Crucea. Sinodul I Ecu-
menic din 325, lupta lui Constantin împotriva arieni-
lor, confirmă descoperirea aceasta. Crucea a fost frag-
mentată și prima bucată a fost trimisă la Roma. Cea 
mai mare parte a ajuns tot la Ludovic cel Sfânt ca și 

coroana de spini; bucăți mai mici au fost răspândite 
în toată lumea creștină. Din secolul al IV-lea, venera-
rea Sfintei Cruci a fost inclusă în Liturghia din Vine-
rea Mare de la Ierusalim, iar din secolul al VIII-lea, și 
în Liturghia romană.

Icoanele „nefăcute de mână de om” au fost asimilate 
relicvelor. Este vorba de chipul lui Iisus sau a Trupului 
Său impregnate pe pânză, cele mai importante fiind 
Mandilionul de la Edessa și „Veronica” sau „icoana cea 
adevărată” păstrată la basilica Sfântul Petru din Roma 
și dispărută în anul 1527. Celebrul Giulgiu al lui Hris-
tos, menționat în 1353, a fost transportat la Torino, în 
anul 1578, unde este venerat, de asemenea, sculpturile 
reprezentând pe Hristos și făcute de îngeri.

Cele mai importante relicve legate de cultul Maicii 
Domnului au fost adunate la Constantinopol: veșmin-
tele sale și centura sa protejau cetatea. Cele mai mul-
te dintre aceste obiecte aveau rol de relicve, împlinind 
minuni numai în diferite sanctuare din Orient și din 
Occident. De asemenea, se făceau pelerinajele la casa 
Fecioarei Maria, care a fost transportată de îngeri de 
la Nazaret la Lorette, în Italia. Venerarea moaștelor 
sfinților este atestată din secolul al IV-lea, după obți-
nerea liberei practici a religiei creștine. Dintre cele mai 
cunoscute și mai vechi practici de venerare este cea 
legată de cinstirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, la 
mormintele lor din Roma. De asemenea, a protomar-
tirului Ștefan, al cărui trup a fost găsit la Ierusalim, în 
anul 415. Mai târziu, Biserica Orientală va înstrăina 
multe dintre moaștele adunate de-a lungul secolelor 
la Constantinopol, Ierusalim sau în alte locuri ale Ori-
entului creștin, care vor ajunge la unii cavaleri sau regi 
din Occident, îmbogățind astfel viața creștină din ora-
șele lor. Astfel, sarcofagul cu rămășițele pământești ale 
lui Iacob cel Mare a ajuns pe mare, de la Ierusalim la 
Compostella, în 830. De asemenea, moaștele Sfântu-
lui Apostol Marcu au ajuns de la Alexandria la Vene-
ția, în anul 829. Din secolul al IV-lea, se dezvoltă cul-
tul sfinților care nu au fost martiri, ci eremiți stabiliți 
în pustia Egiptului, în Siria, Palestina, dar și episcopi 
evanghelizatori, apărători și cinstitori ai martirilor. 
Moaștele Sfântului Antonie au ajuns la sud de Lyon, 
în localitatea care se numește Saint Antoine le Grand. 
Moaștele Sfântului Nicolae au ajuns la Bari, în Italia.

Martirii și sfinții Îl imită pe Hristos în Patimele Sale, 
prin viața lor exemplară și prin moartea lor. Ei sunt 
cinstiți, de la începutul Bisericii creștine, pentru că 
reprezintă liniuța de unire între viața pământească și 
viața veșnică, iar moartea nu i-a învins. Cultul marti-
rilor și al sfinților este legitim, căci venerarea lor este 
justificată de relațiile lor privilegiate cu Dumnezeu, 
create prin conduita lor din timpul vieții și din mo-
mentul morții lor.

@ Preot prof. univ. dr. IOAN STANCU
(Fragmet din cartea „Sfântul Ciprian 

episcop de Antiohia. Periplul unei vieţi)

Ritualuri creștine

Cultul moaștelor

Culorile au o simbolistică puternică. Ele influențează nu 
numai emoțiile, dar au o  semnificație variată în diferite cul-
turi. Indiferent de tipul de proiect – design de logo, ilustrație, 
web design, design de materiale tipărite (flayer, catalog 
de prezentare, broșura etc), culoarea reprezintă un factor 
principal în comunicarea vizuală. Asociația Internațională 
„Culori pentru Pace” este un proiect care a luat naștere în 
anul 2015 – proiect inițiat de domnul Antonio Giannelli, 
președintele Asociației „I COLORI PER LA PACE” 
– și la care au aderat, încă de la început, 70 de țări de pe 5 
continente. În România sediul Reprezentanței a fost ales la 
Sighetul Marmației cu ocazia celebrării și acordarea Măr-
cii de Patrimoniu European Memorialului Vic-
timelor Comunismului și al Rezistenței din 
Sighet. În prezent Asociația are reprezentanțe 
în 116 țări. Filiala română a Asociației „I CO-
LORI PER LA PACE” coordonată de Liliana 
Virsta(Președinte filială și vicepreședinte 
a Asociației), Sorin Halici(vicepeședinte), 
Ileana Nemeș Pop(Secretar general), 
Mioara Voicu(Ambasador la București), 
Mariana Ierimia(Ambasador la Sibiu) se 
face cunoscută prin participarea în cadrul 
diferitelor expoziții cu desenele mai mul-
tor copii, cu vârste cuprinse între 4 și 10 
ani, alături de sutele de desene ale copiilor 
din numeroase țări de pe toate continentele. 
Desenele lor călătoresc în toată lumea fiind ex-
puse în expoziții internaționale în toate colțurile 
mapamondului. Cu ocazia unui important eveni-
ment mondial, Summit-ul G7 al Miniștrilor de Externe, 
Asociația„I COLORI PER LA PACE” a organizat expoziția 
,,Culori pentru pace” la Palazzo Ducale din Lucca, Italia. 
România a fost reprezentată prin desenele a 22 de copii din 
toată țara. S-au adunat mii de desene realizate de copii care 
au transmis mesajul de pace al tinerei generații din întrea-
ga lume. Scopul evenimentelor este promovarea educației 
pentru pace prin valorificarea abilităților plastice și practice 
ale copiilor promovând crearea unor lucrări care să acorde 
copiilor și tinerilor rolul creativ și să se exprime ca agenți ai 
păcii. Adesea cuvântul pace este plin de semnificații: pacea 
nu este doar absența războiului, ci și o atitudine mentală pe 
care toți ne-o putem asuma. În ultimii ani, violența fizică și 
verbală a crescut, ura față de semenii noștri este la cote maxi-
me. Copiii ne oferă învățături grozave, deoarece s-au născut, 

crescut și educat prin 
conceptul de diversi-
tate, care stă la baza 
acestui climat. Ar fi 
simplist să spunem 

că trebuie să facem ca 
și copii, dar este adevă-

rat că trebuie să învățăm. 
În primul rând, suntem cu 

toții ființe umane și este fru-
mos când primim mesaje pozitive 

de la cei mai tineri. Cu ocazia Cente-
narului Unirii, Asociația „Culori pentru Pace” România, în 
parteneriat cu autoritățile locale Maramureș a organizat o 
expoziție internațională care a cuprins 116 desene ale co-
piilor din Filiale care au vrut să transmită, în an centenar, 
mesajul lor de pace și înțelegere între popoarele lumii. Tot-
odată, Mioara Voicu, Ambasador la București a Asociației, 
a organizat Expoziția Culturală Internațională „Draga mea 
Terra”. În anul 2020, în colaborare cu Filiala din Bulgaria a 
avut loc vernisajul unei alte expoziții. Perioada martie 2020 
până în prezent, octombrie 2021,  a fost un an și jumătate 
complicat pentru desfășurarea activității în filiale. În vara 
anului 2021 virusul părea să încetinească, astfel s-a dat un 
semn de speranță, iar Doamna Mioara Voicu, Ambasador 

la București a Asociației, în colaborare cu filiale din 17 țări, 
și a creat un ciclu de expoziții în mai multe locuri simbolice. 
Deși într-o formă redusă și luând toate măsurile de precauție 
anticontagiune, a reușit să organizeze expoziții în localitățile 
Doftana, Azuga și Slănic-Județul Prahova, Tulucești-Județul 
Galați, Afumați-Ilfov, Costinești-Județul Constața. Pandemia 
nu a permis să-i invite pe localnici să vadă desenele copiilor, 
dar Doamna Mioara Voicu a creat o combinație cu spectacole 
folclorice  și astfel i-a adus pe locuitorii localităților să pri-
vească spectacolele și totodată desenele copiilor. Prin inter-
mediul mass-media, mai ales internet-ul, s-a creat o stare de 
emulație în care interpreți consacrați precum: Nicu Rotaru, 
Elena Chirică, Adriana Ivanciuc, Petruța Sima, Sorina Preda, 
Ioana Dinu, Mimi Petre, Gabriela Picu și copii: Victoria Maria 
Ionescu, Denisa Maria Ioniță, Bianca Daniela Grecu, Bianca 
Nicola Gheorghe, Mădălina Picu, Iosub Picu, Nicoleta Chiriac 
au fost cuprinși în desfășurătoarele spectacolelor. Cu aceste 
ocazii, s-a căutat, cred, și un paralelism între mai multe genuri 
artistice. Copii, au făcut ce știu ei cel mai bine, au desenat, 
au cântat, au dansat.„Culorile” Asociației cresc peste tot în 
lume, din România în Ecuador, din Kazahstan în El Salvador 
sau Honduras, chiar și în mult„încercatul” Yemen, unde se 
desfășoară un război civil de ani de zile. Acest proiect născut 
cu resurse modeste crește exponențial.   

@ ALEXANDRU ȘTEFAN

CuloriCulori
pentru pentru 
pacepace
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P rofes orul pictor P rofes orul pictor Cojocaru Vergil-COVERCojocaru Vergil-COVER
- 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.

Despre Galeria „Portal Dacic 
Art”, scriam demult un articol inti-
tulat „Portret de artist. Nu doar șase 
îs norocoase, nu doar șase îs valo-
roase”. Publicam numele și portre-

tele a șase artiști plastici și câte un 
tablou realizat de ei, care, cu dem-
nitate artistică și cromatică duceau 
către eternitate personalități care 
nu fac umbră degeaba pe pământ și 

nu umblă în viață ca „turiști rătăciți”. 
Inițiatoarele și proprietarele Galeriei 
„Portal Dacic Art” din București, Ha-
nul cu tei, sunt două surori: pictorița 
Elena Grigorescu și Anca Mokhtari 
Maghferat. Galeria de Artă „Portal 
Dacic Art” dovedește tuturor iubito-
rilor de artă și creatorilor de frumuseți 
cromatice că fericirea nu este departe 

de oameni, dar în pașii ei neauziți, nu 
cu toții o simțim. La fel cum stelele, în 
nopțile senine, servesc drept podoa-
be ale cerului, iar florile, primăvara, 
drept podoabe ale unei pajiști, precum 
sclipirile de inteligență împodobesc 
conversațiile plăcute, așa și Galeria 
de Artă „Portal Dacic Art” trezește 
speranța în sufletul artiștilor plastici 

că norocul de a se afirma și de a le fi 
prețuită munca lor artistică vine devi-
ne realitate mulțumită a două surori 
care au avut imboldul divin de a des-
chide Galeria de Artă din Hanul cu tei.

În acest număr, îmi doresc să de-
monstrăm plastic, prin mai mulți pic-
tori, că „arta circulă”, așa cum conclu-
ziona Ovidiu Drâmba, profesor și om 

de artă și cultură, într-o discuție per-
sonală cu subsemnatul despre faptul 
cum ne explicăm picturile din peșteri 
cu mii de ani în urmă, cu aceleași 
tematici ca vânătoarea, munca agri-
colă, păstoritul, sărbătorile religioa-
se, tradițiile. Numai Dumnezeu prin 
voința lui infinită a împuternicit arta 
ca să ne lumineze inimile.

Nina Posan

PP e coji și din coji de ouă, artista realizează cromatic 
adevărate mozaicuri divine, pline de mister, care 
deja și-au depășit timpul contemporaneității în 

care trăim. Arta asta plastică este nominalizată în Cartea 
Recordurilor pentru deosebita finețe și procedeul artis-
tic care produce efecte sugestiv, care atingea esențele 
spirituale ce dau gestului plastic greutatea somnului 
artistic. Arta plastică semnată „Nina Posan” este tipul 
de sinteză artistică la care artista a ajuns după ani de 
muncă, reușind să își înplinească vocația artistică dă-
ruită de creatorul bun, blând și în toate înțelegător și 
atotștiutor. Nina Posan este tipul de personalitate care 
nu deranjează: a intrat în arta plastică fără a face zgo-
mot, întocmai ca atunci când merge, când zgomotul 
pașilor nu se aude, nici nu se simte; se mișcă de parcă 
nici nu ar atinge pământul. Arta Ninei Posan este și va 
rămâne un vis misterios și pentru generațiile viitoare 
ce vor veni, când noi vom nu vom mai fi.

Margareta Anton

EE ste o foarte remarcabilă artistă plastică și spor-
tivă de performanță internațională, profesor 
universitar, scriitor, om de înaltă ținută morală. 

Lucrările plastice ca „Sălciile”, în toate sezoanele, au 
cucerit admirația și prețuirea personalităților de artă 
și cultură de peste hotare. Valoarea lucrărilor plastice 
ale Margaretei Anton depășește zeci de mii de euro. În 
numele a ceva demn, își duce viața plastică într-o onoare 
proprie, considerând arta plastică drept o „tămăduire și 
echilibru prin spirit”. Apreciată cu mult respect, atitu-
dinea omului față de misterul artei frumosului captează 
suflete, vrăjite parcă de o „baghetă magică”, mânuită 
prin pensulă de un artist al sugestiei. Arta sa plastică 
și scriitoricească are o înrâurire benefică asupra celor 
ce intră în contact cu ea. Atât în pictură, cât și în scris, 
Margareta Anton posedă o formulă excelentă prin a croi 
artistic sufletul lumii cu sufletul individului. Margareta 
Anton este corelație artistică între astre și omenire.

Doru Cristian Deliu

PP rin activitate grafică și picturală meticuloasă și 
cu inspirație divină, operele plastice ale Domniei 
Sale „taie respirația” iubitorilor de artă, frumos 

și corectitudine plastică. În artă trăiește adevărata și 
pura dragoste. Pentru artist, dragostea este înțeleasă ca 
o mare dorință și pasiune de frumusețe. Ei, artiștii, apre-
cizează frumusețea în trei feluri: a sufletelor, a trupurilor 
și a vocilor. „Frumusețea sufletelor poate fi înțeleasă 
cu mintea, cea a trupurilor cu privirea, cea a vocilor cu 
auzul” (Marsilio Ficino - umanist italian, 1433-1499). 
Împreună cu alți artiști plastici, Doru Cristian Deliu 
alcătuiește elita în arta plastică de mândrie națională și 
de valoare artistică universală. Fiecare culoare plastică 
semnată „Doru Cristian Deliu” exprimă sensul senti-
mentului unui ideal născut din omenire și care produce 
un efect tămăduitor asupra privitorului. Să fim mereu 
alături de Dumnezeu! Cine nu are o pictură brand „Doru 
Cristian Deliu” este un „om sărac”!

Neluța Stăicuț

AA rtistă plastică a celor trei „r” (recuperează, re-
ciclează, recreează), o desăvârșită inforenerge-
ticiană care, considerând arta ca pe o terapie 

pentru minte, suflet și trup, reușește adevărate tămă-
duiri prin spirit. Novatoare, destoinică în arta plastică, 
folosește cu mult talent și îndemânare artistică, în mod 
inteligent, lucruri pe care multe „gospodine” le consi-
deră „nefolositoare” și le aruncă. Pentru Lenuța Stăicuț 
„viața este o pictură... desenezi linii cu speranță, ștergi 
greșeli cu toleranță, înmoi bine pensula în răbdare și 
colorezi totul cu iubire”. În arta plastică a Domniei Sale 
rezolvă plastic probleme „uriașe”, frumoase și intere-
sante, pe care cutează să le înfrunte, cuprinsă de un 
vis magic și misterios, reușind să urce pe înalte culmi 
artistice, benefice publicului iubitor de artă și frumos. Ca 
om, Neluța Stăicuț este leac tămăduitor de pus pe rană.

Elian Băcilă

AA rta pământeană „Piramide și Monoliți” a „Pic-
torului de negru” Elian Băcilă vine din puterea 
lăuntrică a spiritului său creator, de o fină esență 

estetică, un produs plastic și cromatic al voinței și gân-
dirii sale, dirijate de atotputernicul divin prin blândețea 
și iubirea față de ființele cele mai dragi. Arta sa neagră 
este foarte sugestivă, mult apreciată și prețuită de educa-
tul public iubitor de artă și frumos, rămânând în istoria 
artelor plastice contemporane o impresionantă inten-
sitate a personalității sale artistice, care iradiază culori 
de o forță și frumusețe cromatică aproape magică. Încă 
din anul 2014, lucrările sale s-au vândut prin case de 
licitații, în euro, la prețuri invidiate de mulți „monștri 
sacri universali”. Și America, printr-o scrisoare semnată 
de Președintele Joe Biden, recunoaște și felicită pe „Picto-
rul de negru” Elian Băcilă pentru reușita proiectului său 
în artă plastică, „Lumina vine din întuneric”.

Valerie Blanche

EE ste o personalitate energică și plină de entuziasm 
artistic, cu tendințe către abstract. Trăiește din plin 
bucuria talentului și îndemânării artistice, care i-au 

fost sortite de Dumnezeu, creatorul tuturor viețuitoarelor 
și a mediului în care trăim. Într-un limbaj plastic propriu, 
Valerie Blanche valorifică, la înalte cote artistice, capaci-
tatea sa creatoare de artă plastică și frumusețe cromati-
că. Este scrutătoare a unei lumi plastice mai vaste și mai 
complexe. Zâna artei o va sprijini și o va îndemna către 
căile desăvârșirii artistice. Așa să-i ajute Dumnezeu! Ar-
tista plastică Valerie Blanche răspunde cu mult succes, 
printr-o poziție singulară, provocărilor plastice venite din 
perspectiva modernității cromatice, compoziție și desen. 
Însuflețită de Zeul Credinței în arta frumosului, exprimă 
prin cromatică propria emoție lăuntrică mai bine decât 
ceea ce vedem cu ochii. Arta sa dovedește înrâurirea ma-
gică între sufletul lumii și sufletul individului.

Gabriela Guțescu

CC u o emoționantă pictură, ocupă un important 
loc în breasla artiștilor plastici contemporani. 
Acoperită de platoșa protectoare a Artei Plasti-

ce, într-o desăvârșită încredere în puterea sa de creație 
artistică, este o luptătoare neînfricată și rodnică în tă-
măduirea spiritului. Prin creația în frumusețea spațiului 
în care ne ducem existența și rolul lui asupra oamenilor, 
artista plastică Gabriela Guțescu transmite privitorului 
și bucură momentul prin imagini cromatice ale Uni-
versului în intimitatea căruia trăim. Arta sa plastică 
se scaldă în Oceanul numit „iubirea dintre și printre 
oameni”. Îți mulțumesc, dragă Gabriela, că exiști! Totul 
vine de la Dumnezeu!

Antoaneta Iancu

AA rtista, om de rară delicatețe și mare bunăvoință, 
într-o netulburată bunătate artistică și perfectă 
cromatică, materializează plastic, prin spiritu-

alizarea materiei coloristice, vibrația stărilor sufletești.
Antoaneta Iancu își cunoaște puterea spirituală de a 
transmite plastic, prin culoare, compoziție și desen, 
voința sa artistică publicului iubitor de frumusețea artei. 
În tabloul cu balerina a reușit să redea binecuvântatul 
dar al artei baletului, în care frumusețea și noblețea artei 
este peste sfera cutezătoare a rațiunii umane. A redat 
plastic, la superlativ, într-un mod uimitor de simplu, 
relația mișcării psihofizice în arta baletului, de a crede că 
te afli într-o solemnitate de vis în care balerina, „dezbră-
cată” de grijile zilnice, îți trezește o înaltă sensibilitate 
de un adânc și tulburător tâlc. În mlădierea vaporoasă 
de balerină, sufletul stârnit la vorbă constată că este 
plin de timiditate. Rămâi îmbujorat ca un copil în fața 
unei mlădieri desăvârșite a unui trup frumos, de femeie 
balerină. Sub această înfățișare a balerinei, iubitorul de 
artă vede o totală mișcare sufletească.

Ing. Opriș Roland
MM unca artistică pe plan pictural, pentru Opriș 

Roland, este o plăcută și prelungită desfătare, 
iar pentru alți prieteni cunoscuți și iubitori de 

artă, un frumos și promițător îndemn. La o expoziție 
semnată „Opriș Roland”, am simțit cum sufletul mi s-a 
umplut de bucurie și de veselie că, prin tablourile sale 
expuse, m-am regăsit aproape de natură, în plante, pei-
saje de vis și mirositoare flori. Tablouri cu peisaje de vis 
din țara noastră realizate de Opriș Roland vor rămâne, 
pentru cei ce vor veni după ce noi nu vom mai fi, cado-
uri lăsate moștenire de către autor întregii umanități. 
Indiferent de tematică, o particularitate a îndemânării 
plastice a artistului Opriș Roland o constituie armo-

nia ansamblului compoziției. Descoperim sonorități și 
ritmuri cromatice aproape muzicale în rigoarea struc-
turilor matematice a profesiunii de inginer. Percepția 
senzorială este ținută într-un atent echilibru cromatic 
și compozițional. Peisajele Domniei Sale trăiesc și din 
viața lor, vizitatorii simțind pe „propria piele” anotim-
purile. În mijlocul tablourilor sale, învățăm să privim 
în interiorul nostru, să apreciem clipa și să aflăm că 
frumusețea este în apropierea fiecăruia.

Victoria (Valy) Dincă

CC u numele artistei plastice Valy Dincă închei lista 
celor 10 artiști plastici de nota 10, care, cu dem-
nitate, frumusețe și respect, pot reprezenta arta 

plastică românească în Galeria de Artă „Portal Dacic Art”. 
Pentru artista plastică Victoria (Valy) Dincă, arta plastică 
– pictura – este un încântător poem transpus cu măestrie 
cromatică printr-o profundă experiență artistică, muncă, 
inventivitate, talent, inteligență și înțelepciune. Este o 
împlinire a eului său interior, o înțelegere profundă și o 
bucurie de vis în care trăiești sinceritatea odată cu fiecare 
tușă de culoare. Artista plastică Victoria (Valy) Dincă 
își diversifică tehnicile de lucru. Putem vorbi despre o 
estetică plastică a obiectului pe care așterne culoarea, 
despre un desen propriu care o particularizează în plas-
tica românească contemporană a zilelor în care ne ducem 
existența pământeană. Fiecare lucrare plastică exprimă o 
situație, o atitudine responsabilă, decizia Domniei Sale în 
fața unui eveniment artistic este soluția proprie relevată 
de componența cromatică, indiferent de obiectul suport 
pe care așterne culoarea: pânză, carton, sticlă, ceramică, 
lemn, metal. Posedă un puternic simț pentru expresivita-
tea plastică care pune în valoare personalitatea artistică 
a artistei Victoria (Valy) Dincă.

Galeria de Artă „Portal Dacic Art”, din strada Hanul cu Tei, 
minunat spațiu de expunere a lucrărilor realizate de pictori 
iubitori și creatori de artă și frumuseți cromatice

10 artiști plastici de nota 1010 artiști plastici de nota 10
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12.  „Petrol Supply Cy. Ltd.” se fondează la 
Londra, cu un capital de 30.000 lire sterli-
ne (750. 000 franci) și ia în arendă rafinăria 
„Aurora” din Târgoviște.
13.  Se fondează la Londra societatea „Tra-
ian Roumanian Oil Cy. Ltd.”, cu un capital 
de 250. 000 lire sterline (6.250.000 franci) 
care preia activul fosteri societăți românești, 
„Traian”.
14.  Se fondează societatea „Motor Petrol 
Association” cu un capital de 1.000.000 
lire sterline (25.000.000 franci). Societatea 
aceasta cumpără exploatarea Coroana Româ-
nă din Buștenari și furnizează membrilor ei 
din Anglia benzină românească.
15.  „Premier Roumanian Oilfields Ltd”, se 
înființează la Londra cu un capital de 5.000 
lire sterline.
16.  Se înființează la Londra societatea 
„Sphinx Petroleum Cy. Ltd.”, cu un capital de 
150.000 lire sterline. Ținta primă este activul 
întreprinderii „Delta”, cu o sondă și terenuri 
petrolifere la Țintea, Gropi, Chiciura, etc..
17.  Grupul „Roumanian Consolidated Oilfi-
elds Ltd.”, constituie, la Londra, cu un capital 
de 500.000 lire sterline, societatea „Chiciura 
Oilfields of Roumania Ltd.”
18.  Societatea „Paclele (Roumania) Oil Cy. 
Ltd.” e înființată la Londra, cu un capital de 
150.000 lire sterline. Prima țintă: o sondă 
din județul Buzău.
19.  Cu 125.000 lire sterline se înființează la 
Londra întreprinderea „Moreni and Păcuri 
Oilfields Ltd.”
20.  „The Parsani Oil Estate Syndicate”  se fon-
dează, la Londra, cu un capital de 40.000 lire 
sterline și preia activul exploatării K. Ozinga 
din Bordeni-Pârșani.
21.  Cu 30.000 lire sterline se înființează în-
treprinderea „Midland Roumanian Oil Ltd.”.
22.  Identic ca investiție, tot la Londra, se 
înființează întreprinderea „The Bordeni Oil 
Lands Ltd.”. 

Abundența aceasta de firme englezești 
este completată, într-o notă a Monitorului 
de Petrol, cu alte 20 de companii despre care 
se spune că „nu există decât cu numele, nea-
vând nici o activitate în ţară”.Deci, în total, 
înainte de Primul Război Mondial, dar în 
luna ianuarie 1914, în România activau 42 
de firme englezești! Și tot continuă să vină! 

Uneori au fost și invitate cum s-a întâmplat 
la Londra, în mai 1924, când regele Ferdinand, 
primit în mod solemn de către lord-majorul 
Londrei, în istoricul Guildhalldin Cetatea Lon-
drei, a rostit o cuvântare: „Bogăţiile României 
de petrol și produsele pământului său fertil 
oferă un câmp de activitate imens capitalului 
și comerţului englez”.

La sfârșitul lunii februarie „Syndicatul 
B.B. Extension Ltd.”, fondat la Londra pe 3 
februarie în acel an se... extinde în România. 

Cumpără schela Constantin S. Drăgici din 
Buștenari, compusă din o sondă și un puț 
productiv, plus două puțuri în lucru precum 
și diferite terenuri la Croitoru, Arde Pământ, 
Valea Stâlpilor și Țonțești. În acel moment 
producția schelei era de 10 vagoane lunar.

Canada
Se constituie societatea „Surani Oilfields 

Ltd.” cu un capital de 200.000 dolari care 
cumpără terenuri la Surani, Prahova, unde 
sapă o sondă de explorare.

America
Societatea comercială „Româno-Ameri-

cană”.
Japonia
În 1910 și japonezii devin interesați de a 

face afaceri cu petrol, în România. Astfel, doi 
petroliști japonezi, K. Nagano, președintele 
societății „Nakano Oil Company” și T. Taka-
kuva, chimist la societatea „Hoden oil Re-
finery” din Yokohama vin în România. Vi-
zitează schela societății „Steaua Română” 
din Câmpina, unde au avut prilej să asiste la 
„frumoasele erupțiuni al unei sonde eruptive 
și rafinăriile „Steaua Română” și „Vega.” Cei 
doi manifestă un „interes deosebit pentru 
industria română de petrol”. În articolul 
din Monitorul de petrol se prezintă și două 
vederi cu exploatări petroliere din Japonia 
aparținând societății „Nakano Oil Company.” 
În acel an România exportase 6.000 tone 
de petrol în Japonia care producea atunci 
300.000 tone anual.

România
Prin 1905 românii înțeleg că ar fi bine să 

înființeze societăți care să se ocupe de aface-
rile de petrol fără să implice și capital străin. 

Așa apar societățile „Regatul Român”, 
societate industrială anonimă română pe 
acțiuni, și Societatea „România”, formată 
între zilele 15 și 18 mai 1905. Dimitrie Stur-
za, fost președinte al consiliului de miniștri 
al Regatului Român argumentează: „Am con-
tribuit la fondarea unei societăţi naţionale, 
menită a încorda poporul român la o mun-
că mai intensivă și a crea un avânt energic 
pentru a ridica statul și poporul român pe 
o treaptă mai înaltă a dezvoltării lor econo-
mice. Toată lumea vede că România, a cărei 
stare economică era încă foarte primitivă, a 
prosperat și s-a îmbogăţit mult sub domnia 
Regelui Carol I. Veniturile statului s-au îm-

pătrit, de la 59 milioane în 1866 la 247 mili-
oane lei în 1904. În asemenea condiţiuni ar 
fi fost oare natural ca românii să nu ia nici 
o parte la explorarea și exploatarea acestui 
combustibil, și să-l lase în toată întregimea 
lui în mâinile altora? Oare românii să fie 
singura naţiune oarbă care să nu vadă ce 
se petrece în jurul ei, la popoare culte, mari 
ori mici? Trei idei principale trebuie să ne 
călăuzească: - păstrarea unei porţiuni a 
terenurilor petrolifere ale statului ca rezer-
vă pentru viitor;- evitarea monopolurilor; 
- păstrarea pe seama statului a tuturor 
mijloacelor de transport al petrolului pe 
calea ferată și prin conduct care va trebui 
să-l construim la momentul oportun.În Ro-
mânia, în 1916, existau mai multe societăți 
cu investitori români, dintre care, cele mai 
importante, le menționez în această teză de 
doctorat. Astfel este societatea care deținea 
Rafinăria „Standard”, care prelucra, în 1914, 
5.000 tone/zi. La Cernavodă, aproape de 
pod, cu „putere normală de lucru”, de 7.500 
vagoane/an, exista o rafinărie, „Helios”, care, 
din 1906 aparținea Societății Române de Pe-
trol „Traian”. În 1910 se înființează societatea 
„Română” cu un capital social de 50.000 lei.

Investiţiile învinşilor
Nu voi eluda nici interesele existente în 

tabăra învinșilor pentru că, așa cum scria un 
filozof din tabăra învinșilor, austriacul Ludwig 
Wittgenstein, în Tratatul Logico-Filozofic, pu-
blicat în 1921, contează„totalitatea lucrurilor”. 
Cu unele dintre aceste societăți comerciale ne 
vom întâlni și în afacerile cu petrol din Ro-
mânia Mare. Un argument în plus este cel al 
lui Alexandru Ștefănescu, „cunoscut petrolist 
din Câmpina” care, într-o scrisoare din 15/28 
martie 1912, trimisă la Monitorul de Petrol, 
după un turneu european, spune: „În afară 
de Austria și Germania, țări care ne cunosc 
puțin mai bine, pentru că au și interese poli-
tice și interese economice să ne cultive mai de 
aproape, în țările celelate ale Occidentului aș 
putea afirma că aproape nimeni nu bănuiește 
existența țărei noastre printre popoarele civi-
lizate din Europa”.

Germania, Austria şi Ungaria
1. În 1904, la 8 ianuarie, la Berlin s-a 

înființat societatea „Deutsche Petroleum 
Actien Gesellschaft” cu un capital de 20 mi-
lioane mărci, sau 24.700.000 milioane lei 
pentru exploatarea petrolului brut, fabricarea 
și vânzarea produselor lui. Printre acționari 
erau „Deutsche Bank” și „Wiener Bankerein”. 
Fondarea acestei societăți este o consecință a 
preluării de către „Deutsche Bank” a societății 
„Steaua Română”, întemeiată în 1896, care 
era cea mai bine cotată societate de petrol în 
1904, în România. Atunci avea o producție de 
țiței de 600 tone pe zi, în medie. În această 
afacere era implicată și Banca Ungară pentru 
industrie și comerț din Budapesta.

2. „Telega Oil Co.” s-a ridicat la rangul în-
tâi, după „Steaua Română”, în 1904. Investi-
torul principal la această firmă era „Disconto 
Gesselschaft”. 

3. La 19 mai/1 iunie, nemții mai fondează 
o societate pe acțiuni, „Câmpina – Moreni”, 
al cărei scop era exploatarea petrolului. 
Investiția inițială a fost de 5 milioane lei.

4. În 1904, societatea „Disconto 
Gesselschaft” împreună cu casa „S. Bleichro-
der” au fondat o societate anonimă sub nu-
mele de Creditul Petrolifer. Capitalul inițial 
era de 3.000.000 lei. Scopul societății era de 
a ajuta la dezvoltarea industriei române de 
petrol  în special prin construirea de conducte 
de la localitățile de exploatare la stațiile de 
cale ferată și la rafinării. Unul dintre cele mai 
importante puncte ale programului său era 
de „a acorda credite la exploatatori pentru 
continuarea lucrărilor.” 

În special „societăţilor mai mici și ex-
ploatatorilor mai mici. Important este în 
primul rând că iarăși capitalul german este 
acela care ia această iniţiativă”.

Pentru a pune în valoare, cât mai simplu, 
petrolul pe care îl extrăgeau prin societățile 
de exploatare a zăcămintelor,„Telega Oil” 
și „Buștenari”, la 5 ianuarie 1905, nemții 
de la „Disconto Gessellschaft”, împreună 
cu francezii de la „Compagnie Industrielle 
des Petroles” constituie societatea „Vega”, 
cu scopul de a rafina acest țiței. 

Au stabilit un capital de 3.750.000 lei 
iar la 1 mai 1905 au început construirea 
unei rafinării, lângă Ploiești. Această firmă, 
„Vega”, a fost cea mai eficientă, la 18 noiem-
brie același an rafinăria începând să pro-
ducă. „Dacă cineva, venind de la Sinaia se 
apropie de staţia Ploiești zărește în partea 
de sus a orașului întinderea considerabilă 
pe care este întinsă rafinăria. Privirea e 
impresionată de numeroasele zidiri, în care 
sunt așezate cazanele de distilare, precum 
și o mulţime de rezervoare în care sunt în-
magazinate ţiţeiul și produsele societăţii 
„Vega”. Un laborator bine organizat are 
controlul tuturor produselor fabricaţiunii”.

(continuare în numărul viitor)

Partea II
SERIAL

(continuare în numărul viitor)
1.  În România, englezii investiseră în cum-
părarea producției societății comerciale „Au-
rora” - ale cărei acțiuni, de la 15 dec. 1902, fu-
seseră cumpărate de români (ne-am asigurat 
influența necesară și controlul asupra acestei 
societăți industriale) a cărei producție o vin-
deau prin „Shell Transport & Trading Co”.
2.  În România, în 1904, interesele englezilor 
erau legate și de societatea „Telega Oil Com-
pany Limited”, fondată de ei la 23 martie 1901, 
cu un capital de 4.375.000 lei. (25 lei = 1 liră 
sterlină). Până la data de 30 septembrie 1903 
această societate a avut o producție de 7.263 
vagoane, a câte 10 tone fiecare. Tot atunci 
industriașii de petrol prevedeau o eventuală 
contopire a societăților din Prahova, „Aurora”, 
„Internaționala”, „Buștenarii” și „Telega Oil 
Co.” pentru că toate aceste societăți sunt în 
mâinile acelorași grupuri financiare”. 
3.  În 1910 englezii mai au o firmă care acționa 
în România, e vorba de societatea „The Anglo-
Roumanian Petroleum Company Ltd.” care, 
atunci, avea un capital social de 3.750.000 
franci. Sediul central era la Londra și un se-
diu secundar, în România, cel de la Buștenari. 
4.  Totodată se remarcă, pe baza acelorași 
interese comerciale, o colaborare a firmelor 
englezești „The Shell Transport” și „The Asi-
an Trust”, care dețineau marea majoritate a 
exportului românesc, cu firma americană 
„Standard Oil”. 
5.  În 1910, pe 6 iunie, se înființează compania 
„Astra Română” care, curând, va deveni cea 
mai puternică din Regatul Român. Aparținea 
de „Royal Dutch Shell”.
6.  Tot în acel an, la 5/18 februarie apare în 
România societatea cu capital englez, „Orion”. 
Aceasta înființează la Ploiești, în zona de sud 
a orașului, o rafinărie proiectată la început, să 
prelucreze 60 vagoane de petrol pe zi. În 1948, 
după naționalizare, este comasată cu rafinăria 
Astra Română, cu care se afla„gard în gard”.
7.  O altă societate englezească care se 
înființează în 1912 este „Anglo-Roumanian Oil 
and General Trust” cu un capital de 1.500.000 
lei, adică 60.000 de lire la valoarea din acel 
an, acesta fiind și numărul de acțiuni scoase 
pe piață. 
8.  Cu 75.000 lire, la 18 octombrie 1912 se 
mai înființează și compania cu nume derutant, 
„Russo-Roumanian Oil Company Ltd”, cu se-
diul la Londra. În lei, suma este de 1.875.000. 
Principalii acționari sunt generalul englez 
Sir Bindon Blood și contele francez Louis de 
Clercq, inginer expert. Primele lucrări pe care 
și le propun sunt pe unele terenuri petrolifere 
aflate la Bordeni și Provița de Sus.
9.  La adunarea generală a acționarilor de la 
„Compania British Colonial Petroleum Cy”, 
care a avut loc la Londra, pe 31 decembrie 
1913, unul dintre directori, John Parkinson, 
își anunță colegii: „Compania noastră va pri-
mi vreo 15.000 metri pătraţi în cea mai bună 
regiune a României.”
10.  Societatea „Băicoi Petroleum Ltd.” se 
fondează la Londra, în 1914, cu un capital de 
15.000 lire sterline (375.000 franci).
11.  „The Anglo-Continental Oil Company, 
Ltd.”, fondată în 1912 cumpără rafinăria 
Speranța din Ploiești și o reface complet. So-
cietatea mai posedă și terenuri petrolifere în 
România. În Monitorul de Petrol numărul 23, 
din 1916 într-un tabel despre rafinăriile aflate 
în funcțiune  la 1 aprilie 1916 apare și această 
rafinărie, „The Anglo-Continental Oil Co”, care 
la rafinăria din Ploiești avea o capacitate de 
distilare de 96.768 tone/an.

Instalații în Japonia

Imaginii de epocă de la Rafinăria„Vega”

Rafinăria „Vega”, în perioada interbelică

@ DANIEL MARIUS MIHU

Mâna invizibilă Mâna invizibilă 

Adam Smith a fost cel care a observat pentru prima oară, în 
celebra sa lucrare „Avuția națiunilor” (The Wealth of Nations, 1776), 
o carte care se citește cu mută plăcere și interes și acum, modul 
de funcționare al economiei de piață în condiții de „concurență 
perfectă”. 

Tot Smith este cel care a proclamat „principiul mâinii invi-
zibile”, potrivit căruia* individul, în dorința sa egoistă de a 
realiza binele personal, de a-și maximiza propriul câștig, 
este călăuzit de o mână invizibilă care asigură promova-
rea intereselor societății, fără ca aceasta să facă parte din 
intențiile sale, într-un mod mult mai eficient decât dacă 
statul ar fi preocupat de acest lucru.

Într-unul din cele mai faimoase pasaje din întreaga literatură 
economică mondială, redat mai jos, Smith prezintă, în cartea sa 
menționată mai sus, modul în care fiecare individ întreprinzător, 
preocupat de propriul interes, promovează, fără să știe și fără să 
vrea, și interesele societății chiar într-un mod mult mai eficient 
decât atunci când ar fi dorit să facă acest lucru în mod intenționat: 

„Fiecare individ se străduiește să utilizeze capitalul 
de care dispune în așa fel încât valoarea rezultatului ob-
ținut să fie maximă. În general, el nu intenționează nici 
să promoveze interesul public, nici să știe cât de mult îl 
promovează el însuși. Individul nu urmărește decât să se 
autoasigure; el nu vizează decât propriul câștig. Dar, în 
demersul său, individul este condus de o mână invizibilă 
spre promovarea unui țel care nu făcea inițial parte din 
intențiile sale. Urmărindu-şi propriul interes, el pro-
movează de multe ori interesele societăţii într-un mod 
mult mai eficient decât dacă ar fi dorit să facă aceasta 
cu tot dinadinsul.”

Altfel spus, impulsul egoist al oamenilor de a-și spori 
câștigurile constituie baza avuției colective.

„Lăcomia îmbogățirii” e bună prin faptul că cel care își dedică 
viața îmbogățirii își face bine lui, dar le face bine și altora. Câștigul 
său este și câștigul celorlalți. Nivelul de trai al celor săraci depinde 
de nivelul de dezvoltare al celor bogați. Acești oameni devin bogați 
nu prin spolierea altora, ci prin sporirea bogăției totale, care va 
asigura un trai tot mai bun și pentru cei săraci din lenevie.

Fără „oamenii lacomi de îmbogățire”, adică în condițiile în care 
fiecare ar trebui să trăiască numai și numai din propria sa muncă, 
s-ar ajunge în situația în care mulțimea de leneși, de întreținuți 
sociali din cauza leneviei lor, ar ajunge la pierzanie.

„Bogații sunt prin urmare cei mai utili și cei mai bine 
intenționați din societate, pentru că pun în mișcare roțile 
dezvoltării în beneficiul tuturor”, afirmă Yuval Noah Harari 
în cartea sa „Sapiens. Scurtă istorie a omenirii”, Editura Poliom, 
2017, pg. 264.

Principiul „mâinii invizibile” se realizează numai și numai în 
condițiile în care fiecare producător / prestator / comerciant își 
stabilește propria strategie în mod independent și necooperant 
cu concurenții săi, realizându-se ceea ce se numește „echilibrul 
necooperant”, numit și „echilibrul lui Nash”.

Altfel spus, echilibrul necooperant înseamnă (așa după cum 
îl arată și denumirea) că fiecare producător / prestator / comerciant 

1) își alege și aplică propria sa strategie, pe care o consideră că 
îi aduce maximum de profit, 

2) nu ia în calcul nici concurența și nici situația economică și 
socială din țară,

3) nu este implicat în niciun fel de cooperare pe linie de concu-
rență, evaziune fiscală, corupție, facilități fiscale (din partea statului) 
etc. care ar avea ca efect distorsiuni de concurență.

În aceste condiții, cu toate că fiecare individ se comportă într-un 
mod necooperant, „mâna invizibilă” are grijă ca: 

1) rezultatul benefic să fie maxim, atât pentru fiecare individ în 
parte, cât și pe ansamblul societăți,

2) în cazul în care individul își schimbă strategia (urmărind să 
obțină un profit mai mare), nu va obține un rezultat mai bun în 
condițiile în care ceilalți concurenți nu își schimbă strategia.

Cu cât într-o economie concurenţa este mai aproape 
de perfecţiune, cu atât mai bine lucrează și mâna invi-
zibilă, cu atât mai mult se realizează și binele personal 
și binele social.

Altfel spus, binele personal și social se realizează numai în con-
diții de „concurenţă perfectă”, care presupune (și) lipsa oricărei 
intervenții a statului în economie, concurență care, efectiv și în mod 
real, nu mai există de mai mult timp, în nici o țară din lume și nici 
la nivelul economiei mondiale (tot mai mult globalizate și dirijate).

Numai într-o economie de piață bazată pe o „concurență per-
fectă”, care rămâne una „ideală”: 

1) toate bunurile și serviciile s-ar schimba, în mod voluntar, la 
prețul pieței;

2) prețurile ar fi stabilite numai pe principiul valorii-muncă; 
3) s-ar asigura exploatarea optimă și la maximum a resurselor 

personale și de care dispune societatea, fără intervenția statului. 
În realitate însă, cu cât economiile naționale, globalizarea și con-

curența, atât din fiecare țară, cât și la nivel mondial, s-au dezvoltat 
mai mult, cu atât s-a diminuat „concurenţă perfectă” și, pe cale de 
consecință, s-a redus și funcționarea principiul mâinii invizibile.

Altfel spus, cu cât „concurența bazată pe criteriul valorii-mun-
că” este înlocuită tot mai mult de „concurența speculativă”, cu atât 
mai mult mecanismul de funcționare al pieței se îndepărtează de 
principiul mâinii invizibile.

La nivelul competiției dintre state, efectiv și în mod real 
economiile naționale au ajuns „economii speculative”, 
bazate în mare parte pe forță, iar „principiul mâinii invizibile” 
a ajuns istorie, fiind înlocuit de competiția stabilită după legile 
laissez-faire.

Prin diferite mijloace și tehnici dintre cele mai subtile ale con-
curenței „economiei globalizate”, o parte (uneori chiar grosul) din 
venitul național al unor țări este trecut în afara granițelor lor, apa-
rent „pe cale pașnică și în deplină legalitate”.

În condițiile globalizării economiei mondiale nu mai este vorba 
despre o concurență între firmele din interiorul granițelor aceleiași 
țări, situație în care, indiferent ce s-ar întâmpla, la nivel de țară 
„nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se redistribuie” 
între competitorii autohtoni.

Globalizarea economiei mondiale deschide larg 
porțile noului tip de „concurență bazată pe forță” în 
care unele națiuni le mănâncă pe altele, le secătuiesc 
de avuția națională, de materia cenușie și de tot ce au 
mai bun.

Privatizările făcute în România, după anul 1989, prin care 
s-a ras totul de pe fața pământului, și se secătuiește totul din 
subsolul țării, sunt exemple incontestabile în sensul celor menți-
onate mai sus, dintre numeroase alte de acest fel care se pot da.

În condițiile actuale, și cu atât mai mult în viitor, statele 
cele mai puternic dezvoltate (economic și, în special, militar) 
intervin, direct sau indirect, unele chiar agresiv și pe față, în 
competiția economică internațională.

Economia mondială  a ajuns asemenea unei jungle cu ani-
male simpatice, ce par domestice, care îți zâmbesc încurajându-
te spre prostie, pentru ca la momentul oportun, asemeni unui 
vampir, să te sfâșie, să te lase fără resurse. 

Comparația pare forțată, dar exprimă  cruda realitate. 
Observăm că „Globalizarea este o procedură ce per-

mite celor puternici să profite din plin de cei slabi”. 
(Alejandro  Llano), iar „Ajutorul internaţional este un 
sistem de a strânge bani de la oamenii bogați din Ță-
rile sărace pentru a-i da oamenilor săraci din Țările 
bogate.”  (N. Grigorie Lăcrița).

Mai mult ca oricând, pe plan mondial, raporturile dintre 
state, inclusiv pe plan economic (sau, în special pe plan eco-
nomic) se stabilesc după legile laissez-faire, adică „lăsaţii să se 
mănânce unii pe alţii”.

În condițiile globalizării economiei mondiale, nici o țară nu 
se mai poate sustrage competiţiei economice internaţionale, 
miza acestei întreceri fiind foarte mare, învingătorii devenind 
tot mai bogați, iar învinșii tot mai săraci. A se vedea și articolul 
subsemnatului intitulat „Laissez-faire”.

@ Conf. univ. dr. N. GRIGORIE LĂCRIȚA

* A se vedea Samuelson A. Paul, Nordhaus D. William. Economie 
politică. Editura Teora, București 2000, fie și numai paginile: 49; 
229-230; 242-243.
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Volumul de proză 
„Ambasador în 

Mausonia”
Este vorba de trei romane cu subiecte 

total diferite, după cum urmează: pri-
mul „Ambasador în Mausonia” al doi-
lea „Templierul din Carpați” și al treilea 
„Crimă la MAE” care au apărut la editura 
Ravex-Coms- București în anul în curs. 
Așa cum sugerează fiecare titlu în parte, 
de la bun început fac trimitere spre trei 
categorii distincte: proza memorialistică, 
roman istoric și roman polițist.

Mă voi referi în primul rând la volu-
mul „Ambasador în Mausonia” care pe 
măsură ce înaintam cu lectura îmi con-
firma că nu m-am înșelat cu privire la 
încadrarea lui în proza memorialistică. 
Acest volum are o valoare documentară, 
atât prin relatările diverselor evenimente 
(în special povești de dragoste) care s-au 
succedat într-un anumit spațiu geografic, 
într-o anumită perioadă de timp cât și 
prin particularitatea comportamentu-
lui, prin respectatrea sau nerespectarea 
anumitor coduri de conduită în peri-
oada de timp abordată.Totodată, are 
o pronunțată valoare literară prin arta 
cu care autorul a evocat faptele și prin 
prospețimea narativă, prin pitoresc și au-
tenticitate, dar mai ales, prin prezența 
ireversibilului uman și inerenta duioșie 
a amintirilor. Toate acestea îi conferă un 
pronunțat caracter liric, de poezie trăi-
tă autentic. Grație acestei duble valori 
- documentară și literară, acest volum 
constituie o lectură pe cât de instructivă 
ca sursă de informații, pe atât de agre-
abilă și desfătătoare, ce se bazează mult 
pe măiestria artistică a scriitorului în 
evocarea diferitelor întâmplări sau eve-
nimente care s-ar fi pierdut dacă nu ar fi 
fost imortalizate prin scriere.

Romanul istoric 
„Templierul din 

Carpaţi”
Este cunoscut că pentru romanul is-

toric autorul cercetează mai întâi cronici 
și documente, pentru ca apoi să scrie ro-
manul (istoric) de aceea se pot citi și alte 
texte, uneori singurele ce atestă anumite 
evenimente istorice, relația dintre ele fi-
ind, evident, una intertextuală. Așadar, 
„trecutul istoric și prezentul, viața ade-
vărată și viața mistică se interferează în 
permanență pentru a se propune reciproc 
ca dublul celeilalte”, așa cum constatăm 
și în romanul „Templierul din Carpaţi”.

Din primele pagini ale romanului 
„Templierul din Carpaţi” constatăm că 
autorul și-a ales o vreme a misterului, 
adică anul 1304, perioada legendară a 
fondării Țării Românești, care a durat de 
la sfîrșitul secolului al XIII-lea și până la 
jumătatea secolului al XIV-lea. Această 

perioadă coincide cu un mare eveniment 
european: finalul activității Ordinului Ca-
valerilor Templieri al cărui ultim coman-
dant ( al 23-lea) a fost Marele Maestru 
Jacques de Molay, căruia îi cunoaștem 
sfârșitul tragic.  Cavalerii acestui ordin 
care nu au fost arestați, s-au refugiat în 
diverse locuri considerate sigure, inclusiv 
în Transilvania și Țara Românească. (?)

Bine documentat, autorul vorbește 
despre descălecarea lui Negru Vodă, pe 
la 1215, care va străbate dealurile și va 
fonda capitala Curtea de Argeș.

Romanul „Templierul din Carpați” 
este format din patru Cărți, fiecare carte 
fiind asociată unui anotimp: Cartea în-
tâia - Toamna sau Adio Franţa; Cartea 
a doua - Iarna sau Neamul Arimilor; 
Cartea a treia - Primăvara sau Comoa-
ra Templierilor; Cartea a patra - Vara 
sau Dacia eternă.

În „Cartea a patra” autorul scrie despre 
ceea ce se vorbește puțin iar unii istorici 
chiar resping și anume teoria protocro-
nistă privind istoria, miturile și legende-
le neamului nostru românesc. Capitolele 

Luana, ţara străbună, Tărâmul uriașilor 
vorbesc de la sine despre Dacia eternă. 
Faima și seriozitatea autorului, ar trebui 
să pună pe gânduri pe cei care citesc aces-
te pagini ale romanului „Templierul din 
Carpați” chiar dacă ele sunt asociate și cu 
produsul imaginației, care-i conferă locul 
în literatură și nu in scrierile istorice.

Romanul poliţist 
„Crimă la MAE”

Așa cum se știe, romanul polițist e 
un roman a cărui dramă o constituie o 
anchetă condusă cu metode crimina-
liste specifice, de un polițist sau de un 
detectiv privat.

În romanul „Crimă la MAE”, ca și în 
celebrele romane ale Agathei Christie, 
personajele fac parte dintr-un cerc re-
strâns. Talentul de narator al domnului 

Constantin Lupeanu este încă o dată 
demonstrat ca și acela de a alege nume 
sugestive personajelor: Ambasadorul 
Daniel Gorun - puternic ca un stejar, 
directorul Ghiță Plop- adică înalt „ca 
plopul” cum se cântă în folklor, Dan Chi-
vernis (lacom, pus pe chiverniseală), dar 

cu preocupări artistice, colecționar de 
tablouri, detaliu care îl incriminează ca 
suspect, polițistul Hara de la Haralamb 
(care trimite automat gândul la autorul 
unor astfel de romane Haralamb Zincă) 
etc. Victima - o femeie cu nume exotic 
Ilknur - care era și însărcinată, așa că 
de fapt prin această crimă sunt curmate 
două vieți. Atmosfera de suspans, spe-
cifică romanului polițist cât și capacita-
tea autorului de a da șansa cititorului 
să participe mental la întreaga anchetă, 
ne însoțește pe întreg parcursul lectu-
rii. Cu aceste trei volume care se adau-
gă impresionantei liste a cărților scrise 
anterior. Domnul Constantin Lupeanu 
îmbogățește literatura română atât prin 
creația proprie cât și prin volumele tra-
duse din limba chineză, deosebit de in-
citante și atractive totodată prin stil și 
conținut, prin care - așa cum recunoaște 

într-un interviu „a adăugat valențe necu-
noscute, poate puțin miracol și interpre-
tare esoterică a vieții” Fiind un sinolog 
de marcă, apreciat și recunoscut, a fost 
sărbătorit cu puțin timp în urmă, cu toa-
te onorurile de către Ambasada Chinei 
la București, ca un adevărat reprezen-

tant a unei țări prietene care a excelat 
profesional toți anii petrecuți în China 
ca diplomat, ambasador sau director al 
Institutului Cultural Român la Beijing. 
Cred că autorul a adoptat mult nu nu-
mai din forma etică a datoriei, care stă la 
baza moralei individuale, funadmentată 
de Confucius, ci și un anumit concept și 
mod de viață traduse prin: respectarea 
tradiției, iubirea față de semeni (vezi și 
volumul „Toți oamenii sunt frați”) co-
rectitudinea, empatia, simpatia umană, 
demnitatea, îndemnul de a face binele 
pentru că toate acestea nu sunt altceva 
decât o reflexie a legilor care guvernea-
ză natura și întregul univers. Ne alătu-
răm și noi celor care-i aduc prețuire și îi 
urăm: viață lungă în condiții de sănătate, 
împliniri și bucurii!

@ ELENA ARMENESCU

Tripl\ lansare de carte `n ora[ul regal
Cunoscut de mulţi ani cititorilor, Excelenţa sa domnul 
ambasador Constantin Lupeanu- fost mulţi ani diplo-
mat în China, Vietnam, Singapore - ne-a invitat la o 
dublă sărbătoare: împlinirea vârstei de 80 de ani - la 
care mulţi aspiră - şi finalizarea a trei romane care 
trecând prin filtrul exigenţei, au aşteptat momentul 
împlinirii lor ca operă literară.

ELENA GRIGORESCU
OO artistă plastică de excepție care 

interpretează trupul feminin în 
diverse expresivități plastice pu-

nând în valoare cromatică o viziune plas-
tică complexă, profundă și învingătoare. 
Florile, peisajele, casele și portretele după 
natura sau imaginație scot în fața iubito-
rilor de artă și frumos o frumoasă și inte-
resantă dimensiune a realului, Elena Gri-
gorescu de care istoria artelor plastice nu 
va putea face abstracție. Artista plastică 
Elena Grigorescu este o frumoasă învin-
gătoare care, în arta plastică, stimulează 
dorința de a merge mai departe pe dru-
mul unei arte frumoase și întortochiate. 
Artista plastică semnată Elena Grigorescu 
este un apogeu în plină explozie artistică, o frumusețe ce pare a nu fi făcută de 
mână normală de om. Arta sa plastică împreună cu artista în persoană, con-
stituie o frumoasă privire de a creației, un spectacol fascinant ce abordează de 
viață, dar care niciodată nu va da sentimentul de „prea mult”. O artistă plastică 
talentată și obsedată de frumusețe .... așa este și va rămâne pentru toți, artista 

plastică Elena Grigorescu.

ARETY CANDIDE 
DINULESCU

PP entru o personalitate, marea 
mândrie rămâne respectul, apre-
cierea și prețuirea prietenilor, 

cunoștințelor, colegilor și a tuturor oa-
menilor cu care intră în contact. Aceasta, 
precum arta și „lucrul bine făcut” înnobi-
lează și cuceresc și sufletele celor cele mai 
sălbatice. Doamna Arety Candide Dinu-
lescu, pictor artist în arta fotografică, doc-
tor în medicină și în dreptul internațional, 
nu a trecut prin viață ca un turist rătăcit 
și nici nu a făcut umbră degeaba pe pă-
mânt. Descoperită, apreciată și călăuzită 
de cunoscutul critic de artă Dan Hăulică, 
Arety Candide Dinulescu a „cucerit” arta 
plastică, așa cum reușește să cucerească simpatia și aprecierea celor ce o cu-
nosc. Arta, la rândul ei, ca o benefică reacție artistică, a cucerit-o pe artistă. 
O simbioză de invidiat: artă-artistă. Pentru Arety Candide Dinulescu, valabil 
și pentru toți artiștii, arta șterge necazul, aduce idei, generează mulțumirea, 
plăcerea și împlinirea visurilor. Un tablou realizat de Arety Candide Dinulescu 
îndeamnă gândurile la conversație.
Cine n-are o prietenă ca Arety, să-și cumpere .... măcar un tablou, că artista 
nu este de vânzare. Toată stima stimată doamnă și prietenă Arety Candide 

Dinulescu.  

PRINI ADELMO
AA rtist plastic foarte productiv, 

poet modern și un gânditor de 
excepție, Prini Adelmo este un 

desăvârșit prieten, susținător și iubitor 
a tot ce este artă, frumusețe, demnitate, 
respect și apreciere. „Vândut” artistei 
plastice însoțește pictura prin care în-
cearcă să cunoască ceea ce se petrece în 
jurul său, într-o sinteză proprie și într-o 
deosebită armonie cromatica a reușit să 
se impună în pictură prin imagini plastice 
ale cărei surse le regăsim în spiritualitatea 
noastră. Are propria și geniala capacitate 
plastică de a extrage expresia unei arte 
moderne care fascinează publicul și cri-
ticii de artă, oricât ar fi de cârcotași în 
aprecieri. Arta sa cucerește suflete, admirația și respectul. În fața picturilor 
realizate de domnia sa practici un nou exercițiu al privitului, gândind și tră-
ind în slava frumuseții puterii de creație umană. Numai ochiul albastru la lui 
Dumnezeu îl îndrumă, veghează și apreciază împlinirea dorințelor artistului 
Prini Adelmo care prin arta sa atinge esențe plastice care dau gestului artistic 

greutatea semnului cromatic, compozițional și desen.

MARIN MIHAI 
NĂSTURAȘ

AA rtist plastic, om cu educației 
umană deosebită un prieten pe 
care te poți baza și la bine și la 

rău. Structura sa artistică și umană sunt 
atuuri dăruite de creator. Tematica pic-
turilor sale este foarte variată, flori, case, 
peisaje, portrete. Apreciez la domnia sa 
tematica religioasă, în care credința în di-
vinitate îi împuternicește o analiză perti-
nentă a picturalității sale. Fără exagerări, 
adaug efectul pe care opera lui plastică îl 
are asupra privitorului iubitor de artă și 
frumusețe, este imens. În portrete, Marin 
Mihai Năsturaș redă cu atâta  profunzime 
interiorul personajelor de ai crede că ceva 
supranaturală îi dirijează talentul, cromatica și îndemânarea artistică. Peisaje 
pictate reflectă lumea în care trăiește recuperează plastic identitatea locului 
prin asocieri emoționale ce transmit experiența artistului în asorbi din natură 
valoarea artistică a tot ce ne înconjoară. Stimulând intuiția artistul plastic pune 
în valoare sensibilități ascunse ce poartă identitatea locului, a obiectelor și 

a personalității sale, pictorul și omul de artă Marin Mihai Năsturaș.

COJOCARU VERGIL 
- COVER
PP entru artistul plastic Cover, arta 

plastică, arta scrisului și prietenia 
pentru oameni este ca o „retragere 

în nori”, o aparentă împrejurare victori-
oasă, o neașteptată și nobilă dorință de a 
face numai fapte bune, de a sluji numai pe 
Dumnezeu, cel bun, blând și atotputernic. 
Pentru Cover viața este frumusețe, folos 
și rost, care pământul este plin și cerul e 
divin. Plastic și în scris admiră volupta-
tea plăcerii pe care natura ne-o așează în 
față. Dincolo de explozia de vitalitate, de 
puterea de a acaparare a viului, adăugând acestei lumi misterul cunoașterii și 
aprecieri artistul plastic Virgil Cojocaru Cover își trăiește bogăția insterioară 
ascunsă în sufletul rău sau în mijlocul unei lumi vizibile, interpretative într-o 
dimensiune nemăsurată a înțelegerii. Călăuzit de credință sa soția este un ultim 
dar al cerului, iubirea nu este o închipuire cum își amintesc mulți confrați care 
trăind insatisfacții că au iubit ceva ce nu există, artistul plastic Cover rămâne 
un artist și un om care respectă măreția infinitului a tuturor bucuriilor ce o 

aduce familia, soț-soție-mamă-tată-copii-nepoți.

IOAN MIHAI „DACUL” 
AA rtist plastic care s-a afirmat în 

arta plastică românească pre-
zentă cu reproducere de icoane, 

peisaje natură statică, flori. Cu aspectul 
exterior al doamnei sale, gândești că ai în 
față ochilor, „un Dac”, demn strămoș al 
nostru, neînfricat, drept, dar și iubitor de 
libertate și dreptate. Liniștit și cumpătat 
la vorbă, este tipul gânditorului profund, 
preocupat de problemele intime mult 
importante, de a fi împărtășite și altora. 
Tăcerea domniei sale nu-i micșorează 
prestigiul, nici cel artistic, nici cel uman. 
Pentru toți artiștii plastici, la fel și pentru 
Ioan Mihai „Dacul” arta este un refugiu 
emoționat. O operă de artă este un mesaj pentru viitor, după cum artistul 
„Dacul” este mesajul strămoșilor noștri către noi, cei de azi, oameni de artă 
și cultură, artiști plastici Mulțumesc „Dacule” drag că exiști și ca prin arta ta 

plastică demonstrezi că tot românul se naște artist!
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Două jurnale voluminoase 
publicate de același autor, Mircea M. Io-

nescu, Jurnalul unui trăsnit, 540 p., la Editura Libris Edito-
rial, în 2018, și Jurnalul unui om norocos, 304 p., la Editura 
Creator, în 2020, indică, prin chiar titlurile lor, înclinația 
autorului de a-și privi întâmplările vieții cu ironie și umor, 
de vreme ce se consideră trăsnit pentru că spune adevărul 
și norocos întrucât nu cedează în fața amenințărilor din 
vremuri de pandemie, ci, dimpotrivă, își sporește realizările.

Primul jurnal este recomandat elogios de o Prefaţă da-
torată istoricului Virgil Ștefan Nițulescu și o Postfaţă sem-
nată de actrița româno-canadiană Claudia Motea, dar și de 
portretul literar de pe coperta a IV-a, compus de regizorul 
și actorul Gheorghe Geo Popa, iar al doilea  beneficiază, 
în loc de prefață, de o Reverenţă din partea aceleiași ta-
lentate actrițe și de un alt medalion elogios de pe ultima 
copertă, datorat aceluiași regizor și om de cultură. Primul 
jurnal este alcătuit din două părți: Jurnalul unui trăsnit și 
Atlas sentimental, acesta cuprinzând un Jurnal american, 
un Minijurnal mexican, un Jurnal italian și niște Escale 
atemporale. În final, volumul include și o bio-bibliografie 
a autorului. Al doilea jurnal este format din trei secțiuni: 
Recuperări din șoapte de memorie, Mini-jurnal texan și 
Blocnotes de auto-sechestrat și se încheie, ca și primul, cu 
aceeași bio-bibliografie. 

Remarc o structură asemănătoare a celor două jurnale, 
ambele cuprinzând, în prima lor parte, îndeosebi însemnă-
rile autorului despre viața sa de ziarist sportiv și de drama-
turg, iar în partea a doua, relatări ale celor văzute, întâm-
plate și trăite în America, în mai multe state americane (în 
primul jurnal) și în statul Texas (în cel de al doilea jurnal).  
În plus, primul jurnal mai conține amintiri despre Mexicul 
anului 2014 și despre Italia (cu revenirile autorului din 2016 
și 2018 în Roma lagărului de refugiați și în alte localități), 
iar în ultimul – însemnările făcute de autor în București, 
în vremuri de pandemie. 

În secțiunea Jurnalul unui trăsnit amintirile autorului 
sunt străbătute de pasiunea sa pentru gazetărie și teatru, 
dar, unele dintre ele, și de accente de amărăciune și de re-
voltă față de amestecul unor autorități politice sau cu tot 
felul de epoleți, care, înainte de 1989, au țintit să denatureze 
adevărul gazetarului sportiv sau pe acela al omului de tea-
tru și de cultură, determinând evadarea sa din 1986, după 
cum autoritățile i-au pricinuit unele dezamăgiri (,,lepșe’’) 
și după 2000, la revenirea în țară. În ce privește sportul, în 
speță fotbalul, autorul arată că rivalitatea dintre echipele 
Steaua și Dinamo a generat și atitudini părtinitoare cu orice 
preț și la nivelul ministerelor de resort. Concret, autorul se 
referă, între altele, la intervenția unor reprezentanți ,,cu 
ochi albaștri’’ pe lângă redacția gazetei sportive din care 
făcea parte, ca să-și retracteze o apreciere dintr-o cronică 
de fotbal și o alta dintr-o transmisie sportivă, potrivit că-
rora ,,câinii’’câștigaseră meciurile respective pe nedrept, 
în urma unor greșeli (se pare, voite) de arbitraj. Susținând 
că nu-și schimbă cronica respectivă, în curs de apariție (în 
septembrie 1982), redactorul șef, prețuit pentru diplomația 
sa în a-și apăra colegii de nedreptăți, îi spune că este trăsnit, 
pentru că, rostind adevărul, nu înțelege în ce lume trăim. 
Atunci, notează autorul, i-a încolțit gândul de a rămâne în 
Occident, dar va transpune gândul evadării în faptă în 1986, 
de ziua Americii, determinat, finalmente, de interzicerea la 

Naționalul bucureștean a unei piese de teatru, Aventura unei 
femei cuminţi, în 1985, pentru aceeași spunere a adevăru-
lui despre cei care ocupau funcții politice de conducere. Și 
autorul mărturisește, de data aceasta cu referire la teatru: 
,,Știu, sunt trăsnit că scriu ce gândesc și cunosc, lucruri care 
se întâmplă prin teatrele noastre’’ (p. 22). Între Fotbal și 
Teatru, cu interesante întâmplări de culise, autorul inse-
rează și amintiri ale altor întâmplări importante sau chiar 
decisive din viața sa, mai multe dintre acestea referitoare la 
rămânerea sa în Occident, dar și la reîntoarcerea în țară, cu 
reluarea gazetăriei sportive și culturale, îndeosebi prin emi-
siunea Idoli și legende, însumând 206 ediții la ,,Telesport’’, 
cu directoratul de la teatrul giurgiuvean (între 2010 – 2016) 
și postul de consilier pe probleme de teatru pe lângă Secre-
tarul de Stat în Ministerul Culturii și Identității Naționale 
(2017-2019).

Dacă secțiunea Jurnalul uni trăsnit cuprinde amintiri 
începând cu debutul în teatru din 1979 (cu piesa Centrul 
înaintaș s-a născut la miezul nopţii), continuând cu triumful 
fotbalistic de la Sevilla din 1986, cu azilantul din același an 
în lagărul de la Latina și Roma și prima zi de taximetrist la 
New York din 1987, pentru a trece la activitatea de director al 
teatrului de la Giurgiu din perioada 2010-2016, oraș al cărui 
cetățean de onoare devine în 2015, dar și la alte activități din 
intervalul amintit, secțiunea Re-
cuperări din șoapte de memo-
rie, din cel de-al doilea jurnal, 
se axează, complementar, pe 
intervalul 2016-2020, cu aple-
care preponderentă spre sălile 
de teatru, mai frecventate acum 
de către el decât stadioanele. Nu 
întâmplător, autorul întroduce 
aproape de începutul  Recu-
perărilor o excelentă cronică 
a regizorului Dinu Grigorescu 
la piesa sa Animalul, acest om 
ciudat, jucată în 2015 la Vîrșeț 
(Serbia), pentru a le încheia cu 
un text al lui Ovidiu Ioanițoaia, 
care, în 2010, rememora activi-
tatea complexă a lui M. M. I. și 
saluta numirea sa ca director al 
teatrului din orașul ,,din briza 
Dunării albastre’’. În consecință, 
Recuperările cuprind notații 
despre premierele sale jucate 
nu numai în România, ci și în 
străinătate (în opt țări), despre 
cronicile dramatice din revista 
,,Taifasuri’’ la rubrica ,,Amanta mea Thalia’’ (începute în 
2009 și continuate până în 2020), despre capodopera sa de 
la TV, emisiunea ,,Idoli și Legende’’ (2005-2009), despre 
lansarea din decembrie 2017 în cenaclul newyorkez ,,Mihai 
Eminescu’’ a unui volum de teatru și a spectacolului de tea-
tru radiofonuic ,,Taximetrist de noapte la New York’’(după 
cartea sa apărută în 2000), despre Crăciunul și Revelionul 
de la sfîrșitul aceluiași an la Ciudad de Mexico și excursia 
la templele și piramidele aztece și mayașe, despre civilizația 
Lisabonei (cu cele 56 de stații de metrou) și Madridului, 
vizitate în vara și, respectiv, în toamna lui 2019 etc., fără 
să uite nici de fotbal, dar nici de alte întâmplări anterioare, 
din perioada lagărului de refugiați de la Latina. Într-o re-
trospectivă de scriitor, autorul consideră, pe drept cuvânt, 
ca o supremă încununare a activității lui dramaturgice, 
conferirea în anul 2019 a premiului ,,Ion Luca Caragiale’’ 
al Academiei Române pentru cartea de teatru Bărbatul cu 
trei picioare (care cuprinde șase piese), una din cele 34 de 
cărți publicate, dintre care 19 de teatru.  

Nu voi zăbovi asupra secțiunilor din cele două jurnale 
referitoare la șederea sau numai peregrinarea scriitorului 
prin America, Mexic, Italia sau alte țări. Perioada sa ame-
ricană în calitate de azilant politic a fost expusă de autor în 
cartea sa de răsunet Taximetrist de noapte la New York.  
Prezentele pagini de Jurnal american și de Minijurnal texan 
completează dramatismul din amintita sa carte cu amintiri 
detașate, senine și fericite, prilejuite de vizitele din ultimii 
ani, după 2015, la familia fiului său cel mare, pe care l-a 
ajutat să se stabilească în America. Menționez numai că, 
pentru cine n-a ajuns la New York, în Florida (la Miami și 
în alte locuri), în California (la Los Angeles, Santa Monica, 

Venice și nu numai), în Nevada (la Las Vegas etc.), în Texas 
(la Dallas ș.a.), în Mexic (la Ciudad de Mexico, Cancun, in-
sula Kozumel, templul Maya de la Chichen Itza ș. a.), pentru 
a nu mai aminti și de escalele atemporale, cele două jurnale 
literare constituie un îndreptar mai valoros decât un ghid 
turistic, pentru că datele geografice, istorice, demografice, 
despre civilizație etc. sunt însoțite de întâmplările, trăirile și 
reflecțiile scriitorului, care vine în contact cu cele mai multe 
dintre acestea nemijlocit, transformându-le în elemente ale 
unui roman al vieții sale.

O mențiune aparte pentru partea finală a ultimului 
jurnal, Blocnotes de auto-sechestrat, cu autoizolarea și 
prizonieratul  din timpul pandemiei în apartamentul din 
București, imediat după sosirea din Texas, cu veștile bune 
despre reprezentarea unora dintre piesele sale la Chișinău, 
Brașov, Iași, Rm. Vâlcea și, mai ales, despre premiul UNI-
TEM (un analogon pentru UNITER) acordat la Bălți, dar și 
cu neplăcerile din vremuri de pandemie privind un RMN 
efectuat în București, pe strada copilăriei, sau încheierea 
cronicilor teatrale la revista ,,Taifasuri’’, sau carantinarea de 
către guvernanți, cu argumente implauzibile, a așa-numiților 

seniori (ceea ce îi prilejuiește un remarcabil eseu despre 
Bătrânii și... îmbătrâniţii!, se înțelege, în rele, care ei ar 
trebui să fie închiși), sau amenzile date de polițiștii-scriitori 
în stare de urgență în contrast cu autobuzul plin cu ,,sarde-
le’’, sau zgomotul infernal de baschet la domiciliu, făcut de 
un Domn Goe deasupra apartamentului său, cu îngăduința 
chiar a polițiștilor, sau corupția de la nivelul O. M. S., sau 
contrazicerile din interiorul Guvernului român. Mircea M. 
Ionescu rămâne, totuși, un optimist lucid, bucurându-se de 
semilibertatea obținută prin trecerea de la starea de urgență 
la starea de alertă, de redescoperirea șofatului, de cea de-a 
42-a premieră din viața sa ca dramaturg, de faptul că încă 
mai are forța să viseze și își încheie jurnalul cu mărturia sa 
de credință: ,,Visul, Salvarea Omenirii!’’

Rezumarea conținutului celor două jurnale este, ca orice 
rezumat, cât se poate de schematică față de numeroasele de-
talieri, de zugrăviri de locuri și localități, de evocări a sute de 
personaje, de la unele necunoscute și până la celebrități ale 
sportului, ale ziaristicii, ale dramaturgiei, ale vieții politice 
și culturale, pe care autorul le surprinde în ipostaze inedi-
te pentru publicul cititor. Nu m-am oprit asupra niciunui 
nume în mod intenționat, pentru că ar fi însemnat să trec 
sub tăcere atâtea altele.

Jurnalele lui Mircea M. Ionescu, adevărate romane, cum 
le numește Gheorghe Geo Popa, sunt captivante pentru ci-
titor nu numai prin numeroase locuri și personaje din țară 
și străinătate evocate și ineditul informației de diferite ti-
puri, sau prin caracterul spectaculos al unor scene, sau prin 
anecdotica lor, ci și pentru faptul că descoperă în ele un stil, 
în sensul în care Buffon afirma că ,,le style c’est l’homme’’. 
 Într-ade văr, ,,stilul M. M. I.’’, pentru a folosi această sintag-

mă, înseamnă, deopotrivă, ce și cum spune/ scrie autorul 
despre sine și despre Theatrum Mundi în care oficiază, am-
bele dimensiuni, de conținut și de formă, fiind indisociabile. 
Dacă ar fi să exprim concentrat stilul M. M. I., aș folosi ca-
racterizarea făcută de Virgil Ștefan Nițulescu: ,,El nu minte, 
nu exagerează, nu înfrumusețează, nu urâțește. Vorbele 
sale sunt sincere și directe, dar și îmbrăcate în decență și 
eleganță. Curtenitor din fire, autorul Jurnalului poate deveni 
extrem de tăios când simte că este tras pe sfoară, pentru că 
a îndurat multe, dar nu a putut îngădui minciuna și lipsa 
de caracter’’ (p. 6).

Detaliind aspectele stilistice de conținut, ideatico-afec-
tive, apreciez că jurnalele lui Mircea M. Ionescu poartă, 
prin chiar titlul lor, caratele moralității autorului, care 
îmbină curajul ,,trăsnit’’ de a spune adevărul și dragostea 
,,norocoasă’’de viață în cel mai larg sens al cuvântului, care 
privește atât bucuria cultivării spirituale, cât și satisfacția 
sănătății fizice, corporale și, prin extensiune, iubirea pen-
tru copiii săi, pentru  ceea ce este autentic uman la ceilalți 
semeni, pentru viață și natură în genere. Ele divulgă și 
formația filosofică a autorului și autoformarea sa în spiri-
tul unei filosofii a vieții și existenței, prin accentul pe care 
îl pune pe automodelare prin înfăptuire, prin creație, prin 
,,lupta cu inerția’’ și birocrația și, la urma urmei, cu viața 
și moartea. 

Privite prin grilă moral-filosofică, jurnalele autorului 
sunt importante și pentru că experiența de viață închisă 
între coperțile lor constituie solul fertil și cerul luminos care 
alimentează și creația sa dramaturgică. Astfel, jurnalele, în 
care autorul face referiri și la diversele sale piese de teatru, 
ne îndeamnă să urmărim ecoul vieții sale și în sfera acestor 
piese sau în reprezentațiile lor.

Autorul jurnalelor nu poate fi separat de scriitorul-dra-
maturg nici sub aspect expresiv. Relatările, fie scrise ulterior 
faptelor narate, fie în ziua întâmplării acestora, cum sunt 
cele din Blocnotes, folosesc toate un limbaj curat, firesc, 
lipsit de contorsionări, de alungiri sau zorzoane inutile, im-
presionând prin sinceritatea și prin firescul lor. Cum să nu 
fii impresionat, atunci când autorul se referă cu dragoste la 
copii și nepoți sau când își  amintește de tatăl său, numindu-l 
atât de simplu și de afectuos ,,tăticul meu’’? 

Dacă am zice, însă, că limbajul autorul este unul de tip 
oral, vorbit, am greși, pentru că, în realitate, este vorba de 
un limbaj literar, cultivat, nu lipsit de valențe stilistice și 
culturale. Așa cum autorul interferează aspectele sportive 
cu cele culturale (la Lisabona, de exemplu, reține deopotrivă 
statuia celebrului fotbalist Eusebio la intrarea pe ,,Estadio da 
Luiz’’ și mormintele legendarilor Vasco da Gama și Camőes), 
tot așa el apelează, uneori, la expresii artistice pentru a ca-
racteriza fenomene sportive sau, invers, la expresii spor-
tive pentru a desemna un act cultural sau de alt tip decât 
cel sportiv. Bunăoară, fotbaliștii brazilieni au știut ,,să facă 
impresionism și cubism’’ pe gazon (primul jurnal, p. 119), 
în schimb ,,căsnicia mea de-a doua  s-a încheiat... înainte 
de limită’’ (ibidem, p. 126), iar autorul face ,,un sprint prin 
ziarele românești’’ (al doilea jurnal, p. 213). Nu lipsesc nici 
alte asociații insolite între domenii diferite, precum ,,bidiviul 
galben’’ care este taxiul (primul jurnal, p. 14), sau ,,trubadur 
al arenelor’’ (ibidem,, p. 29), sau ,,o niagară de aplauze’’ și 
,,curcubeul de flori’’ (ibidem, p. 114), unele jocuri de cuvinte, 
ca ,,Blatter, -bla – bla – bla’’ (ibidem, p. 108), sau comparația 
cu liniile rebusistice: ,,trăiesc mai mult pe orizontală, ca la 
cuvinte încrucișate’’ (al doilea jurnal, p. 125).  

Scriitorul convertește în imagini artistice îndeosebi preg-
nantul său sentiment naturist. Iată câteva imagini semnifica-
tive, culese din primul jurnal, prin care autorul însuflețește 
natura și ne amintește de ipostaza sa de poet: ,,soare fugit 
de sub nori grei de ploaie’’ (p. 81), ,,miezul nopții bătea la 
porțile Giurgiului’’ (p. 114), ,,un timp mereu în soare, pe mal 
de Dunăre albastră’’ (p. 139), ,,călcăm pe dansul arămiu al 
frunzelor de toamnă’’ (p. 181), ,,zorile se spală de un timp 
negru’’ 9p. 240), ,,o pânză de nori aruncată pe cer de Dum-
nezeu’’ (p. 305), ,,lanțul de munți din zare se ascunsese sub 
nori grei’’ (p. 361).

Limbajul autorului rămâne plastic și atunci când mângâ-
ie, și atunci când devine vehement, referindu-se, între altele, 
la corupția de la OMS, în care sunt implicați și ,,ticăloșii 
roșii’’, și un fost lider comunist etiopian, ,,înlocuitorul 
dalmațienei Chan’’ la conducerea OMS, și ,,nababul Bill 
Gates’’, autorul ajungând astfel cu notațiile sale până la fi-
nele anului 2020.

Spirit învigător, Mircea M. Ionescu poate să-și continue 
însemnările și să publice un nou volum, pe care, urmând 
spusele cu care își încheie prezentul Blocnotes: ,,Încă mai 
am forța să visez!...Visul, Salvarea Omenirii!’’ (a se citi: 
Creația, Salvarea Omenirii!), l-ar putea intitula Jurnalul 
uni visător, al cărui crez este, cum tot el o spune, că ,,Terra 
nu va pieri!’’, prin Terra lăsându-ne să înțelegem atât Bio-, 
cât și Socio-Terra.

DOU~ JURNALE {I UN AUTOR 
TR~SNIT {I NOROCOS

@ prof. IOAN N. ROȘCA
Se spune adesea: cultura e un lux. Așadar i se 

cuvine: înmormântare de lux
În zilele noastre nu se înmormântează numai 

acte și documente în sertarele administrative, ci 
și clădiri și acte de cultură și tot ce ar fi înscris în 
memoria noastră afectivă despre noi, despre ai 
noștri, despre amprenta spirituală ce ne-ar apăsa. 
Îngropăm temeinic, sistematic, să nu mai rămână 
nici măcar legenda. Eventual s-ar putea păstra un 
ferpar cu textul: Aici a fost… A fost, nu a fost, în 
curând nu se va mai ști.

Unde sunt cioclii ? Ministerul Culturii, Di-
recția Monumente, Inspectoratele și Comisiile 
de Cultură, care desființează (adică – în limbaj 
culturalo-funcționăresc – „unesc”, „contopesc”) 
muzee, biblioteci. Cu sapa în mână (respectiv 
condeiul, chiar dacă nu are peniță de aur, ci lamă 
de cuțitaș) aceeași „persoană importantă, care va 
să zică” - vorba lui Nenea Iancu - s-a mirat că în 
București, în Centrul Istoric pe strada Franceză 
la numărul 14 se află casa în care s-a născut Iu-
lia Hasdeu, singurul imobil din București , aflat 
pe lista monumentelor istorice,legat de memoria 
neamului Hasdeu, respectiv Tadeus, Alexandru, 
Boleslav, Bogdan Petriceicu și Iulia... S-a întrebat 
retoric: Dar dacă va trebui totuși să se renunţe la 
monumentul istoric și de istorie literară ?

De atunci se vorbește de conspirația pentru 
îngropăciune. Multă vreme s-a ignorat sentința 
juridică a Tribunalului de la Câmpina prin care 
i-a fost respinsă cererea de retrocedare a unui 
cetățean român pretins succesor al lui Hașdeu. 
Primăria Generală și Administrația Centrului Isto-
ric au răbdare în speranța că timpul rezolvă totul. 
Poate vine un cutremur, poate pică această clădire 
marcată cu placă memorială Iulia Hasdeu. Dar 
zidurile nu se lasă și expertize repetate nu reușesc 
să pună bulina roșie pe frontispiciu, acolo unde ar 
fi trebuit să se afle însemnul de monument istoric, 
acel semn „pitit” acum pe o latură a clădirii.

Cât de greu se sapă o groapă în Cimitirul Cul-
turii…

Dar românul este inventiv și găsește solu-
ții. Din anul 2010 curg amenințările la adresa 
Asociației Culturale IULIA HASDEU club UNES-
CO, ce are sediul în clădirea cu pricina că trebuie 
eliberat spațiul în vederea restaurării. În ajun de 
Paști se strânge biblioteca cu arhiva în vederea 
depozitării acestora pe perioada lucrărilor. De-
pozitării – unde ? 

Timpul trece, groapa se adâncește. În Ajunul 
Crăciunului pregătirile sunt pe sfârșite. Urmează 
prohodul cultural. Încă nu-i slujbă de pomenire, 
încă nu a intrat în istorie pentru că Istoria o facem 
noi.așa cum ne convine. Așa o vor afla copiii în 
manualele de istorie, dacă se vor duce la școală. 
De fapt, nici nu mai avem nevoie de manuale de 
istorie. Pe internet găsești toate informațiile, even-

tual chiar în benzi desenate, pictogramele se rețin 
mai ușor.

Cât despre placa memorială Iulia Hasdeu, mai 
există o replică a acesteia la Paris, pe imobilul din 
str. St. Sulpice la nr.28, dezvelită în 1992 de Pri-
măria Municipiului București. De ce ar mai fi ne-
voie de acest însemn aici!? Acolo stă foarte bine, 
este curățată anual, adesea are flori lângă ea, se 
menționează că o româncă genială a locuit aco-
lo. Am intrat în Europa… suntem ca la noi acasă. 
Doar că la noi acasă ne lipsește tocmai acest acasă. 

Asistăm neputincioși la o înmormântare de 
lux, nu e singura. Acolo între pereții ce au pășit 
granițe între secole de două ori totdeauna s-a în-
tâlnit lumea bună a Bucureștilor. Cea bogată spi-
ritual, cea care ne-a clădit și ne-a întărit ca esență 
nobilă. Este singura clădire din București legată de 
numele dinastiei de cărturari; Tadeu, Alexandru, 
Bogdan Petriceicu și Iulia. Sunt îngropate în serta-
rele birocrației toate actele prin care se stipulează 
că acea clădire are destinație culturală, că în Cen-
trul Istoric al Bucureștilor printre cârciumioare 
și cabarete vor trece tineri studioși, cu pletele în 
vânt așa cum pășea Hasdeu îndreptându-se către 
casă ori către Universitate sau către Arhivele de 
pe dealul Mihai Vodă.

Înmormântarea propriu-zis s-a desfășurat so-
bru, echilibrat în golul negru al depozitului, mult 
mai modest decât cavoul familiei Hașdeu din ci-
mitirul Șerban Vodă: îngropăm proiecte cultura-
le, CD-uri, afișe cu invitații în cele două decenii 
scurse de când ne-au trecut pragul personalități 
culturale ca Grigore Vieru, Ileana Vulpescu, Irina 
Petrescu, Gheorghe Iscru, Pavel Balmuș, Elisabeta 
Isanos, Vasile Andru, Stela Enache, Ion Potopin, 
George Anca, Geo Călugăru, Gheorghe Pituț, Ma-
nuela Posescu, Laurențiu Ulici, Mariana Ionescu, 
Florentina Chifu, Emil Lungeanu, George Zarafu, 
Viorica Toporaș, Victorița Duțu, Lavinia Vasiliu, 
Anca Ionescu și câți alții, care ar trebui scriși cu 
majuscule, din țară și din Franța, SUA, Bulgaria, 
Spania, Elveția.. 

Toate mărturiile, laolaltă cu fotografiile cu elevi 
și studenți lansați de cenaclu au rămas în cimitirul 
sentimental al celor care au pășit pragul casei mar-
cate cu efigia Iulia Hasdeu, singura din București 
legată de numele marelui enciclopedist Hasdeu.

În scripte, Casa Iuliei va sta alături de sediul 
Bibliotecii Pedagogice din București, de Muzeul 
Țăranului Român, de casa Magdei Isanos din Iași, 
de Muzeul Național al Literaturii Române,de pe 
Bd..Dacia, de sediul Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia și încă multe altele șterse în anonimat.

P:S. Este sfârșitul anului 2021 și restaurarea 
imobilului din str.Franceză nr.14 nu a început !!!

Pentru conformitate,

@ Prof. univ. dr. CRINA BOCȘAN

Înmormântare de lux
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AVOCATUL CASEI

D upă Europenele de la Katerini-Pierrria (Grecia), 
unde au urcat de 11 ori  pe podium, luptătorii ro-
mâni au dominat și competiția mondială pe pla-

jă de la Constanța, pe parcursul căreia au câștigat nu mai 
puțin de 26 de medalii la seniori, juniori și cadeți. În urmă 
cu șase ani avea loc pe plaja din Mangalia o competiție 
pentru elita luptătorilor cadeți și juniori din lume.

Șase dintre tinerii sportivi români au luat trofee la 
ambele competiții din acest an. Number 1 este. fără îndo-
ială cadeta Alexandra Voiculescu, campioană europeană 
și mondială a celei mai mici categorii, 40 kilograme. Alte 
două sportive de vârsta lor, Delia Gabriela Voiculescu și 
Ana Maria Gianina Rotaru și-au împărțit medaliile de 
aur și argint la 50, prima fiind cea mai bună la Mondiale. 
Un argint și un aur a câștigat, la rândul său, colegul de 
generație Gigi Marian Subțirică la 70. Junioara Ana Ma-
ria Sîrbu și-a adjudecat bronzul la Mondiale și argintul 
la Europene, la categoria 50 kilograme, iar colegul ei de 
lot național, Daniel Marian Sandu, a intrat în posesia a 
două bronzuri, la 60.

Seniorii noștri au fost în prim-planul finalei circuitului 
Mondial (World Series), găzduită de aceeași plajă Never-
sea din orașul de la malul Mării Negre. Ștefania Priceputu, 
50, și-a respectat blazonul de campioană a lumii la cadeți, 
în 2015 și de plajă, trei ani mai târziu, dublă medaliată 
cu aur continental la cadeți și juniori, plus un bronz la 

Europenele de seniori under 23 din 2018, încheind ne-
învinsă finala. A imitat-o Cătălina Axente, 70, care are în 
palmares un titlu mondial pe plaja de la Sarigerme-Turcia, 
în 2018 și două bronzuri la C.E. under 23 din același an 
și la cele de seniori din 2020. Au urcat pe a treia treaptă 
a podiumului de la Constanța Denisa Fodor-60, Adina 
Irimia-70, Mădălin Mînzală-80 și Vlad Caras+90.

Juniorii și cadeții s-au autodepășit față de Europenele 
din Grecia, câștigând 20 de medalii, față de 11. Au luat 
importante trofee, în afara celor pe care i-am menționat că 
au performat și la întrecerile continentale de anul acesta, 
juniorii Erich Loidl-90, Nicoleta Băjan-50, Georgiana Co-
păceanu-70, cadeții Sorin Lăzărică-50, Viorica Adam-60, 
argint, Andreea Baraga, 60, Paula Rotaru-70, Amalia Ra-
tunzeanu+70, Georgian Tripon, 90, Eduard Popescu+90, 
la juniori, Gabriel Barbu, 50, Bianca Iancău, 40, Gabriela 
Cuc, 60, Georgiana Andrieș, 70, la cadeți, bronz.

Aproape de podium au fost  junioarele Alisa Bora, 50, 
Teodora Sîrbu, 60, Bianca Andreiaș, 70, cadeții Maria 
Panțîru, 70, Eduard Lenard, 60. România a ocupat locul 
1 pe națiuni la lupte feminine junioare și cadete, poziția 
secundă la cadeți și a treia la juniori. Au participat peste 
600 de sportivi și sportive, reprezentând mai mult de 50 
de națiuni. Programul a fost completat de câteva eveni-
mente cultural-artistice oferite de organizatori, cu accent 
pe valorile locale dobrogene și naționale.

Să-i amintim și pe pe medaliații de la Mondialele 
școlare din Serbia: Hanna Sover, David Metea, argint, 
David Soare și Adam Alhvez, bronz.

Consemnăm în final opiniile președintelui federației, 
Răzvan Pîrcălabu, vicepreședinte al UWW Europa: 
“Vreau să mulțumesc tuturor pentru efortul deosebit 
de a fi prezenți la aceste Mondiale., în contextul unui an 
olimpic și pandemic. Totodată, mulțumesc domnului 
președinte UWW, Nenad Lalovic, pentru onoarea de a 
oferi României, pentru a doua oară, organizarea celui mai 
mare eveniment de lupte pe plajă. Această organizare de 
excepție nu ar fi putut fi posibilă fără implicarea totală a 
autorităților locale. Pe această cale vreau să mulțumesc 
domnilor Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța 
și Ionuț Rusu, viceprimar, precum și prietenului meu, Ho-
ria Constantinescu. Mulțumesc, de asemenea, prietenilor 
mei Pedro Gama Filho, UWW Tehnical Delegate și Pedro 
Silva pentru asistența acordată la aceste Mondiale și sunt 
convins că succesul acestui eveniment va consolida poziția 
de viitori organizatori ai unor competiții la nivel mondial. 
În final, aș vrea să mulțumesc sportivilor noștri medaliați, 
antrenorilor lor, echipei de la federație, pentru efortul 
depus zi de zi în slujba luptelor românești și mondiale”.

ACCESUL COPIILOR 
LA JUSTIŢIE (l)

Convenția Organizației Națiunilor 
Unite cu privire la drepturile copilului (nu-
mită în continuare Convenția/Convenția 
ONU) a fost ratificată de România prin 
Legea nr. 18/1990 și stă la baza Legii nr. 
272/2004, republicată, privind protecția 
și promovarea drepturilor copilului. Firul 
roșu al Convenției ONU, dar și al legislației 
naționale, îl reprezintă principiul intere-
sului superior al copilului, care trebuie 
să prevaleze în orice decizie privitoare la 
acesta, indiferent dacă aceasta este luată 
de autorități publice, organisme private, 
ori instanțe judecătorești. 

Comitetul pentru Drepturile Copilului, 
din cadrul ONU, a realizat un Comentariu 
General, nr. 14/2013, cu privire la interesul 
superior al copilului (art. 3, paragraf 1 din 
Convenție) privit ca un drept al acestuia 
care trebuie luat cu prioritate în considerare 
atunci când se elaborează o decizie privi-
toare la copil. Acest Comentariu General se 
dorește a fi un ghid pentru țările semnatare 
în aplicarea acestui principiu fundamental 
al Convenției ONU. Astfel, paragraful 5 din 
Comentariu susține că: „Aplicarea deplină 
a conceptului privind interesul superior al 
copilului necesită dezvoltarea unei abordări 
bazate pe drepturi, implicând toți actorii, 
cu scopul de a securiza într-un mod holis-
tic integritatea psihică, fizică și spirituală 
a copilului și de a-i promova demnitatea 
umană”. În paragraful următor, Comitetul 
precizează că interesul superior al copilului, 
privit ca un concept, se bazează pe trei com-

ponente: a) un drept subiectiv, înțelegând 
dreptul copilului de a avea interesul său su-
perior luat în considerare cu prioritate față 
de alte interese. Acest drept subiectiv creea-
ză o obligație a Statelor, este direct aplicabil 
și poate fi invocat în fața instanțelor; b) un 
principiu fundamental de interpretare lega-
lă, însemnând că atunci când o prevedere 
este supusă mai multor interpretări, tre-
buie aleasă aceea care valorifică mai bine 
interesul superior al copilului; c) o regulă 
de procedură: ori de câte ori trebuie luată 
o decizie care afectează un copil, un grup 
identificat de copii ori copiii în general, 
procesul decizional trebuie să includă o 
evaluare a posibilului impact, pozitiv sau 
negativ, asupra copilului/copiilor. Evalu-
area și determinarea interesului superior 
al copilului necesită garanții procedurale. 
Mai mult decât atât, în motivarea deciziei 
trebuie să se arate cum a fost respectat acest 
drept, ce anume a fost considerat ca fiind în 
interesul superior al copilului, ce criterii au 
fost folosite, cum a fost cântărit interesul su-
perior al copilului față de alte considerente, 
fie acestea de politică publică ori privind ca-
zuri individuale. Pe cale de consecință, orice 
autoritate administrativă (în cazul nostru 
Direcțiile generale de asistență socială, re-
spectiv Serviciul public de asistență socială, 
prin lucrători specializați, asistenți sociali, 
psihologi) trebuie să ia deciziile cu privire 
la un anume copil numai după o prealabilă 
cercetare, evaluare și, finalmente, cumpăni-
re cu privire la ceea ce este interesul superi-
or al copilului în cazul dat. Acest lucru este 
valabil și pentru orice entitate privată care 
desfășoară servicii pentru copii, ori care au 
un impact cu privire la drepturile copilului. 

În ceea ce privește instanțele de judecată, 
decizia acestora trebuie să se bazeze, moti-
vat, pe ceea ce, după o temeinică studiere, 
consideră că este interesul superior al copi-
lului pentru un anumit moment.

Din perspectiva Convenției, respectiv a 
Comentariului General cu privire la inte-
resul superior al copilului, atunci când se 
realizează o evaluare, când se ia o hotărâre 
care-l privește pe copil, pentru respectarea 
drepturilor substanțiale ale acestuia, este 
obligatoriu să se țină seama, cu prioritate, 
de: 1. opinia copilului. Acesta trebuie să își 
exprime părerea cu privire la orice aspect 
care urmează să îl afecteze, indiferent de 
vârsta sa, nivelul de maturitate, de vulne-
rabilitate (dizabilitate, apartenența la un 
grup minoritar, migrant etc.); 2. identitatea 
copilului, care include caracteristici legate 
de sex, origine, religie, identitate culturală, 
trăsături de personalitate; 3. prezervarea 
vieții de familie și păstrarea legăturilor 
(drept în sine și nu doar element de luat în 
considerare, art. 9, 18 și 20 din Convenție).  
Separarea copilului de părinți nu se poa-
te face decât ca ultimă măsură și numai 
atunci când copilul se află într-un risc 
grav. Condițiile economice nu pot justifica 
separarea copilului de părinți, dimpotrivă, 
se pune în discuție suportul care poate fi 
acordat familiei. Dizabilitatea copilului ori 
a părinților nu poate fi, în sine, un motiv 
de separare a copilului. În măsura în care 
separarea copilului devine necesară, această 
decizie trebuie să fie luată de o echipă plu-
ridisciplinară de specialiști, cu participarea 
instanțelor; 4. grija, protecția și siguranța 
copilului, care sunt necesități primordia-
le pentru un copil. De aceea trebuie luate 
măsuri pentru ca acesta să dezvolte legături 
de atașament, legături care să subziste în 
timp. Din perspectiva interesului superior al 
copilului, văzut ca drept procedural, acesta 
implică: *dreptul copilului de a-și exprima 
propriile păreri, liber de orice presiune, de a 
înțelege procedurile prin care trece, soluțiile 
care există, dar și obligația autorităților de 
a colecta cât mai multe informații cu privi-
re la copii; se pornește de la prezumția că 
minorul este capabil să își exprime opinia 
și că acesta are dreptul să și-o exprime; se 
descurajează impunerea unei condiții de 
vârstă sub care Statul prezumă că minorul 
nu poate fi ascultat, dat fiind că nivelul de 
înțelegere nu este uniform în cazul tuturor 
copiilor la o anumită vârstă. Cântărirea 
opiniilor copilului nu se face exclusiv pe 
baza vârstei biologice, ci coroborată cu 
gradul de maturitate, care este o trăsătu-
ră individuală; *dreptul de a fi audiat în 
procedurile administrative și judiciare. 
Atunci când dorințele copilului sunt expri-
mate prin intermediul unui reprezentant, 
acesta are obligația de a comunica întoc-
mai dorințele copilului; în situații în care 
există un conflict între dorința copilului și 
cea a reprezentantului, cel dintâi trebuie 
să aibă la dispoziție o reprezentare inde-
pendentă; în ceea ce privește informația 
pusă la dispoziția copilului, aceasta trebu-
ie să fie prietenoasă cu el (child-friendly), 

personalul care intră în contact cu acesta 
trebuie să fie temeinic instruit, sala de ju-
decată trebuie să aibă un design special, 
o anticameră separată, iar judecătorii și 
avocații trebuie să fie îmbrăcați mai puțin 
formal; *motivare complexă. Orice deci-
zie privitoare la un copil trebuie motivată, 
arătând cum anume au fost luate în calcul 
toate circumstanțele care au stat la baza 
definirii interesului superior al copilului în 
speța dată; *cale de atac a deciziei. Trebuie 
instituite mecanisme care să asigure infor-
marea copilului cu privire la căile de atac 
disponibile; acestea trebuie să fie accesibi-
le fie direct copilului, fie reprezentantului 
său legal.

Legislație incidentă cu privire la ser-
viciile de asistență socială: 1. Legea nr. 
272/2004, republicată, privind protecția 
și promovarea drepturilor copilului, art. 
113-118; 2. HG 797/2017 pentru aproba-
rea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a serviciilor publice de asistență 
socială și a structurii orientative de personal 
(în baza art. 113 alin 1 din Legea asistenței 
sociale nr. 292/2011); 3. Regulamentul-ca-
dru de organizare și funcționare a Direcției 
generale de asistență socială și protecția 
copilului, Anexa 1 din HG 797/2017. „Art. 
1  Direcția generală de asistență socială și 
protecția copilului, denumită în continuare 
Direcția generală, este instituția publică cu 
personalitate juridică înființată în  subor-
dinea consiliilor județene/consiliilor loca-
le ale sectoarelor municipiului București, 
cu scopul de a asigura aplicarea politicilor 
sociale în domeniul protecției copilului, fa-
miliei, persoanelor vârstnice, persoanelor 
cu dizabilități, precum și altor persoane, 
grupuri sau comunități aflate în nevoie so-
cială, cu rol în administrarea și acordarea 
beneficiilor de asistență socială și a servi-
ciilor sociale”.

(continuare în numărul viitor)

@ Avocat VERONICA 
MUȘAT - BOCȘE

Baroul București
0721.47.32.90
0744.84.81.83

cabinetmusat@gmail.com
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@ Pagină realizată de RADU LEVÂRDĂ



Anda PetracheAnda Petrache
@ PICTOR PROFESOR COJOCARU VERGIL-COVER

Miercuri, 6 octombrie 2021, am vizi-
tat expozițiile de Artă din cele trei săli ale 
Centrului Militar Național - București. 
La Galeria artelor era expoziția picto-
rului Dragoș Iosif Zipfl - arhitect, care 
prin arta plastică demonstrează că ținta 
finală a virtuții în arta frumosului este 
desfătarea artistică a perfecțiunii. La 
Galeria „Ronda”, trei artiști și-au expus 
rodul muncii lor artistice: Ion Hultoa-
nă, pentru care „când viața este o artă 
și arta ține o viață”, Elena Vasilescu și 
Cristina Pleșa, care „văd” în pictură un 
„vocabular nou” al exprimării verbale 
prin cromatică. 

Exponatele artistei plastice Anda 
Petrache aflate în Galeria „Foaier” au 
avantajul de a se privi din stradă și a fi 
un prim contact stradă-artă. Încă îna-
inte de a intra în galerie, tema naturii 
m-a îndemnat să „strig” în interiorul 
sufletului: „cupola artei e a cerului bol-
tă” și am intrat să văd un „modern Van 
Gogh al zilelor noastre”, artista plastică 
Anda Petrache. Însăși Domnia Sa avea 
o prezență fizică și artistică de înaltă 
ținută, iar măreția sufletului completează 
virtuțile cu care destinul atotputernicului 
i-a „îmbogățit” viața cu talent și sinceri-
tate în zâmbet. Mi-a înmânat un foarte 
frumos pliant în care, prietenul și colegul 
meu în ale artei plastice Valentin Tănase, 
a scris despre arta Andei Petrache: „un 
desen fluid și sintetic, o gamă cromatică 
sonoră, dar bine temperată și un simț al 
compoziției solid și echilibrat sunt atu-
uriile unei artiste plastice în clipa fastă 
a deplinei sale maturități expresive”. 
Dacă un artist plastic și sculptor ca Va-
lentin Tănase o apreciază, subsemnatul 
care, pentru Valentin, am cea mai mare 
prețuire, o consideră pe Anda Petrache o 
mare realizare artistică în pictură. Valen-
tin Tănase este un prieten bun cu care te 
sfătuiești în taină, dar care merită lăudat 
în public pentru șarmul său. Am lucrat 
împreună multe lucrări plastice în țară: 

Găești, Huși, Constanța, Za-
lău, Galați etc. În anotimpul 
friguros căldura talentului 
său era capabilă să facă „lămâii să înflo-
rească în plină iarnă”.

Expozția brand Anda Petrache din Ga-
leria „Foaier” a Centrului Militar Național 
este foarte frumos susținută de panotajul 
tablourilor: portrete, peisaje, flori, cai. Ce 
m-a impresionat foarte mult și m-a invitat 
înăuntru a fost felul de a pune culoarea 
în tablourile „Lanul de grâu”, „Sfârșit de 
vară”. Aceste două tablouri m-au îndem-
nat, involuntar să strig: „iată un Van Gogh 
modern al zilelor noastre”. Am simțit că 
întradevăr iubesc arta plastică și în același 
timp am trăit senzația că și ea, pictura, mă 
iubește pe mine. Despre artista plastică 
Anda Petrache, numai cuvinte de laudă. 
Portretul Domniei Sale din pliant ex-
primă „adevărate ecouri cromatice ale 
sensibilității sale interioare”. Recunosc 
că, și din acest punct de vedere, Valentin 
Tănase mi-a luat-o înainte, pentru care îl 

felicit, pentru frumoasa apreciere. După ce 
părăsești expoziția semnată Anda Petrache 
rămâi în minte cu temele clasice realizate 
cromatic: portretul, natura statică, peisa-
jul, flori, cai, abordate în bunul respect al 
tradiției, dar căpătând în viziunea artistei 
noi și frumoase valențe expresive. Mă bu-
cur că datorită pliantului artistei plastice 
Anda Petrache am regăsit numele unui 
foarte bun prieten, Tănase Valentin, care 
are o măreție sufletească de netăgăduit și 
este un povățuitor plin de înțelepciune. 
„Poveștile sale au aceeași soartă ca și 
semințele: sunt mici, dar pot multe, cu 
condiția să nimerească în sufletul potrivit, 
capabil să le primească. Acesta – sufletul 
– va rodi, întorcând însutit cele primite”. 
(Seneca cel tânăr - 4 îHr - 65 d.Hr).
P.S. - Frumusețea artei pentru suflet 
este bolta albastră a cerului. Nimic fără 
Dumnezeu!

Artista plastică ANDA PETRACHE, ofițer în rezervă, 
într-o expoziție de pictură din Galeria „Foaier” a 

Centrului Militar Național, a „umplut” cu muzicalitate 
arta plastică, adăugând armonie cromatică, 

diversitate, profunzime plastică și volum spiritual
Motto:
„Fericirea nu constă în 
orice fel de plăcere, ci doar 
în cele cinstite și nobile” 

Thomas More 
- umanist englez, om de 
stat și scriitor 1478-1535)

Frescă: Pictura din Liceul Agro-industrial Găești
autori: Tănase Valentin,Cojocaru Vergil Cover,
Chirtoacă Sergiu


