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„Misiunea
Artei este să

creeze bucurie...” 

CONSTANTIN BRÂNCUȘI CONSTANTIN BRÂNCUȘI 
(1876 - 1957)
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Studiul operei eminesciene, şi când spunem asta nu
ne gândim numai la poezie, ci la întreaga producţie

literară pe care o găsim consemnată în manuscrisele sale,
în articolele apărute în presa timpului, ne descoperă o
personalitate cu o neostoită sete de cunoaştere, dornică de
a-şi însuşi tot ceea ce oferea gândirea omenească în cele
mai variate domenii de manifestare a spiritului. „Nu e
ramură de ştiinţă, afirma Ioan Slavici despre Mihai
Eminescu, pentru care el n-avea, cum zicea, o „particulară
slăbiciune”, şi când se înfigea odată în vreo chestiune,
citea un întreg şir de cărţi privitoare la ea…” Ar fi inte-
resant un scurt voiaj prin gândirea lui, cu accent pus pe
viziunea sa asupra creştinismului şi pe perspectiva din
care evalua omul.

Ion Slavici avea dreptate. Cursurile audiate de
Mihai Eminescu la Viena şi Berlin sunt dovada unei
preocupări pentru dobândirea unei culturi
enciclopedice. Drept, economie politică, ştiinţe
financiare, filologie, istorie modernă şi geografie,
fizică, medicină şi filozofie sunt domeniile care
pentru Mihai Eminescu prezentau un interes deosebit.
Nu degeaba cartea lui Constantin Noica îl prezenta
pe cel născut la Ipoteşti ca „omul deplin al culturii
româneşti”.

Nu avem ştiinţă ca Mihai Eminescu să fi urmat
vreun curs de teologie în anii studiilor în străinătate.
Avem mărturie însă că în primul rând acasă, şi mai
apoi la Cernăuţi, a făcut cunoştinţă cu biserica şi
cărţile liturgice. Ceasloavele, liturghierele, mineiele,
sinaxarele, cărţile de învăţătură n-au rezistat
curiozităţii tânărului din Ipoteşti şi au fost cercetate
cu atenţie. Chipul lui Iisus Hristos apare evocat în
câteva poezii şi în articolele publicate în „Timpul”.
Intuiţiile lui Mihai Eminescu asupra Persoanei Fiului
lui Dumnezeu întrupat nu sunt foarte numeroase, dar
compensează prin profunzimea lor. Cel mai
reprezentativ text cu privire la creştinism este un
articol intitulat „Şi iarăşi bat la poartă…”, publicat în
ziarul „Timpul”, datat 12 aprilie anul 1881. Se pare
că este vorba de Vinerea Mare sau chiar Sâmbăta din
Săptămâna Mare a acelui an, pentru că autorul scrie:
„Astăzi încă Iisus Hristos este în mormânt, mâine se
va înălţa din giulgiul alb ca floarea de crin,
ridicându-şi fruntea sa radioasă la ceruri”.

Despre cea mai înaltă formă 
a existenţei umane

Vorbind despre Evanghelie şi mesajul ei adus lumii,
Mihai Eminescu aşază creştinismul pe prima treaptă în
istoria evenimentelor care au schimbat lumea. În
comparaţie cu celelalte învăţături religioase apărute, mai
apropiate sau mai depărtate de venirea lui Iisus Hristos,
credinţa creştină propune iubirea drept cea mai înaltă formă
a existenţei umane: „Sunt două mii de ani aproape de când
ea (Evanghelia) a ridicat popoare din întuneric, le-a
constituit pe principiul iubirii aproapelui, două mii de ani
de când biografia fiului lui Dumnezeu e cartea după care se
creşte omenirea. Învăţăturile lui Buddha, viaţa lui Socrate şi
principiile stoicilor, cărarea spre virtute a chinezului La-o-
tse, deşi asemănătoare cu învăţămintele creştinismului, n-au
avut atâta influenţă, n-au ridicat atâta pe om ca Evanghelia,
această simplă şi populară biografie a blândului nazarinean
a cărui inimă a fost străpunsă de cele mai mari dureri
morale şi fizice, şi nu pentru el, pentru binele şi mântuirea
altora. Şi un stoic ar fi suferit chinurile lui Iisus Hristos, dar
le-ar fi suferit cu mândrie şi dispreţ de semenii lui; şi
Socrate a băut paharul de venin, dar l-a băut cu nepăsarea
caracteristică virtuţii civice a Antichităţii. Nu nepăsare, nu
dispreţ: suferinţa şi amărăciunea întreagă a morţii au
pătruns inima mielului simţitor şi, în momentele supreme,

au încolţit iubirea în inima lui şi şi-au încheiat viaţa
pământească cerând de la tată-său din ceruri iertarea
prigonitorilor. Astfel, a se sacrifica pe sine pentru semenii
săi, nu din mândrie, nu din sentiment de datorie civică, ci
din iubire, a rămas de atunci cea mai înaltă formă a
existenţei umane”.

Măreţia Persoanei lui Iisus Hristos nu constă doar în
sublimul învăţăturii predicate de El celorlalţi, ci în
împlinirea cuvintelor rostite de Iisus în propria Sa viaţă.
Mihai Eminescu subliniază ideea că o doctrină, nişte
principii abstracte nu vor fi niciodată de-ajuns pentru a
mişca popoarele să le urmeze. Doar exemplul unei persoane
reale, care face vie învăţătura pe care o propune, aduce cu
sine convingerea că Iisus Hristos este Adevărul absolut: „E

uşoară credinţa că prin precepte teoretice de morală, prin
ştiinţă oarecum, omul se poate face mai bun. Omul trebuie
să aibă înaintea lui un om ca tip de perfecţiune, după care
să-şi modeleze caracterul şi faptele. Precum arta modernă
îşi datoreşte renaşterea modelelor antice, astfel creşterea
lumii nouă se datoreşte prototipului omului moral, Iisus
Hristos. După el încearcă creştinul a-şi modela propria sa
viaţă”. Întrebării retorice de ce Iisus Hristos este aşa de
mare, Mihai Eminescu îi dă un răspuns simplu: „Pentru că
prin iubire el a făcut cearta între voinţe imposibilă. Când
iubirea este, şi ea este numai când e reciprocă, şi reciprocă
absolut, va să zică universală; când iubirea e, cearta e cu
neputinţă” (M. Eminescu, Fragmentarium, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981). 

„De aproape două mii de ani ni se
predică să ne iubim, 
iar noi ne sfâşiem…”

Într-un articol intitulat „Paştele”, apărut în ziarul
„Timpul” din 16 aprilie anul 1878, Eminescu comentează
rugăciunea patriarhului Calist al Constantinopolului, rostită
pentru încetarea secetei şi pune în evidenţă bunătatea lui
Dumnezeu care nu răsplăteşte răul cu rău, ci se milostiveşte

de făptura sa. Textul publicat dă la iveală familiaritatea
autorului cu cărţile de cult şi cu slujba pascală pentru că
articolul debutează cu o stihire din canonul Paştilor: „Să
mânecăm dis-de-dimineaţă şi în loc de mir cântare să
aducem Stăpânului”, încheind cu Slava Laudelor de la
Înviere: “Să ne primim unul pe altul şi să zicem fraţi şi
celor ce ne urăsc pe noi…”

Dar să revenim la fondul afirmaţiei. Autorul deplânge
faptul că, deşi „aproape de două mii de ani ni se predică să
ne iubim, noi ne sfâşiem” şi că „în loc de a urma prescri pţi -
unile unei morale aproape tot atât de vechi ca şi omenirea,
în loc de a urma pe Dumnezeu, omenirea necorijabilă nu-I
urmează deloc; ci întemeiată pe bunătatea lui, s-aşterne la
pământ în nevoi mari şi cerşeşte scăpare” (M. Eminescu,

Opere, vol. X, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, Bucureşti, 1989, p. 78). „Cum suntem
vrednici a lua facerile tale de bine? Că Tu eşti dirept,
noi nedirepţi; Tu iubeşti, noi vrăjmăşuim; Tu eşti
îndurat, noi neînduraţi; Tu făcător de bine, noi răpitori!
(…) Lesne este mâniei Tale celei atotputernice ca într-o
clipeală să ne piarză pe noi şi, cât este despre gândul
şi viaţa noastră, cu direptul este nouă să ne dăm
pierzării, prea direpte judecătoriule! Dar… îndurării
cei nebiruite şi bunătăţii cei negrăite nu este acest
lucru cu totul vrednic, prea iubitorule de oameni
stăpâne!” Redactorul ziarului recunoaşte la finalul
citării sale: „Rar ni s-a întâmplat să vedem şiruri scrise cu
atâta cunoştinţă de caracterul omenesc: Tu eşti bun,
recunoaştem că noi suntem răii-răilor, dar bagă de
seamă că nu-i vrednic de tine să-ţi răsplăteşti asupra
noastră pentru că ai sta în contrazicere cu calităţile
tale de atotbun, îndelung răbdător, lesne iertător”.

Dacă moartea are ultimul cuvânt,
viaţa este lipsită de sens

„Menirea vieţii tale e să te cauţi pe tine
însuşi. Adevărul este stăpânul nostru, nu noi
stăpânii adevărului. Sucul învietor al gândirii
este patima. Este vorba numai ca această patimă
să aibă un obiect nobil şi desigur că cel mai
nobil este adevărul. Adevărul este în inimă,
creierul nu este decât lacheul inimii”, exprimă
crezul unui neobosit călător prin scurta viaţă în
aflarea sensului existenţei:

„Au e sens în lume? 
Tu chip zâmbitor
Trăit-ai anume ca 
astfel să mori?

(Mortua est, 1871, 1 martie).

Ce vrea să spună de fapt poetul în aceste versuri?
Zoe Buşulenga observă într-un comentariu al său că
condiţionalul dacă, în poezie prezent prin de e,
precede definirea sensului de întors şi ateu. Aşadar,
doar dacă moartea ar fi ţelul singur al vieţii, atunci
viaţa ar primi aceste atribute. Ultimul vers exprimă
conştiinţa că omului nu-i sunt proprii atributele
divine. De altfel, tot Mihai Eminescu nota: “Ideea
dumnezeirii s-a născut din negaţie, din ceea ce nu este
spiritul nostru - atotştiutor; din ceea ce nu este braţul
nostru - atotputernic; din ceea ce nu este viaţa noastră
- infinită; din aceea ce nu este sufletul nostru -
ubiguu”. Avem aici trasată în linii fine diferenţa între
cele două condiţii, cea divină, absolută şi cea umană,
mărginită. Dar pasajul de mai sus poate fi interpretat
şi în cheie apofatică, a cunoaşterii lui Dumnezeu prin
negaţia tuturor limitărilor omeneşti. (...)

Despre poetul, prozatorul şi publicistul Despre poetul, prozatorul şi publicistul 
Mihai Eminescu în viziunea Bisericii, Mihai Eminescu în viziunea Bisericii, 

despre raportarea sa la învăţătura creştină, despre raportarea sa la învăţătura creştină, 
precum şi abordarea vieţii şi operei sale precum şi abordarea vieţii şi operei sale 

din perspectiva credinţei creştine…din perspectiva credinţei creştine… (I)

De e sens într-asta, 
e-ntors şi ateu,
Pe palida-ţi frunte 
nu-i scris Dumnezeu” 
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Mulţumind publicului fidel al seratelor,
pentru generoasa prezenţă, preşedintele

UZPR, Doru Dinu Glăvan, anunţă programul
ales, menţionând că orice discuţie cu contribuţii
culturale, naţionale este demnă de dezbatere şi
de interes.

Scuzând absenţa jurnalistului Miron Manega
care ne obişnuise cu placheta sa, atât de po-
trivit selectată, succintă şi de un desăvârşit
condens de autentic mesaj şi înţeles, anunţă
următorul subiect: „Literatura şi pictura”,
invitând pe doamna Rodica Subţirelu să ne
introducă în lumea muzelor cuvântului şi ale
penelului. Într-o foarte elegantă şi concisă refe -
rire la frăţia muzelor, sunt trecute în revistă
câteva exemple din cultura naţională, când maeştri
ai cuvântului scris şi, nu puţini au fost aceştia,
au fost hărăziţi şi cu darul mânuirii penelului
şi al armoniei culorilor, făcând din cuvinte
imagini vizuale, iar din minunea descrisă de
penel, adevărată poezie şi... Eminescu desena,
Bacovia a predat un timp desenul şi caligrafia,
desenele lui Delavrancea fuseseră apreciate de
Grigorescu, chiar şi Arghezi desena...

Aceste consideraţii generale nu aveau
decât darul de a-l introduce pe distinsul invitat

al seratei, pe artistul plastic Valentin Tănase.
Un maestru al imaginii vizuale, atât de

apreciat datorită numeroaselor lucrări prezente
în colecţii particulare din ţară, dar şi din străi -
nătate: Franţa. Germania, Belgia, Grecia,
Finlanda, SUA. Maestrul Tănase a început
prin a mărturisi legătura sa de suflet faţă de
Eminescu, el însuşi născut la Iaşi într-o familie
marcată de spiritul şi ataşamentul pentru opera
eminesciană. Impresionat de ilustraţiile la poe -
ziile lui Eminescu, încă din liceu este preocupat de
a ilustra, în viziune proprie poemele, aceasta fiind
tema lucrării de absolvire. Pe parcursul pre -
zen tării maestrului, avem posibilitatea de a
urmări diversele propuneri, părerea Domniei
sale fiind dificultatea de a crea imagini statice,
Eminescu fiind un spirit atât de multilateral şi
greu de definit sau de abordat simplist. Am
reţinut oferta Cercului Militar de a destina o
sală special lui Eminescu, pe ai cărei pereţi
Maestrul Tănase a pictat cele patru portrete,
după fotografiile din epocă, iar în mijlocul
sălii, într-o alveolă special proiectată va fi

aşezat bustul lui Eminescu. În curs de perfectare
este un bust ce va fi amplasat şi la Berlin unde
Eminescu a studiat.

În aplauzele admirative ale publicului,
preşedintele Doru Dinu Glăvan îi oferă invitatului o
diplomă de participare la seratele Eminescu,
jurnalistul, asigurându-l de deplina încântare
a audienţei la evenimentele viitoare.

Moderatorul invită, pentru a-şi prezenta
contribuţia, pe domnul Florian Laurenţiu
Stoica, preşedintele Fundaţiei Literar-Istorice
„Stoika” domnia sa propunând, în cadrul
tematicii Restituiri, a discuta despre una dintre
personalităţile de vază ale unor timpuri apuse,
de Marele clucer Ispas Făgărăşanu, unul
dintre iluştrii membri între strămoşii familiei
Stoica. Evocarea a fost ilustrată cu imagini ale
frescelor din biserica ctitorită de familia sa la
Urziceni, precum şi alte tablouri din colecţia
familiei. Aceste pagini de demne aduceri
aminte ale unor români de mare ispravă, cu
adâncă dragoste de ţară şi de neam, au darul
de a ne face mândri că suntem români, dar şi
îndatoraţi de a nu trece cu vederea, că faima

lor e şi datoria morală de a le urma exemplul.
Apreciind contribuţia dlui. Stoica şi

mărturisind că a beneficiat de favorul de a fi
văzut şi desfăşurătorul arborelui genealogic al
familiei Stoica, doamna Clementina Timuş
aduce la cunoştinţa onoratului public apariţia
dicţionarului „Familiilor nobile din Maramureş
de origine română” conceput de Alexandru
Filipaşcu, în ediţie bilingvă, cât şi înfiinţarea
Muzeului Nobilimii române din Maramureş,
la Vişeul de Sus, prin grija fiicei Livia
Filipescu şi a soţului său, tenorul Ion Piso.

Şi cum anul acesta este an aniversar
Brâncuşi – 140 de ani de la naşterea celui mai
preţuit sculptor modern în galeriile de artă –
moderatorul seratei recomandă publicului
numărul omagial, special destinat lui Brâncuşi,
de către redacţia „Cronicii Timpului”, realizat
de Rodica Subţirelu, Mihaela Rusu şi D.D. Glăvan. 

Surpriza seratei constă în prezenţa la
serată a autorului poeziei „Constelaţia

Brâncuşi”, domnul Viaceslav Samuşchin.
Autorul a menţionat, de la bun început, că
originalul a fost scris în limba română, pentru
că versurile albe sunt mai potrivit de a comunica
ideea, dar și în limba rusă sunt versuri albe.
Conţinutul poeziei, scrisă cu peste 40 de ani
în urmă, este elogiul adus unicităţii şi pionie -
ra tului în arta modernă, celui care fiind elev al
lui Rodin şi-a părăsit maestrul pentru a dura
un nou drum în sculptura modernă.

Doru Dinu Glăvan anunţă şi pe ultimul
contributor al seratei, invitând pe scriitorul
Daniel Roxin, binecunoscut publicului pentru
studiile publicate în Cronica Timpului, precum
şi datorită emisiunilor de televiziune, pe teme
istorice. Cercetând surse ale inspiraţiei lui
Brâncuşi, Daniel Roxin ne prezintă un film, în
care regăseşte elemente precreştine, într-un
cimitir din satul Loman din judeţul Alba, care
a păstrat neştirbit obiceiul stâlpilor funerari,
ciopliţi de meşteri, iar elementele ornamentale
ale unui asemenea stâlp sunt identice cu coloa -
na recunoştinţei infinite. Istoricul Daniel
Roxin afirmă că tradiţia a rămas mai puternică

în aceste zone, iar unele morminte sunt chiar
lipsite de cruce, în favoarea stâlpului funerar.
Cu cât alean se va fi gândit Brâncuşi, acolo,
la Paris, departe de ţara şi neamul său la
cerdacurile caselor ţărăneşti, la scara vieţii,
la brâuri, la cocoşii cu creste... şi cu câtă
durere va fi plecat la Domnul, nu în pământul
pe care a văzut lumina zilei...

Şi poate, în acelaşi gând al vieţuirii pe
aceste locuri şi, mai ales, în aceste vremuri de
mari tulburări, ne mai vorbeşte istoricul despre
un alt eveniment, prea puţin mediatizat, dar care a
atras mulţime de interesaţi: este vorba despre
lansarea unui studiu lingvistic al cercetătoarei
catalane Carmen Huerta, prezentat în volumul
„Noi nu venim din latină”. Autoarea susţine
primordialitatea grupurilor etnice locale, înaintea
cuceririlor romane, precum şi influenţa asupra formă-
rii limbilor actuale, de către popoarele migra-
toare, dar şi influenţa etnicilor de vecinătate.

Cu convingerea că alegerea invitaţilor şi a
subiectelor propuse în discuţie va fi mereu
prilej de interes pentru auditoriu, sperăm ca
prin coparticipare să facem din Seratele
„Eminescu, jurnalistul” un eveniment, nu doar
de interes cultural, ci şi de atitudine civică.

Serata lunii februarie 2016, s-a încheiat cu
un moment liric, de mare sensibilitate, pe
versurile lui Mihai Eminescu, susţinut de
acrtiţa Manuela Golescu.

Dr. CLEMENTINA TIMUȘ

Fotografii Mădălina Corina Diaconu şi Tanţa Tănăsescu

Pictorul VALENTIN TĂNASE

DANIEL ROXIN

24 februarie, ora 18. Sala de spectacole a
Centrului Socio-Cultural „Jean Louis Calderon” din
Bucureşti.  Aplauze prelungite la final de spectacol. 

Starea de încântare pe care am simţit-o,
purta un singur nume: Iubire.

Pentru că, din marea ei dragoste pentru
oameni şi pentru ceea ce este  demn şi frumos,
actriţa de mare prestigiu Claudia Motea, ne-a
invitat s-o însoţim în visul ei despre iubire.

Dar ea nu era singură. Pe scenă, ca nişte
veritabile statui, o însoţeau „iubirile lui
Brâncuşi”: Maria Tănase, Peggy Gugenheim,
Eileen Lane, Madame Léonie Ricoux, baroneasa
Irena Franchone, Cella Delavrancea, Mademoiselle
Pogany, Maria Bonaparte, Miliţa Pătraşcu.

Doamnele frumoase, distinse, cu  persona -
li tăţi şi caractere diferite, talentate, moştenitoare
de mari averi, timide sau energice, blonde sau
brunete, românce sau din toată lumea, aveau
un punct comun, marea lor iubire  pentru
Constantin Brâncuşi.

Aşa cum artistul subjuga lemnul, lutul,
bronzul şi piatra, tot aşa se întâmpla şi cu
inimile femeilor care treceau pragul atelie rului
său la Paris. 

Brâncuşi a iubit femeile. Iar  femeile l-au
iubit pe Brâncuşi. 

Artiştii trupei Teatrul Nostru, instituţie
afiliată Uniunii Ziariştilor Profesionişti din
România şi Fundaţiei Literar-Istorice  „Stoika”, l-au
omagiat pe marele nostru artist, la împlinirea
a 140 de ani de la naştere, printr-un spectacol
inedit , intitulat Iubirile lui Brâncuşi.

Artiştii Rodica Subţirelu, Silvia Săracu,
Camelia Opriţa, Dana Gîju, Dan Gîju, Marinela
Tocaciu, Mariana Anghel, Daniel Neguţ, Elena
Armenescu, Nicolae Vasile, Corneliu Zeana,
Remus Fişcă, Niculina Merceanu, Domnica
Iosu, Geta Heimerl, Sorin Silviu au dat glas

admirabilului text dramatic, scris cu înţelegere
psihologică şi vocaţie literară, de actriţa Claudia
Motea, născută, şi ea, pe meleaguri gorjene.

Fiecare dintre interpreţi şi toţi laolaltă au
demonstrat puternica lor vocaţie creatoare, o
profundă înţelegere a artei dramatice, o mare
disponibilitate în actul interpretării scenice.
 Colaborarea lor a fost perfectă. Spectacolul a
fost bine sudat. Mesajul său psihologic – puternic.

Mai ales datorită faptului că a reuşit să
realizeze unitatea în varietate a interpretărilor
scenice, Claudia Motea şi-a demonstrat cu
prisosinţă vocaţia  organizatorică şi regizorală.

În rolul lui Constantin Brâncuşi a fost
domnul Petre Răcănel, tot un fiu al Gorjului.

Regia tehnică a fost asigurată de Andrei
Reketeş şi Camelia Opriţa.

Dana Gîju s-a ocupat de ilustraţia muzica -
lă, şi tot ea, interpretând-o pe Maria Tănase,

ne-a cucerit sufletele cu unele dintre cele mai
îndrăgite cântece ale  celebrei interprete a
folclorului nostru.

Anca Niţu Bălinişteanu, din orchestra
Filarmonicii Bucureşti, ne-a învăluit în
sunetele magice ale flautului său fermecat,
întregind astfel atmosfera plină de iubire ce
ne-a cuprins pe toţi, actori şi spectatori
deopotrivă.

Doamna Rodica Subţirelu, redactor-şef al
revistei Cronica Timpului din Bucureşti, este
coordonatorul proiectului Teatrul Nostru.

Costumele populare gorjene, purtate de
unii actori, fac parte din patrimoniul nostru
cultural, după cum a mărturisit doamna
Claudia Motea. 

În calitate de director artistic al trupei
Teatrul Nostru, actriţa Claudia Motea, preşe -
dintele Departamentului Arta Spectacolelor,

secţie a Uniunii Artiştilor Plastici din România,
a creat acest  eveniment dedicat celui ce a
făurit sculptura capodoperă Pasărea măiastră.

Într-un vechi şi autentic costum gorjan,
Claudia Motea, cu talentu-i dăruit  de Dumnezeu,
şi cu arta pe care şi-a perfecţionat-o de la o
etapă la alta, ne-a condus pe aripile unor mo -
mente de visare, reuşind să ajungă la inimile
spectatorilor, pe care i-am simţit emoţionaţi
alături de mine.

Domnul ministru Petru Lificiu, pasionat
de artă, un susţinător şi prieten apropiat al
trupei Teatrul Nostru, a mărturisit după spec -
tacol: „... Da, aşa trebuie să ne iubim pe noi
şi pe ai noştri!     

A venit timpul să arătăm din nou latura
pozitivă a poporului nostru, fără injuriile
stupide ale unor pseudointelectuali şi fără
desconsiderarea afirmată de ei, care ne duc la
autodistrugere. Lucrurile bune făcute de ro -
mâni sunt multe... Haideţi să le arătăm oame -
nilor... Nouă să ni le arătăm înaintea tuturor!
Să ne aducem aminte cine suntem!..” 

Această admirabilă întâlnire sub semnul
artei teatrale nu ar fi putut avea loc fără sus -
ţinerea eficientă  oferită de Centrul Socio-
Cultural „Jean Luis Calderon”, în incinta
căruia a luat fiinţă Teatrul Nostru.

Aşa cum spunea  distinsa doamnă Elena
Scurtu, directorul Centrului, acesta îşi
deschide porţile evenimentelor dedicate
valorilor autentice şi artelor frumoase.

Oare noi toţi, cei reuniţi în 24 februarie în
sala de la etajul II, am simţit atâta iubire şi
pentru că era seara de Dragobete?

CORINA  VLAD  DIACONESCU

Serata „Eminescu, jurnalistul”
8 februarie 2016

TOTUL  ESTE  IUBIRE
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Mesajul minunat în versuri al unei eleve
din Republica Moldova

LUCIA  STEGĂRESCU

Sunt
Un cuvânt rănit de soare
Cu dorul răstignit în mare.
Mă descompun în două şoapte:
Sunt ca o ziuă fără noapte.

Şi lacrimile mă apasă,
Te rog, măicuță, ia-mă-acasă,
Mi-e inima însângerată,
Fiindcă mi-au pus sârmă ghimpată.

De-ai şti de câte ori am vrut
Să-alerg spre tine peste Prut,
Dar pusu-m-au să-aştept în vamă,
Căci ei nu cred că tu-mi eşti mamă.

Mi-a ars şi dragostea în foc
De când lui Dumnezeu mă rog,
Când vin la tine nu suport 
Să mi se ceară paşaport.

Şi sufletul, mamă, îmi plânge 
Că-s sânge din al tău sânge.
Când tu eşti tristă, eu suspin,
Când sufăr eu, tu zaci în chin.

Adesea lumea mă întreabă:
- Tu eşti orfana basarabă,
Cea despărțită pe nedrept
De la al mamei sale piept?

Şi le răspund cu jale grea
Că România-i mama mea,
Că tată-mi este tricolorul, 
Iar frați mi-s muntele cu dorul.

Mă poartă marea prin cuvinte,
Dar eu îi spun ca şi-nainte:
Un singur vis, mamă, mă-apasă,
Să vii şi să mă iei acasă.

APEL către APEL către 
Domnul Prim Ministru Domnul Prim Ministru 

DACIAN CIOLOȘDACIAN CIOLOȘ

Domnule Prim Ministru,
Dorim să vă aducem la cunoștință o situație extrem

de gravă.
Din anul 2013, Muzeul Național al Literaturii Române

a fost închis, iar patrimoniul depozitat în Casa Presei
Libere a fost scos, parțial, din circuitul cultural al țării.

Există o arhivă, extrem de bogată, pe care trebuie să
o conservăm, să o restaurăm, să o îmbogățim în fie -
care an. Aceste aspecte își pierd din valoare în ab -
sența cercetării. Într-un muzeu, cercetarea este strâns
legată nu doar de restaurare și de conservare, dar și
de evidența și de valorificarea patrimoniului.

Patrimoniul Muzeului trebuie cunoscut de specia -
liști, de publicul larg prin expoziții permanente și tem -
porare, organizate periodic.

Evenimentele culturale organizate de M.N.L.R.:
Cluburi de proză; Cluburi de presă; Teatru la muzeu;
Rotonda 13; Cinemateca literaturii; Seri de literatură și
muzică; Târgul Național al cărții de poezie; lansările de
carte; dezbaterile; atelierele pentru elevi și multe alte -
le, ar marca deschiderea muzeologiei literare către
fenomenul cultural contemporan.

Oare Primăria Capitalei, cea îndreptățită să aloce un
sediu pentru muzeu, a tratat această deosebită proble -
mă cu superficialitate? Sunt perspective, în următorii
ani, pentru obținerea unui sediu?

Ne întrebăm și așteptăm răspunsuri.

Având în vedere importanța punerii în valoare, cât mai
urgent posibil, a patimoniului național (peste 300.000 de
piese structurate în 330 de colecții de autor: manus -
crise și obiecte personale ale tuturor marilor scriitori
ai României), solicităm implicarea, în acest caz, a
dumneavoastră și a actualului guvern, pe care cu
onoare îl conduceți.

Cu dosebită stimă,

DORU DINU GLĂVAN
Președinte Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
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LINIA DE MIRĂ

Americanii şi unioniştii se mişcă în stânga Prutului,
iar miticii din unele palate dâmboviţene dorm în
frontul ignorării interesului naţional al reîntregirii
României, în viitorul imediat, nu peste un veac.

Am inserat mai jos ce gândesc trei unionişti de
frunte, de peste Prut: posibila variantă mioritică a
cancelarului Angela Merkel, politicianul cu aptitudini
de premier, doamna Ana Guţu; generalul Vitalie
Marinuţă;  sociologul şi publicistul Dan Nicu. 

Unirea trebuie să se realizeze deodată
ANA GUŢU, lider politic: „Ca premier, probabil că

mi-aş dori foarte mult ca România să devină,
în cel mai scurt timp, un puternic stat, din
punct de vedere eco-nomic, să demons trăm
statelor Uniunii Europene, dar şi statelor
care sunt la fron-tiera României, din estul
continentului, că suntem capabili să asigurăm
securitatea cetăţenilor, să furnizăm secu -
ritate, unde este nevoie de aceasta. Şi ar
mai trebui să solicităm, tuturor românilor,
încredere în proiectul de ţară, reunificată
şi reîntregită, care se va realiza. S-a ajuns
în punctul zero, când foarte mulţi cetăţeni,
din Republica Moldova, au înţeles că trebu -
ie ceva de făcut. Şi ideea unionistă este
îmbrăţişată chiar de oameni care, într-un
fel erau ostili României, inclusiv reprezentanţi
ai minorităţilor naţionale şi etnice, care au
fler geopolitic şi zic că sunt de acord cu
Unirea cu România, pentru că înţeleg foarte
bine că nu mai este nimic de făcut. Sunt
oameni care şi-au asigurat independenţa
economică a familiilor lor şi pricep că
pentru a îşi desfăşura afacerile este nevoie
de o justiţie corectă, dar şi investitorul
străin care vine aici să fie sigur de investi -
ţiile lui. Unirea trebuie să se realizeze
plenar şi deodată.” 

Este nevoie de un dialog productiv 
între patru capitale

General (r.) VITALIE MARINUŢĂ, ex-ministrul
Apărării, din Republica Moldova: „În viziunea mea,
Rusia îşi menţine contingentul limitat de trupe, de
1.500 de militari, la care se adaugă 600 de militari în
aşa numitele forţe de menţinere a păcii. Dar să nu
uităm că şi aşa numitele forţe armate ale Transnistriei
numără peste 5.000 de persoane, în uniformă militară.
Adiţional, în Transnistria, Ministerul Justiţiei are un
batalion, dotat cap-coadă, Ministerul de Interne are un
batalion Spetsnaz şi alte structuri au formaţiuni militarizate.
În acest context, eu aş estima că, împreună cu forţele
ruseşti, capacitatea militară a regimului separatist, din
regiunea transnistreană, se ridică undeva între 12.000/
15.000 de militari. Unica soluţie este reîntregirea nea -
mului românesc şi ar fi bine ca şi politicienii din
România şi din Republica Moldova să înţeleagă şi să

nu se ascundă după firul de paie, în acest subiect.
Pentru mine este straniu, când apar partide noi, cu
lideri care îşi doresc o schimbare şi se declară că ei
sunt unionişti şi în caz de referendum vor vota pentru
reunire, dar construiesc un partid statalist, fiindcă
acum nu este momentul! Păi niciodată nu va fi
momentul, niciodată nu vor înţelege oamenii, dacă noi
nu vom lucra zi de zi, dacă partidele politice nu vor
lucra pe eşichierul politic, în parlament, eventual, da -
că vor nimeri acolo, dacă societatea civilă nu va face
efortul său şi dacă nu va fi un ajutor, din partea
Bucureştiului, şi un plan de perspectivă strategică, de
aducere acasă a teritoriilor care au fost ciopârţite din

România. Este nevoie, în primul rând, de voinţă
politică. Mai puţine puncte propuse, dar care să fie
implementate. Este nevoie de un dialog mai productiv
între Bucureşti, Chişinău, Moscova şi Washington. Să
fim oneşti, noi putem să ne dorim reunirea, dar în
ecuaţia globală şi regională contează puteri mai mari,
şi atunci posibilitatea noastră de a negocia, de a pre -
zenta lor cazul reunificării contează. Trebuie să facem
o interconectare energetică rapidă. Ar trebui să fie
susţinute direct organizaţiile non-guvernamentale,
care promovează idealurile noastre naţionale. Ca
specialist militar aş propune să începem de la acel
batalion moldo-român, preconizat a se înfiinţa.
Statutul actual de neutralitate nu cred că poate fi un
impediment pentru asta. Şi să continuăm cu imple -
men tarea standardelor, a acordului pe care l-am sem -
nat între armata Republicii Moldova şi Ministerul
Apărării Naţionale a României, implementarea
acordului de schimb de informaţii, inclusiv cu caracter
secret. Eu cred că doar uniţi noi vom fi puternici.”

Ultim avatar

DAN NICU, ministrul reîntregirii naţionale, în
Guvernul Fantomă/Shadow Government, de la
Chişinău:  „Prietenilor şi fraţilor noştri, din România,
care nu conştientizează, sau nu se gândesc atât de
mult la acest lucru, aş vrea să le spun că este foarte
greu să exişti, în momentul în care ştii că membrii
familiei tale, oamenii tăi apropiaţi, oamenii tăi dragi
nu pot fi alături de tine, din nişte considerente externe.
Evident, ca persoană, ca om, vei face tot ce vei putea
şi este omeneşte posibil, ca să fii alături de oamenii
lângă care doreşti să fii, alături de fraţii tăi.
Extrapolând acest model familial, familia fiind celula

de bază a societăţii, la modelul societăţii
noastre, româneşti, aş vrea să transmit
mesajul că ne va fi mai bine împreună, decât
ne este acum separat! Şi dacă încercaţi să
priviţi lucrurile mai în profunzime, să vizitaţi
spaţiul dintre Prut şi Nistru, veţi ajunge să
înţelegeţi acest lucru. Iar celor care susţin
mesajul unificării aş vrea să le spun să fie
tari, să îl susţină în continu are şi să încerce
să convingă cât mai mulţi români, să fie
alături de noi şi să fim cu toţii alături de
semenii noştri, din tot spaţiul ro mânesc, care
îşi doresc reunificarea naţională prin
unificarea politică, la ora actuală, a
Republicii Moldova, cu România, ca ultim
avatar, al visului de aur al românilor, acela
de a trăi într-o singură ţară.”

Clasa politică ar putea fi
literalmente surprinsă

Drept final am ales remarcile camaradului
Alexandru Poleucă, care a condus excepţional
autoturismul - în care se mai afla camerama -
nul şi fotoreporterul Cătălin Stoica – pe ruta
Bucureşti – Chişinău şi retur, la reîntoarcere

ajungând doar în trei ore şi jumătate în Capita lă, după
trecerea Prutului la ceas de noapte. 

Colonel (r.) ALEXANDRU POLEUCĂ, cursant la
Colegiul Naţional de Apărare: „În Republica Moldova
este un nivel al corupţiei ridicat, peste cel actual, din
România. Şi într-adevăr există această teamă faţă de
modelul de justiţie, din România actuală. La Chişinău
am avut senzaţia reîntoarcerii la corturile din Piaţa
Universităţii, din primăvara anului 1990. Mai mult de
atât, am sesizat faptul că eram într-o deplină... securi -
ta te şi siguranţă, prin plimbarea cu fostul ministru al
apărării, Vitalie Marinuţă, în sensul că aveam nişte
observatori...profesionişti, prin preajmă, aparent sim -
pli fumători pe stradă. Sunt multe forţe potrivnice
reunificării, în estul Prutului, chiar şi printre cei care
se declară a fi unionişti, ei semnalizează dreapta, dar
fac stânga. Este posibil ca această unificare să se producă
- într-un spaţiu de timp, vom vedea care, dezirabil până
la 1 Decembrie 2018 – iar clasa politică să fie literal -
mente surprinsă, şi în stânga şi în dreapta Prutului.” 

Colonel (r) dr. ION PETRESCU,
Fondatorul Clubului Militar Român de

Reflecție Euroatlantică

În mijlocul fotografiei este ex-ministrul Apărării, din Republica Moldova,
generalul (r.) Vitalie Marinuţă, în stânga imaginii fiind colonelul (r.) Alexandru

Poleucă, cursant la Colegiul Naţional de Apărare, iar în dreapta un simplu cetăţean.
Fotografie de Cătălin Stoica. 

La mijlocul lunii februarie am ajuns la Chişinău concomitent cu un grup de
generali americani, impresionant ca număr, studii şi perspectivele lor în cariera

militară, care au desantat în inima teritoriului dintre Prut şi Nistru, pentru a
analiza nu prospeţimea ghioceilor, ci pericolele de ordin militar previzibile între

graniţa NATO, momentan pe Prut şi frontiera de facto dintre comunitatea
românilor şi cea a răsăritenilor, care a fost şi va fi pe Nistru.

VISUL  DE  AUR  AL  ROMÂNILOR:VISUL  DE  AUR  AL  ROMÂNILOR:
REÎNTREGIREA  NAŢIONALĂREÎNTREGIREA  NAŢIONALĂ
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Istoria curge cu neliniștite valuri de
înălțare și decădere, potrivit firii și

voinței oamenilor atunci când energiile se
adună într-un șuvoi de consistență sau când,
dimpotrivă, se dispersează.

Învățământul românesc de dată mai re -
ce ntă a cunoscut o perioadă de mare înflo -
rire sub personalitatea lui Spiru Haret, în
care s-au îmbinat armonios știința, voința,
dragostea de țară, simțul dreptății și viziu -
nea. Cum arată astăzi școala, va arăta
mâine țara, această sintagmă haretiană ar
trebui să fie deviza călăuzitoare a sistemului
educațional. Atunci când vorbim de România
Mare, ne referim nu doar la cuprinderea pe
hartă a ținuturilor locuite de români din
timpuri străvechi, ci mai cu seamă la spiritul
care a animat atunci suflarea acestui neam.

După evenimentele din decembrie 1989,
Ministerul Educației a avut la dis poziție mai
bine de un sfert de secol pen tru instruire și
pentru a redresa ținuta morală a noilor gene -
rații, în spiritul valo rilor europene fundamen -
tale. Rezultatul a fost lamentabil, corupția a
atins cote greu de imaginat odinioară, închi -
sorile dau pe dinafară, tinerii manifestă
dorința de a-și părăsi țara, Parlamentul a
devenit o insti tuție repudiată de poporul
care simte că nu-l reprezintă prin neruși na -
rea cu care își adjudecă avantaje peste
avantaje, prin legile pline de strâmbătate și
chiar opre sive pe care le concepe, prin corup -
ție și prin ținuta intelectuală jenantă. Compa -
rați discursurile din actualul Parlament cu
cele rostite antebelic.

Prăbușirea sistemului educațional româ -
nesc din zilele noastre pornește de la atitu -
dinea perseverentă a Ministerului Educației
față de învățământul universitar protejând
pe față corupția, plagiatul, frau da științifică,
falsificarea concursurilor ceea ce duce la
impostură și alte aseme nea. Ministerul Edu -
ca ției a rămas refrac tar avertizărilor din
afară, dar a refuzat cu obstinație și cola bo -
rarea cu reprezentanți ai societății civile din
țară, un exemplu fiind Asociația Europeană
a Cadrelor Didactice (AECD România).
Această asociație a cărei titulatură îi enunță
voca ția, a încercat în repetate rânduri, prin
materiale înregistrare oficial la Minister dar
și prin publicația sa Cugetarea Euro pea nă,
la care au colaborat personalități europene
de prim rang din diverse  țări europene, ca
și toți succesivii președinți ai Academiei
Române, să sprijine comba terea corupției
din învățământul superior. 

Au fost depuse materiale și la Comisia
de Etică, un organism care pare intrat în
adormire. La adresele înregistrate, fie că nu
s-a primit nici un răspuns, fie că aces tea au
fost absolut formale și lipsite de conținut.
Uneori chiar jenante prin îndâr jirea cu care
acest Minister se opune combaterii corupției.
Dacă numirea nou lui ministru al învățămân -
tului, Adrian Curaj, nu se însoțește de o
remaniere substanțială a cadrelor învechite
ale aces tui minister, este puțin probabil că
se va înregistra un succes notabil. Dacă
răspun surile la repetatele sesizări trimise de
AECD în anii trecuți au fost de o opaci tate
cvasitotală, iată ce răspuns primim în
20.01.2016 sub numărul 15029, din par tea
Direcției generale Învățământ Univer sitar,
din care extragem: 1. Programul de lucru
foarte încărcat nu permite domnului Ministru
acordarea de audiențe (prin ur ma re, ONG-
urile nu mai au acces la audi ențe care, de
altfel, nu se mai țin) 2. Refe ritor la aspecte -
le legate de corupție… fals în dosarele de
concurs, fraudă științifică, pe care le invo -

cați, considerăm că nu sunt de competența
Ministerului Educației Naționale și Cercetării
Științifice, ci intră în atribuțiile instituțiilor
abilitate ale sta tului. 3. Plagiatul și frauda
științifică pe care le invocați…, constatarea
acestor abateri se face de către Consiliul
Național de Etică a Cercetării Științifice,
Dezvol tă rii Tehnologice și Inovării
(CNECSDTI). Denumirea, nouă, pare prea
scurtă față de importanța acestui organism
care, potrivit O.M. 5873/04.12.2015 a fost
abrogat în vederea restructurării. Prin urmare,
Minis   terul Educației își declină compe ten -
țele și ne îndrumă spre un orga nism deocam -
dată abrogat. Ar fi de așteptat ca dosarele
primite de vechia Comisie de Etică de pe
lângă Ministerul Educației să fie transfe rate,
spre lucrare, noului CNECSDTI, care va să
vină și să judece, ceea ce este foarte puțin
probabil  atunci când se dorește aco perirea
fraudelor și mușamalizarea dosarelor. 

Dacă Ministerul Educației își declină în
modul cel mai surprinzător atribuțiile de
veghetor la aplicarea legislației și de autori -
tate de combatere a corupției, nu așa stau
lucrurile cu instanțele către care, de altfel,
suntem îndrumați. 

1. Cazul senatorului Florian Popescu
(zis al puilor), universitar care punea note
în catalog contra unor sume de bani, tari fele
fiind stabilite pentru fiecare categorie de
note, zece, cea maximal admisă de sistemul
nostru de notare, fiind acordată contra unui
teanc mai consistent de banc note, pe când
nota de trecere, cinci, se obținea cu o sumă
modică. Adresele AECD către Minister au
rămas fără ecou, cazul a fost amplu relatat
și în publicația Cugetarea Europeană, în
final respectivul senator a fost condamnat
penal cu execu tare, dar onorabilul Minister
se arată în gă duitor astfel încât, după ispăși -

rea condam  nării, acest profesor își va reo -
cupa postul la catedră, spre bucuria studen-
ț ilor dori tori să dea examen cu dânsul. 

2. Cazul Aurelian Oprea versus
România, soluționat de Curtea Europeană a
Drepturilor Omului de la Strasbourg, obli -
gând statul român și la plata sumei de 7.470
Euro în termen de trei luni. Confe ren țiarul
Aurelian Oprea acuzase un pla giat care a
stat la baza unui concurs frau dat. Ministerul
Educației a considerat că nu a fost nici un
plagiat, de vreme ce doar 80% din respec -
tiva carte fusese reprodusă cuvânt cu cuvânt,
inclusiv erorile de tipar sau unele formule
chimice greșite, adică nu era un plagiat
total, meritele, proaspăt numitei profesor

universitar Arina Antoce, fiind deosebit de
valoroase, astfel încât titlul de profesor a
fost atribuit pe merit. Ca urmare, autorul
sesizării, domnul conferențiar Aurelian
Oprea, a fost înde păr tat din universitate și
acționat în jude cată, fiind obligat să plăteas -
că o considera bilă sumă de bani ca daune
pentru calom nie. Curtea Europeană a con -
damnat România cu șase voturi contra unu,
dar și acest judecător, care a avut o opinie
aparte, o anumită rezervă, a declarat că
plagiatul este inadmisibil. Ministerul
Educa ției nu vrea însă rearbitrarea con -
cursului fraudat și îndepărtarea plagiato ru lui
din universitate, așa cum ar fi  fost de
așteptat. Amenda o vor plăti contribuabilii
români, iar impostura se menține. 

3. În privința plagiatului, atât Minis te rul
Educației cât și Oficiul Român pentru Drep -
turile de Autor,  organism al statului care nu
există decât în Albania, în Rep. Moldova și,
desigur, în România, despre care putem
spu ne că este destul de buge ti vor, ORDA
pare a-și consacra activitatea pe linia protec -
ției plagiatorilor  și în defavoarea autorilor.
Reproducem alăturat doar câteva mostre
alăturând textul fran cez și cel român, solici -
tând părerea citito rilor. Nu devoalăm numele

autorilor. Din fericire, franceza și româna
sunt limbi apropiate, iar schemele nu ne -
cesită co mentarii. Noi ne-am schimbat
opinia și ne alăturăm acum organismelor
mai sus menționate,  în sensul că nu este
vorba de un plagiat ci de o pură coincidență.
Putem continua cu exemple similare din alte
cărți traduse în limba noastră cea română,
dar pe care ORDA le consideră originale,
ex cluzând plagiatul. Ca urmare, autorii pot
fi menținuți în funcțiile universitare pe care
le dețin cu binecuvântarea Ministe ru lui Edu -
cației și sub protecția ORDA.

Frauda științifică este un domeniu încă
ascuns adânc sub preș în România. Niciun
fel de analiză care să vizeze acest aspect,

esențial pentru cercetarea științifică unde
onestitatea este o condiție sine qua non. În
fostul regim comunist frauda științi fi că
era oarecum tolerată, asigurând promo -
varea prin lucrări măsluite a favori ților par -
tidului comunist, de regulă a se cre tarilor de
partid. Era, de fapt, un fel de prelungire a
rapoartelor oficiale, puter nic potemkinizate.
Se raportau cifre false. Glu ma cu gospodăria
de stat în care o scroafă a fătat trei purcei dar
au fost rapor tați zece este ilustrativă pentru
epocă. Falsificarea datelor din lucrări,
pre tins științifice, frâ nea ză elanul cercetă -
torilor onești. 

Asociația Europeană a Cadrelor Didac -
tice a sesizat Ministerul Educației și Co -
misia de Etică aferentă asupra unui astfel de
caz, care ar fi meritat analizat și dat drept
exemplu. O serie de câteva cazuri care au
fost multiplicate de zece ori, atin gând nive -
lul unui record mondial în materie. Cazul a
fost comentat și în presă. Niciun răspuns.
Tăcere. Teama de ceea ce s-ar putea afla în
această cutie a Pandorei. În toată lumea,
frauda științifică este sanc ționată cu maxi -
mum de asprime. Nu și în România. 

Credem că a sosit momentul separării
cercetătorilor onești de impostori. 

Condamnarea odiosului torționar
Alexandru Vișinescu, la 20 de ani cu exe -
 cutare, constituie un landmark, o piatră de
hotar. Crimele se cer pedepsite, inclusiv atunci
când este vorba de cele împotriva științei.

Sperăm că Ministerul Educației, cu
proaspătul organ investit cu atribuții în
acest sens, să sufle praful așternut pe
dosarele aflate deja în custodie și să de -
clan șeze acțiuni concrete. Fără îndoia lă,
știința românească va avea numai de pro -
fitat, iar prestigiul său în lume va spori
considerabil. 

MINISTERUL  PRĂBUŞIRIIMINISTERUL  PRĂBUŞIRII
„Învățământul românesc de dată mai recentă a cunoscut o perioadă de
mare înflorire sub personalitatea lui Spiru Haret, în care s-au îmbinat

armonios știința, voința, dragostea de țară, simțul dreptății și viziunea”.

ORIGINAL PLAGIAT
Les pontages extraanatomiques, destinés aux
membres inferieurs
ISBN: 84-224-0833-3, 1991
Autori: I. GlocK, Z. Fereras, J. Suarez
Editura Clinica Scientifico Medicina Terapeutica

Cartea plagiată: Metode alternative de revascularizație
chirurgicală a membrelor inferioare
Autorul plagiatului românesc: L. Dorobanțu
ISBN: 973-70838-6, 2005
Ed. Carol Davila, București

CORNELIU ZEANA
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RODICA SUBȚIRELU: Domnule președinte, Petre
Răcănel, vă mulțumesc că ați acceptat prezentarea
dialogului nostru în paginile „Cronicii Timpului”. Vă
rog să expuneți, pe scurt, cititorilor noștri, reperele
principale ale carierei dumneavoastră.

PETRE RĂCĂNEL: Ca președinte al FSCR, eu Petre
Răcănel, de profesie diplomat-economic, cetățean
german de origine română m-am angajat mai târziu în
lupta politică și în cadrul Societății civile, când am
constatat că nimic nu se mai poate face pentru popor, în
țara noastră, din cauza corupției și furtului, incompetenței
funcționarilor și politicienilor, sistemului social,
economic și politic ticălos și fraudulos. 

Ca om de afaceri, am muncit mulți ani în Germania, apoi
în România și am folosit multe resurse proprii pentru
organizarea FSCR și a unui partid politic, fără însă a
avea veleități sau revendicări politice pentru mine personal și
familia mea. Nu dețin și nu am deținut funcții publice
sau politice, intenționând să continui lupta cu „răul”
imens din România ca independent, nealiniat politic sau
administrativ, pentru îndreptarea țării și a societății, după
haosul instaurat de politicieni zeloși și corupți . 

Aveți o formație culturală și profesională complexă. Ați trăit
câțiva ani în Germania. Spuneți-mi, există puncte de
întâlnire între cultura germană și mentalitatea
românească?

Pornim de la realitatea că fiecare popor are o cultură
specifică, tradiții naționale și identitate proprie. 

Culturile se întrepătrund și se influențează reciproc,
atunci când colaborarea dintre state este bună, sinceră și
productivă. 

Răspunzând la întrebare, confirm că între cele două
culturi amintite de dumneavoastră există aproprieri și
puncte de contact, care au apărut urmare a deselor
„întâlniri” ale celor două popoare, după cum se știe, în
ocazii fericite și mai puțin fericite. Ca elemente concrete,
menționez existența sașilor, șvabilor, a unor tradiții
germane încetățenite și practicate în România (cântece,
dansuri etc), precum și tradițiile și obiceiurile românești
reprobate și practicate în Germania.

Este dificil pentru un cetățean român, cu o pregătire
profesională excelentă, să devină un om de afaceri de
succes, în Germania?

Știm cu toții că economia germană, ca și celelalte eco -
nomii occidentale, au drept criteriu de apreciere perfor man -
ța personală a individului. M-am adaptat și m-am conformat
acestei cerințe de bază. Pregătirea de bază am obținut-o
în România dar adaptarea ei la provo cările și cerințele
economiei și societății germane a fost un proces destul
de complicat și complex, dar căruia i-am făcut față, spun
cu modestie. Am absolvit Academia Germană și am
funcționat în mediul privat cu succes, timp de 25 de ani
și asta spune totul. 

Sunteți președintele Federației Societatea Civilă
Românească. Când și de ce a fost înființată?

Necesitatea apariției FSCR a fost dictată de
nemulțumirile, suferințele, abuzurile și umilin -
țele la care a fost supusă populația noastră în
regimul politic Iliescu, dar mai ales în
dictatura Băsescu-Boc. 

Momentul apariției FSCR este 10 septembrie
2010, iar activitatea sa este direcționată per -
manent spre problemele și necazurile oame -
nilor. Am obținut confirmări pozitive de la
populație, în acest sens și în diverse forme,
ceea ce mă încurajează să merg mai departe.

Cum apreciați rezultatele proiectelor FCSR?

Este greu să apreciez personal munca mea
și activitatea organizației pe care o conduc,
dar cu modestia necesară, vă informez, până în
pre  zent rezultatele sunt foarte bune, recunoscute de
oameni și, ca să dau un exemplu concret, la ultimele
manifestări stradale, FSCR, a fost prezentă, pronun -
țându-se consecvent pentru realizarea solicitărilor
„străzii”, inclusiv în negocierile de la Cotroceni. 

Sunteți o „explozie” de idei și de fapte. Mă iertați, eu
așa vă percep. O forță!... Cum vedeți rezolvarea
problemelor existente și, desigur, viitorul României?

Recunosc, sunt un vulcan, berbec ca zodie, și acționez ca
atare, dar niciodată împotriva oamenilor sau a țării mele,
ci întotdeauna pentru adevăr și dreptate.

Situația actuală din România este catastrofală, pe toate
planurile, în primul rând din cauza crizei politice perma -
nente care s-a instalat în România și care este cauza
tuturor neajunsurilor noastre, asociată cu corupția și
furtul. 

Și la acest punct, ajungând la cauze, cred că trebuie să
exprim, încă o dată, solicitările „Străzii” care a fost
manipulată de interese străine, organizații politice sau
instituții din interior și exterior. Eu mă consider parte a
străzii. Numai poporul are dreptul să spună cum să
organizăm țara și cum să trăim. Așadar, să schimbăm
radical clasa politică, să aplicăm o altă matrice organi -
zării politice și administrative a țării și să deturnăm
cursul actual al economiei spre interesul general,
național, trimițându-i acolo unde ar trebui pe corupți,
hoți și pe trădători. Numai astfel vom asigura viitorul
României, în care componenta de bază trebuie să fie
tineretul, iar Societatea civilă coloana vertebrală. 

Ce condiții ar trebui să îndeplinească organizațiile
nonprofit, pentru a beneficia de încrederea și de
respectul cetățenilor? Există criterii speciale, utilizate
de instituțiile guvernamentale, când stabilesc întâlniri
cu reprezentanți ai Societății civile? În calitate de
cetățean, îmi doresc un rezultat pozitiv, pentru țară și
pentru viața mea, în urma acestor dezbateri.

Întrebarea dumneavoastră include în sine câteva
întrebări. Să le luăm pe rând:

- ONG-urile trebuie să fie independente, să se țină
departe de politic și să ajute statul, când este nevoie, dar

mai ales pe cetățeni, aceștia fiind rațiunea lor de a fi.
După părerea mea ele nu trebuie să aibă activități lu -
crative și să realizeze venituri.

În acest sens, un exemplu demn îl constituie FSCR,
ONG care funcționează pe baza contribuției mele ma -
teriale personale și a voluntariatului. Nu încasează coti -
zații și nu realizează venituri. 

Numai astfel își pot crește ONG-urile credibilitatea și
popularitatea în rândul cetățenilor, garanția eficienței
corespunzătoare a activității lor. 

Dialogul social al puterii cu societatea este încă
defectuos, întrucât autoritățile statului doresc să impună
un set de criterii de selecție care seamănă mai degrabă
cu politicul decât cu civicul. Atunci când se întâlnesc și
dialoghează cu ONG-urile urmăresc doar respectarea
punctului lor de vedere. Deci, statul urmărește să folo -
sească ONG-urile în scopurile sale specifice, adminis -
trative, utilizând metode birocratice, dar fără să țină
seama, în majoritatea cazurilor, de interesele reale, prac -
tice ale populației. 

Invitarea structurilor societății civile la întâlniri ține cont
doar de angajamentul acestora de susținere cu obstinație
chiar, a intereselor autorităților de stat, de nepotism,
uneori de satisfacerea unor interese de grup sau perso -
nale, chiar cu nuanțe de corupție și fraudă, aspecte care
au devenit fenomen național. 

Îndrăznesc întrebarea: Aveți proiecte personale pentru
viitor? Sau... amânăm răspunsul pentru că, având
acceptul dumneavoastră, dialogul nostru poate
continua.

Ar fi fost interesant răspunsul meu, aici și acum, dar nu
am mandat pentru el, de la colegii mei din organizație,
iar proiectele noastre de viitor sunt oarecum confiden -
țiale și se pliază pe realitățile și evenimentele de zi cu zi
din societatea românească, pe problemele reale ale
oame nilor. Deci, agenda FSCR este dinamică și flexibilă,
dar principiile de bază ale activității noastre rămân
neschimbate: obiectivism, verticalitate, nealiniere
politică, integritate și patriotism.

Dipl.ec. PETRE RĂCĂNEL
Președintele Federației Societatea Civilă Românească

„Numai astfel vom asigura„Numai astfel vom asigura
viitorul României, în careviitorul României, în care

componenta de bază componenta de bază 
trebuie să fie tineretul, iartrebuie să fie tineretul, iar

Societatea civilă Societatea civilă 
coloana vertebrală” coloana vertebrală” 
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Doamnă lector univ.dr. Alina-Mihaela
Truță, bine ați venit în paginile publicației de
suflet „Cronica Timpului”, cea care găzdu -
iește cu generozitate cultura, atitudinea cons -
tructivă și performanța. Pentru cititorii noștri
cine sunteți, profesional?

Mă simt onorată de invitația dumneavoastră
de a apărea în paginile acestei publicații și mă
bucură interesul pentru un subiect atât de
important cum este conservarea biodiversității,
în general, și a aspretelui, în mod particular.

De profesie, sunt biolog, format pe băncile
Universității din Pitești, aspect pe care îl pre -
cizez de fiecare dată, cu mândrie. După termi -
narea studiilor universitare, mi-am urmat visul
de a ajunge la catedră, în învățământul gimna -
zial, acolo de unde să am posibilitatea de a
„modela”, cum îmi place mie să spun și să
cred că face un cadru didactic, viitoarele ge ne -
 rații. După doi ani de ucenicie în acest domeniu,
am avut șansa de a mă întoarce acolo unde
m-am format, la Universitatea din Pitești. A
fost  perioada în care se dorea între girea și
completarea corpului didactic univer sitar cu
tineri care, peste ani, să asigure schimbul de
ștafetă, între generații. Și, spre marea mea
bucurie am obținut, prin concurs, un post de
preparator universitar la Catedra de Biologie.
Am urmat traseul de promovare clasic, tre -
când prin etapa de asistent univer si tar, iar, în
prezent, sunt lector univ.dr. la Facultatea de
Științe, Departamentul de Științe ale Naturii,
acolo unde contribui la formarea competen -
țelor studenților în domeniile Hidrobiologie
și Sistematica vertebratelor.

Domeniul profesiei v-a apropiat de cerce -
tare sau a fost și este o chemare-provocare?
Și dacă da, și într-un caz și în celălalt, vă rog
să aprofundați.

Așa cum am lăsat să se înțeleagă anterior,
domeniul în care eu am simțit că mă regăsesc,

în care mi-am dorit să activez, a fost acela de
dascăl. Dacă ar fi să mai răspund, încă o dată,
la întrebarea pe care o adresează adulții celor
mici „Ce vrei să te faci când vei fi mare?”, aș
spune fără ezitare: „Profesor!”. Revenirea în
mediul academic a adăugat, însă, și această
latură a cercetării, pe lângă aceea, strictă de
predare. Nu am fost conștientă, de la început,
de ponderea pe care cercetarea o are în mediul
universitar. Pentru mine, în acel moment, se
schimba doar vârsta celor cărora mă adresam.
Pe parcurs, am înțeles destul de repede că aici
cele două activități - predarea și cercetarea –
sunt domenii care trebuie să se completeze și
să se susțină reciproc. Conjunctura și Providen -
ța au făcut ca angajarea mea în postul de pre -
pa rator să coincidă cu demararea proiectului
LIFE - Survival of Romanichthys valsanicola,
în care am avut onoarea să fiu cooptată și ac -
ceptată, momentul debutului meu în cerceta re.
Trebuie să recunosc faptul că cercetarea, în
biologie, are acea parte extraordinar de plăcută:
presupune deplasarea în natură, investigarea a
ceea ce este mai frumos și spectaculos pe Terra
și unic în Univers – lumea vie! Ca o concluzie
la ceea ce m-ați întrebat, profesia m-a adus în
lumea cercetării, însă, am constatat, aplicând
cunoștințele și exersând deprinderile că este
un domeniu atractiv și provocator.

Determinarea, pasiunea și performanța,
pentru rezultatul  scontat și ulterior obținut,
vin de undeva, este un dat sau se câștigă cu
sacrificii și în ce condiții?

După părerea mea, nu poți face nimic bun
în viață, în general, și în profesie, în special,
dacă nu o faci cu pasiune. Este foarte
important ca, atunci când îți alegi drumul în
viață - profesional, să realizezi către ce ai
chemare. Din păcate, în prezent, cei mai mulți
tineri, de cele mai multe ori impulsionați de
părinți sau mimând spiritul mulțimii, își aleg
profesiile în funcție de considerentele
materiale și, mai puțin după chemarea pe care
o simt pentru un domeniu sau altul. Și este de
înțeles până la un punct, dar nu de condamnat.
Ori, din acest punct de vedere, în România,
nici învățământul, nici cercetarea nu mai sunt
considerate atractive. Cunoaștem cu toții

realitatea subfinanțării și problemele
financiare cu care se confruntă aceste două
domenii. Eu încă mai sper că lucrurile se vor
schimba și că vom înțelege rolul fundamental
al învățământului și cercetării: acela de a
construi viitorul! A face performanță, în orice
domeniu, presupune și un sacrificiu, mai mare
sau mai mic. Dar, dacă o faci cu pasiune, acesta
va fi mult mai ușor de suportat. În hidrobio lo -
gie, domeniul meu de competență, perioada de
teren se suprapune, de cele mai multe ori,
peste cea de concediu, trebuie să mergi prin
râuri, contra curentului, iar, în zona de munte,
este o „performanță” să nu îți alunece cizmele
de cauciuc pe pietre și să nu cazi. Iar, când
apa are puțin peste 0oC, nu este deloc o sen -
za ție plăcută. Și acestea sunt doar câteva
aspecte din munca de teren. Adăugați aici
orele de laborator în care stai cu ochii în
microscop sau lupe binoculare pentru prelu -
cra rea probelor prelevate. Dar, atunci când îți
atingi scopul propus, când reușești să ții în
mână, de exemplu, un exemplar viu de asprete,
nimic nu mai contează, uiți de toate obstacolele,
privațiunile și circumstanțele. 

În ce etapă a vieții dumneavoastră - ana -
to mică sau didactică - ați făcut cunoștință,
prima dată, cu aspretele? Cum a fost? Poves -
tiți-ne pe scurt.

Nu știu cum era în alte părți, dar, la Univer -
sitatea din Pitești, pe vremea studenției mele,
era imposibil să termini biologia, să faci Sis -
tematica vertebratelor cu regretatul prof. Gh.
Stănescu și să nu cunoști aspretele, cu toate
aspectele care derivă de aici. Vorbea cu atât de
multă pasiune despre acest peștișor! Am încer -
cat să păstrez această „tradiție” și la materiile
pe care le predau, aloc un timp în care le vor -
besc studenților mei despre „odiseea asprete lui”,
despre importanța lui în lumea științifică,
despre evoluția în timp a arealului, cauzele
care se consideră că au dus la declinul speciei,
la restrângerea ariei perimetrale, statutul de
conservare și alte aspecte care privesc protecția
acestei minuni a naturii. Întotdeauna închei
spunându-le cursanților, studenții mei, precum
și altui auditoriu  că noi  românii, dar mai ales
argeșenii, ar trebui să ne mândrim cu  „pești șorul

de aur din Făgăraș”  așa cum spunea academi -
cianul Petru Bănărescu.

Ce sentimente ați împărtășit la momentul
descoperirii, prin studiu și ulterior prin cer -
ce tare, acestei Minuni Dumnezeiești, creat
acum 65 milioane de ani - aspretele? V-aș
ruga să dați reperele consistente, care credeți
că sunt cele mai relevante?

Prima dată am aflat despre asprete în
studenție, însă, acel exemplar pe care îl
studiam, formolizat, în laborator, nu ne făcea
decât să ne gândim „cât de bătrân este”,
referitor la vârsta speciei. Cu mintea de
atunci, probabil, că nu realizam atât de mult
importanța lui științifică. Așa cum menționam
anterior, am avut șansa ca revenirea mea în
Universitatea din Pitești, de data aceasta la
catedră, să coincidă cu debutul proiectului
„LIFE - Survival of Romanichthys valsanicola“,
proiect derulat sub egida Institutului de Bio -
logie al Academiei Române, coordonat de
acad. P. Bănărescu şi finanţat de Uniunea
Europeană. Atunci am aflat mai multe despre
implicarea personală a prof. Gh. Stănescu în
studiul și salvarea aspretelui. De altfel, acesta
și-a dedicat o mare parte din viață studierii
ihtiofaunei din bazinul Râului Argeș din care
face parte și Râul Vâlsan, teza dânsului de
doctorat, coordonată de acad. Petru Bănărescu,
vizând această temă. Beneficiem în prezent de
o colecție ihtiologică  impresionantă lăsată
moștenire specializărilor de biologie și ecolo -
gie. În acest context, era de la sine înțeleasă
cooptarea prof. Stănescu în proiect. Fiind
preparator la disciplinele pe care dânsul le
preda, a recomandat includerea mea în echipa
de cercetare, fapt ce a fost acceptat, posibil cu
reticență la început, nefiind cunoscută de
acad. Bănărescu, însă, în scurt timp m-am
integrat foarte bine în  colectivul  format din
profesioniști desăvârșiți și am rămas până la

ASPRETELE (ASPRETELE (Romanichthys valsanicolaRomanichthys valsanicola ) UNIFICATORUL) UNIFICATORUL
- preistoriei, contemporaneității și viitorimii planetare - - preistoriei, contemporaneității și viitorimii planetare - 

CONSTANTIN BĂJENARU 
în dialog cu 

Lector univ.dr. ALINA – MIHAELA TRUȚĂ
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încheierea acestuia, timp de 3 ani. Nucleul
acestui proiect era aspretele, astfel încât
întreaga echipă era canalizată, în primă fază,
pe elucidarea misterului „mai există sau nu
aspretele?” Proiectul a demarat în 1999, după
o perioadă în care mai fuseseră organizate
expediții, cele mai multe încheiate fără
prinderea niciunui exemplar. După câteva
deplasări în care aspretele nu a fost identificat,
deși dispuneam de echipamente performante –
electrofishing, plase de pescuit – deja localnicii
se obișnuiseră cu noi și știau ce căutăm. În
una din seri, după o zi lungă de mers prin râu,
fără succes, ne odihneam la cabana la care
eram cazați, când, a venit la noi un localnic
care avea într-o cutie un asprete viu, prins la
mână sub o piatră. Acela a fost un moment
foarte important, semnalul că aspretele încă
mai există și proiectul se putea derula. Nu am
văzut niciodată o asemenea expresie de bucu -
rie pe fața cuiva, așa cum avea acad. Bănărescu
când a văzut acel exemplar de asprete. Așa
cum spuneți, era exact expresia unei persoane
care vede o Minune Dumnezeiască! Nu cred
că pot descrie în cuvinte sentimentele trăite de
întreaga echipă în momentul în care am ținut
în mână această minune care trăiește, de atâ -
tea milioane de ani, pe meleaguri argeșene!
Sentiment care s-a repetat cu fiecare exemplar
pe care l-am prins de atunci și până în prezent.
Însă, acea seară despre care v-am povestit,
cred că e momentul în care am înțeles semni -
fi cația extraordinară a acestui pește deosebit și
valoarea sa pentru mediu și umanitate.

Dacă ar fi să predați unui auditoriu, avi -
zat mai mult sau mai puțin, cursul denumit:
„Aspretele – descoperire și destin”, la ce v-ați
opri în mod deosebit?

Aș începe prin a le povesti despre un tânăr
student al Facultății de Biologie din București,
care și-a petrecut vacanța de vara a anului
1956 acasă, la Brăduleț, studiind ihtiofauna
Râului Vâlsan în vederea elaborării lucrării de
licență. Înarmat cu entuziasmul și dorința de
cunoaștere, specifice vârstei, acesta a explorat
cursul apei, identificând, rând pe rând, toate
speciile de pești pe care le-a prins. Localnic
fiind, cunoștea denumirile populare ale aces -
ora, acum asociindu-le cu cele științifice,
învățate la cursuri. Până într-o zi în care a
prins un asprete sau „poprete”  (cum i se spunea
în zonă), dar, surpriză, nu l-a găsit în cărțile
de specialitate. A realizat că este vorba despre
un percid (familia bibanilor), însă știa  că
aceștia trăiesc în ape stătătoare sau cu viteză
mică de curgere, nicidecum în zona de munte.
A conservat câteva exemplare și, când s-a
întors la facultate, s-a dus cu ele la profe soara
Margareta Dumitrescu, cea care îi coor dona
licența. Împreună și-au dat seama că este vorba
despre o specie nouă, nesemnalată în apele
României, și au mers mai departe cu des coperi -
rea la ihtiologul Petru Bănărescu care a confir -
mat că este vorba, mai mult, de un grup nou,
pe plan mondial. Povestea aceasta am aflat-o
în acea seară în care am făcut cunoș tin ță „pe
viu” cu aspretele, iar tânărul student era
Nicolae Stoica, cel care și-a legat ireversibil
destinul și numele de  „peștele românesc cu
casa pe Vâlsan” așa cum se traduce denumirea
științifică, Romanichthys valsanicola. În 1957,
în revista Travaux du Muséum National
d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa” cei trei,
Dumitrescu, Bănărescu și Stoica, au publicat
un articol științific în care era descris exem -
plarul tip, locul și data descoperirii, precum și
încadrarea sa într-un nou grup, acesta fiind
„certificatul de naștere” al  aspretelui. Cercetă -
ri le ulterioare s-au axat pe delimitarea ariei de
răspândire, o serie de exemplare fiind semna -
late în râurile: Argeș între Arefu și Curtea de
Argeș, Doamnei între Corbeni și Retevoiești
și pe Vâlsan între Brădet și Mălureni. Declinul
speciei a început în anii ’60 odată cu constru -

irea sistemului hidroenergetic Vidraru care a
presupus captarea și devierea cursurilor de apă
pe cele trei râuri, lucrări de excavare pe albia
minoră și scăderea debitelor în aval de acestea,
ceea ce a făcut aproape imposibilă supravie țu -
i rea. În prezent, aspretele a mai fost identificat
decât pe un sector de circa 5 km pe Râul Vâlsan,
între Brădet și Galeș. De ce aici? Ce are spe cial
această zonă și ce putem face pentru ca specia
să nu dispară? Sunt întrebări la care ar trebui să
răspundem cât mai repede, până nu e prea târziu!

De la curiozitate, la noțiuni teoretice, care
devin din ce în ce mai bogate… și ajungem
la cercetare și teză de doctorat, despre „priete -
nul omenirii - aspretele”. Ce explicații aveți?

Doctoratul meu este, bineînțeles, legat de
același proiect LIFE. Împreună, prof. Gheorghe
Stănescu și acad. P.Bănărescu au stabilit să mă
ocup de prelevarea și prelucrarea probelor
zoobentonice (fauna care trăiește pe substrat),
sarcină de care, îmi permit să spun, m-am
achitat cu succes. De aici a plecat și tema
inițială de cercetare din teza de doctorat: „Cer -
cetări asupra efemeropterelor și plecopterelor

din Bazinul Râului
Vâlsan” sub coordonarea
acad. P. Bănărescu.
Trebuie precizat faptul
că, prin studiile făcute
anterior, s-a constatat că
hrana aspretelui este
formată în proporție de
78,5% din larvele aces -
tor două ordine de
insecte, parte componentă
a macrozooben tosu lui,
diferența aparținând altor
grupe de never tebrate.
Alte studii de la începu -
tul anilor 90 au arătat
modificări semnificative
ale structurii zoobento -
sului, fiind emisă ipoteza
că declinul aspretelui ar putea avea legătură cu
lipsa hranei preferate, ipoteză infirmată
ulterior. Din nefe ricire, acad. P. Bănărescu a
decedat înainte ca eu să finalizez teza și a
trebuit să schimb condu că torul de doctorat,
coor do narea fiind preluată de prof. dr. Gh.
Brezeanu. Acesta a considerat că experiența
mea pe Vâlsan este mult mai amplă și ar
trebui ca tema să fie  ex tinsă, titlul final fiind:
„Structurile biotopice și biocenotice ale
Râului Vâlsan. Impactul facto rilor antropici”,
un capi tol aparte fiind rezervat ihtiofaunei, în
general, și aspretelui în special. Trebuie să
recunosc că această temă mi s-a părut mult
mai atractivă și mai complexă. Rezultatele
obținute în cercetarea din cadrul doctoratului
au fost valo rificate prin publicarea  unui număr
de articole științifice în reviste de specialitate
naționale și internaționale cum ar fi: Procee -
dings of  IAD (International Association for
Danube Research) Conferences, Current
Trends in Natural Sciences, Analele Univer -
sității Oradea – Fasci cola Biologie, Lucrări
Științifice – U.Ș.A.M.V. Iași, Studii și comu -
nicări – Științele Naturii – Muzeul Olteniei
Craiova, „ECOS”.

Proiectul (sau proiectele) dumneavoastră
în legătură cu „brandul nostru - aspretele”
au fost și sunt susținute logistic, științific și
mai ales financiar? Cum și în ce fel UNESCO
și România se implică?

Cel mai complex studiu asupra râului
Vâlsan a fost cel despre care am vorbit
anterior, derulat în perioada 1999 – 2003 în
cadrul Proiectului LIFE NAT- 99/RO 006429
SURVIVAL OF ROMANICHTHYS
VALSANICOLA sub egida Institutului de
Biologie al Academiei Române şi finanţat de
Uniunea Europeană, studiu complex din toate
punctele de verere – biotop şi biocenoză –
obiectivul general fiind restaurarea
ecosistemului Văii Vâlsanului şi stabilirea
unui plan de măsuri şi a unui sistem de
monitorizare pentru supravieţuirea speciei de
peşte cea mai ameninţată din Europa,
Romanichthys valsanicola- aspretele. Din
cunoștințele și informațiile mele, nu au mai
fost alte studii de asemenea amploare pe Valea
Vâlsanului. S-au mai făcut studii izolate,
independente, în cea mai mare parte axate
strict pe problema aspretelui, ale colegilor de

la București, Bacău,
Oradea, însă nu știu
să fi beneficiat de
suport financiar, nici
intern, din partea
autorități lor române,
nici extern de la
nivel european.
Repet, din
cunoștințele mele.
Personal, în perioada
2014 – 2015 am avut
un contract de cer-
cetare care a vizat
Inventarierea diver-
sităţii biologice şi
calităţii ecologice a
speciilor/habitatelor
din Rezervaţia Valea
Vâlsanului, în cadrul

căruia m-am ocupat de studiul ihtio fau nei.
Vestea bună este că am reușit să prindem un
exemplar de asprete, dar, din păcate, a fost
unul singur. Timpul, însă, a fost foarte scurt și
sunt convinsă că numărul acestora este mult
mai mare. 

Detaliați cel mai interesant parcurs, stră -
bătut de cercetătoarea lector univ.dr. Alina -
Mihaela Truță (fostă Vlăduțu), împreună cu
echipa – dacă a existat, în „zonă”, acolo
unde sperați să întâlniți - la el acasă, Valea
Râului Vâlsan din Argeș, miracolul cunoscut
și recunoscut de milenii – aspretele.

Despre începutul legăturii mele cu Valea
Vâlsanului, am amintit, în linii mari, anterior.
De câtva timp, încerc să insuflu studenților
mei dragostea pentru acest loc minunat și unic
în lume, prin organizarea  în fiecare an a unei
activități pe teren, în cadrul lucrărilor practice
de Hidrobi ologie, pe Valea Vâlsanului, având
ca scop formarea de abilități practice în stu -
diul hidro biologic al unui râu, dar și interac -
țiunea cu „casa” acestui pește care continuă
să ne uimească prin încăpățânarea de a rezista,
în ciuda faptului că oamenii nu fac aproape

nimic pentru a-l ajuta să trăiască.  Echipa mea
a fost formată, în ultimii ani, din studenți care
au avut diferite teme de cercetare privind bio -
to pu rile și biocenozele Râului Vâlsan, concre -
ti zate ulterior în lucrări de licențe sau disertații.
Chiar și în noiembrie 2014, când am prins
acel unic exemplar, m-am bucurat de ajutorul
studenților cu care am lucrat. A fost uimitor
pentru mine cu câtă frenezie și dăruire au
muncit și cât de mult s-au bucurat când a fost
prins acel exemplar. Contrar a ceea ce spun
alții, generația tânără vine cu un entuziasm
fantastic în domeniul cercetării. Important este
să fie motivați.

Cum percepeți și ce ne puteți spune des -
pre faptul că „34 de români adevărați” au
înființat, într-un timp record, o organizație
nonguvernamentală denumită: Asociația
„Natura, Aspretele și Brăduleț XXI
(A.N. A.B.XXI)” care, are ca obiectiv central
protejarea biodiversității și crearea tuturor
condițiilor stabilite de profesioniști, astfel
încât „prietenul omului - aspretele” să-și
ducă existența pe mai departe?

Orice inițiativă care vizează protejarea
biodiversității, în general, și a aspretelui, în
mod particular, este binevenită! Cred că este
timpul să facem ceva concret pentru acest
„peștișor de aur”, acum, când, sper, că nu este
prea târziu. Îmi doresc foarte mult ca efectivele
populației de asprete să se fi menținut la un
nivel care să îi permită reproducerea, în conti -
nuare, în mediul natural. Personal, îmi exprim
disponibilitatea de a sprijini orice inițiativă
care are ca finalitate salvarea și protecția
aspretelui. Vă doresc, din suflet, mult succes
pe acest drum! 

Adresați, vă rog, câteva cuvinte tuturor
oamenilor care – sub o formă sau alta – vor
intra în contact cu subiectul acestui material
și Minunea lui Dumnezeu, pe care l-ați stu -
diat la el „acasă” – aspretele!

În finalul interviului  mi-aș permite să fac
o invitație: suntem binecuvântați cu prezența,
pe meleagurile argeșene, a unei vietăți unice
în lume, care nu mai trăiește decât pe un sec -
tor de circa 5 km. Vechimea acestei specii
relicte – 65 milioane ani, unicitatea sa în
cadrul familiei percidelor (bibanii), miracolul
de a se încăpățâna să supraviețuiască, deși
omul la supus la grele încercări, toate acestea
sunt teme asupra cărora ar trebui să ne oprim
pentru o clipă, să reflectăm și să ne întrebăm
dacă nu a venit timpul să ajutăm această specie
fragilă în lupta sa cu natura, dar mai ales cu
omul! Așa cum spunea  academicianul Petru
Bănărescu „O bună parte din exemplarele
colectate între anii 1959 și 1966 se află, acum,
în marile muzee din Europa și America - am -
ba sadori ai patrimoniului natural al României”.
„Peștele românesc cu casa pe Vâlsan” trebuie
să rămână în patrimoniul mondial, existând
așa cum este astăzi în realitate și nu doar prin
exponatele de muzeu!

Vă mulțumesc foarte mult petru solici tu -
dinea, profesionalismul și timpul acordat
provocării noastre. În tripla calitate de mem -
bru fondator, vicepreședinte al Asociației
„Natura, Aspretele și Brăduleț XXI” și, mai
ales, jurnalist român (argeșean) vă invit să
deveniți membru asociat în implementarea
acestui ambițios și absolut necesar proiect,
centrat pe existența și proliferarea aspretelui,
în „Ținutul Aspretelui”.  Revista „Cronica
Timpului” inaugurează începând cu acest
număr domeniul „Performanță”, iar intervi -
ul pe care dumneavoastră dnă. lector univ.dr.
Alina-Mihaela Truță ni l-ați acordat, mar chea -
 ză debutul dintr-o pleiadă de alte performan -
țe românești.

1999 - �003 – O parte din echipă - căutări, cercetare

�014 - Cu studenții ecologi pe teren
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A debutat  timpuriu (1972, student fiind) în presa
literară centrală, dar adevăratul  început al carierei
sale literare a fost la revista literară Luceafărul, unde
a debutat în 1973 cu o activitate publicistică consis -
ten tă chiar de la început, întâi în regim de colaborare

(1973-1975),  după aceea angajat critic literar, redac tor,
apoi șef de secție. A fost cea mai prolifică perioadă
literară a lui Artur Silvestri, în care s-a dezvoltat și s-a
manifestat criticul literar în mii de cronici, eseuri, ana -
lize, exegeze, studii de istorie și critică literară (conform
mărturisirii autorului, vreo 10.000 pagini), publicate

majoritatea în Luceafărul, unde susținea rubrici perma -
nente importante, dar și în alte peste 39 de reviste lite -
rare ale vremii. A fost perioada în care Artur Silvestri a
devenit un critic important, cunoscut și recunoscut, de
unii iubit, de alții temut și chiar urât pentru condeiul

lui ascuțit și umorul sarcastic, dar
și pentru atașamentul său militant
în demonstrarea străvechimii po -
porului român și a literaturii sale,
în apărarea culturii naționale și în
dezvoltarea practică a conceptului
luceferist noua geografie literară
prin promovarea scriitorilor din
toate colțurile țării. 

Criticul literar, Nicolae
Georgescu, coleg şi prieten cu
Artur Silvestri: „Ar trebui să vă
vorbesc despre prestigiul lui
Artur Silvestri ca autor, critic
literar, fiindcă această continu i -
tate din 1973 până în 1989,
înseamnă 17 ani grei ideologici.
Să fii o semnătură săptămânală,
un om prezent acolo, săptămână
de săptămână, cu punctul lui de

vedere, cu opţiunile lui literare, cu toate ierarhiile pe
care le face pe o temă dată, era un mare lucru. Erau
mulţi care și-ar fi dorit această poziție, iar Artur
Silvestri a câștigat-o prin talent, dar mai ales prin
erudiţie...Viziunea lui sintetică era prezentă în orice
împrejurare, o avea la îndemână şi întotdeauna ştiai
unde te afli. Era un critic bine orientat. Ceea ce impre -
siona întotdeauna în polemicile lui Artur Silvestri era
respectul partenerului, care era baza de discuţie
pentru orice.” 

După 1989 Artur Silvestri s-a retras din viața
literară publică, ocupându-se cu consultanța imobi -

liară, dar continuând să scrie, iar după anul 2000 a
început să-și publice propriile scrieri, să editeze cărți,
reviste online, să închege mari proiecte editoriale

pentru viitor, având alături pe cel mai fidel colaborator,
soția sa scriitoarea Mariana Brăescu Silvestri.

Totul s-a frânt, însă, brusc, în 30 noiembrie 2008,
când o boală necruțătoare l-a răpus pe Artur Silvestri
în timp foarte scurt, mult prea repede, la numai 55
ani, în plină forță creatoare.
Decesul lui neașteptat a produs multă tulburare și
regre te în lumea literară, iar din scrisorile și mărturiile
celor care l-au cunoscut , soția sa, Mariana Brăescu
Silvestri a editat trei volume despre Artur Silvestri: In
memoriam Artur Silvestri. Mărturii tulburătoare
(2009), Artur Silvestri. Fapta culturală (2009), Artur
Silvestri. Așa cum l-am cunoscut (2010) și Artur
Silvestri: Vocația căii singuratice, scrisă de Cleopatra
Lorințiu despre opera scriitorului. 

ARTURARTUR
SILVESTRISILVESTRI

Scriitor, critic, istoric, 
jurnalist literar, editor

(n.19 martie 1953, București – d. 30 noiembrie 2008 Viena)

Criticul literar temerar

ERATĂ: Artur Silvestri a fost numele scriitorului,  
nu pseudonimul literar.

Artur Silvestri în lumea literară

Vacanță de scriitori

Artur Silvestri cu soția sa Mariana Brăescu, 
la un eveniment „CASA Lux”
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Artur Silvestri și-a îndeplinit parțial
această dorință, scriind, după cum el însuși
mărturisea, peste 10.000 pagini de critică
literară, proză, eseis tică și istoria culturii și
a Bisericii Ortodoxe Române, analiză
imobi liară, documentare. Până în 1989 a
publicat numai în presa literară, majoritatea
în revista Luceafărul, dar și în alte 39 de
reviste la care co la bora. După anul 2000,
și-a publicat în pro pri ile sale edituri, mai
mul te cărți, cele mai importante fiind:
APOCALYPSIS cum figu ris,

Perpetuum mobile, Memoria ca un concert baroc
vol. I-III, câteva volume de critică literară, dar a
lăsat în urma sa un adevărat șantier lite rar, zeci de
proiecte de cărți și sute de manuscrise.

Mariana Brăescu Silvestri a inițiat și coordonat
cu stăruință, timp de 7 ani  proiectul editorial
„Opera lui Artur Silvestri”, reușind să ofere
bibliotecilor și direct cititorilor 17 volume impor -
tante din scrierile acestuia: 1 volum proză scurtă,
11 volume critică cuprinzând literară valorizând
texte inedite și texte publicate doar în presa lite -
rară și texte inedite și 5 volume reeditate, al căror
prim tiraj era epuizat.

Pr.dr. Theodor  Damian: „Artur Silvestri a fost
un om de o rară generozitate. El era un om îmbrăți șă -
tor. Dragostea de semeni nu era la el un act ocazi o nal,
nu era o doctrină religioasă frumoasă, era o realitate
a vieții de zi cu zi... Lângă el exista aer de respirat,
spațiu în care să crești, sufletul lui era ca apele unui
râu sacru deschise spre primire și purifi care. De aceea
oamenii l-au iubit, îl poartă  mai departe în inima
lor și îl vor transmite pe mai departe generațiilor urmă -
 toare ca un model demn de urmat.”

Acad, prof.dr. Zoe Dumitrescu Bușulenga: „Cu
o eleganță melancolică, el mărturisește înaltul scop al
cărții sale, tâlcul adânc ce i s-a revelat și pe care ni-l
comunică, emoționându-ne. Puterea delicată cu care
mânuiește cuvântul cules de pe pajiștile, infinit colorate și cu
parfumuri inefabile, pe care le parcurge fără oprire,
ne cuprinde și ne supune, strecurând în noi înțelesuri
superioare, menite să ne sustragă din contingent.” 

Acad.dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul
Ardealului: „Citind studiile lui sunt uimit de cât de
multe lucruri știe și pe câte portative ale gândului își
încearcă gândurile și cuvintele.... Mă opresc mai întâi
la felul cum curge erudiția, parcă luând-o înaintea
condeiului care abia se ține după dânsa. Un adevărat
har de la Dumnezeu.”

Acad. prof.dr. Constantin Ciopraga:„În Memoria
ca un concert baroc, un fel de infrarealism învăluitor,
(ca la Mircea Eliade, Vasile Voiculescu ori Pavel
Dan) cheamă la reculegere și participare emotivă):
transsubstanțierea, joc de-a halucinația, e proces de
inserție în mister,  de unde plonjarea în indefinit,
inițierea în euri ermetice, inclusiv nuanțe de absurd și
zăcăminte oculte.

Dan Zamfirescu, istoric literar, teolog, publicist:
„Artur Silvestri avea o minte strălucită, o forță
mintală excepțională, o scânteie de geniu. Sunt foarte
puține pagini de critică literară la noi în care găsești
acest spectacol. Sclipirea aceasta îți dădea
sentimentul că te urca, te ducea sus, te hrănea”.

Theodor Codreanu, prof.dr. scriitor, critic și isto -
ric literar: „Îmi arăta cu mare pasiune cărțile de spiri -
tualitate ortodoxă și străromână la care lucra. Niciuna
nu a avut șansa să vadă lumina tiparului. Să nu mi se
spună că era un răsfățat al regimului. O victimă a
istoriei, cu siguranță.”

Sociolog TEODORA MÎNDRU

Cărțile lui Artur SilvestriCărțile lui Artur Silvestri

Personalitatea și opera lui  Artur Silvestri în referințe critice competentePersonalitatea și opera lui  Artur Silvestri în referințe critice competente

Theodor  Damian vorbind despre Artur Silvestri la
cenaclul „Mihai Eminescu”, New York 2010

Lansarea primelor volume editate postum la Librăria „M. Sadoveanu”, București, 2009Mariana Brăescu și Teodora Mîndru

„Pentru mine, care trăiesc numai ca să scriu, toate aceste simţăminte 
se răsfrâng în năzuinţa de a mai face să existe încă o carte şi încă una, şi încă

una. Iar faptul însuşi că acestea se nasc echivalează cu încredinţarea unei datorii
ce s-a îndeplinit în felul ei, oricât de puţin semnificativă, căci important ar fi, 

până la urmă, că ele vor exista. Şi mai mult ca sigur că vor face bine cuiva,
cândva, într-un loc oarecare de pe Pământ.”

„Sunt scriitor „Sunt scriitor 
și cărțile sunt viața mea” și cărțile sunt viața mea” 
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Am apărut pe lume, într-o familie iubitoare, plină de credință,
muncă și iubire pentru oameni, în care m-am format și am cres -
cut pe baza acelorași calități,  care m-au însoțit toată viața. 
Sunt fericit!

Mica mea căsuță, sărăcăcioasă dar curată, bântuită de un spi -
rit bun, călăuzitor, ținuturile mele gorjene mirifice, aproape de
Tismana, cântată de poeți și marii noștri rapsozi, m-au însoțit și
inspirat întreaga viață. 
Sunt fericit!

Mergând pe jos, în opincile bunicului și tatălui meu, pe calea
destinului ce îmi era hărăzit de Dumnezeu, am ajuns, cu voia
Lui, în marele oraș al iubirii și culturii Parisul. Luminile și
freamătul blând, parcă un cânt al orașului, mi-au inspirat
zborul Măiastrei spre cerul albastru al Universului. 
Sunt fericit!

Am iubit și am fost iubit, uneori cu patimă și alteori pătruns de
gândurile și ideile mele de creație, m-am apropiat de marii
artiști ai timpului, ne-am inspirat și influențat reciproc, prietenii
trainice din care a țâșnit, uimind lumea, creația mea pornită
din sufletul omului care a suferit și iubit, deopotrivă. 
Sunt fericit! 

Operele mele, care au uimit lumea, s-au înscris într-un curent
nou, „modernismul” epocii noastre, devenind valoare de refe -
rință în artă, ceea ce a impus respect, nu numai pentru mine,
dar și pentru țara mea iubită. 
Sunt mai fericit!

Iubirea pentru mine și
pentru poporul meu s-a
transformat în simbol,
asemenea lui Dragobete,
Zburătorului lui Eminescu,
cu negre „plete”, al „Lu -
cea   f ărului” și al lui Romeo,
simbol al iubirii eterne
până la sacrificiul vieții.
Sunt tot mai fericit!

Împlinesc 140 de ani, prea
puțin pentru un renume și
o iubire atât de mare, ca -
re au cuprins întreaga
Românie, Franța, Europa
și, probabil, întrea ga Lume. 
Sunt foarte fericit!

Dau moștenire, cu semnă -
tura mea de sânge pe
testamentul ce-l las Vouă,
Românii mei de suflet,
întreaga mea muncă, care
a fost dusă spre cer de
„Pasărea Măiastră”, ce
s-a încăpățânat să se
întruchipeze în OM și să
zboare la Dumnezeu. 
Sunt extrem fericit!

Am zburat deci la El, îm -
preună cu pasărea mea și
mi-am dăruit sufletul spre
păstrare veșnică lui
Dumnezeu, care m-a tri -
mis pe pământ cu o misi -
une atât de nobilă, cu
iubire pentru om și existența
lui, misiune îndeplinită,
îmi spune El. De dincolo,
cu iubirea și dragostea ce

v-am purtat-o mereu vă cer, prin legământ sfânt, să apărați ce
v-am lăsat spre veșnicie: „Poarta Sărutului”, „Masa Tăcerii”,
„Coloana Infinitului” și toate câte le-am sculptat, tot așa cum
vă apărați pruncii, pământul și Țara.  

Acum, sunt cu adevărat cel mai fericit!
Text: PETRE RĂCĂNEL

PIATRA , CA DESTIN 
Într-o zi mergeam pe drum,
supărat.

În mers, am lovit 
o piatră și  

Piatra 
s-a ridicat, 
arătându-mi Calea, 
Încerca ea să-mi spună ceva? 
Să-mi treacă supărarea? 
Nu știu, era spre seară? 
Era la amiază?
Sau poate dimineața? Nu știu!
Știu doar că Piatra 
Mi-a însoțit mereu toată Viața. 

AL.G. CROITORU
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„Sunt imbecili cei care spun despre lucrările mele că
ar fi abstracte; ceea ce ei numesc abstract este cel

mai pur realism, deoarece realitatea nu este reprezentată de
forma exterioară, ci de ideea din spatele ei, de esența
lucrurilor” afirma Constantin Brâncuși. Desigur, cei care
caracterizau astfel creațiile lui Brâncuși erau probabil
influențați de operele altor artiști români sau străini; poate
aveau viziuni diferite asupra modului de reprezentare sau
de exprimare în sculptură sau pictură. Ceea ce se poate
afirma cu certitudine este că Brâncuși, prin originalitatea
creației sale, se detașează, iese în evidență. Este dificil de
spus ce poate reprezenta mai bine realitatea - o exprimare
stilizată sau una fidelă? Pentru Brâncuși, reprezentarea
stilizată face trimitere la spirit, la transcendent, la esența
lucrurilor (cum însuși subliniază), res ipsa, (cum ar spune
anticii romani), das Ding an sich, (în viziunea lui Immanuel Kant)
- fiind, prin urmare, superioară unei reprezentări realiste,
care pune accent pe carnal, pe imanent. Aici ar trebui amintit că
Brâncuși provine dintr-un mediu ortodox, în care modul de
reprezentare al lui Cristos, al Maicii Domnului și al sfinților
este stilizat, spre deosebire de mediul catolic unde avem
mai degrabă o influență clasică greco-romană, ulterior
renascentistă. Brâncuși este un om profund religios prin
structura sa și lucrul acesta se observă în mai toate lucrările
sale, care fac trimitere la iubire, la spiritualitate, la infinit,
la bucurie – „Misiunea Artei este să creeze bucurie... și nu
se poate crea artistic decât în echilibru și în pace sufletească, iar
pacea se obține prin renunțare. Bucuria și pacea, iată ce
este de dobândit!” afirma artistul. Amintim că în tinerețe
(în perioada sa de formare, la vârsta de 18-22 de ani) a fost
cântăreț și paracliser bisericesc la biserica Madona Dudu
din Craiova. Modul de exprimare în artă al său poate fi pus
în legătură și cu plaiurile natale din partea de sus a Gorjului
- locuri de o frumusețe Dumnezeiască, după care Brâncuși
a tânjit tot timpul în ultima parte a vieții, atunci când nu s-a
mai putut întoarce în România comunistă. 

Constantin Brâncuși a reușit să scoată în evidență arta
populară românească și în general spiritualitatea românească
rurală, punând-o în legătură cu școala franceză de sculptură, cu
noile curente ale artei și, prin aceasta, s-o individualizeze,
s-o autentifice. Brâncuși a înfățișat prin opera sa  modul de
a gândi lumea de către țăranul român. Criticii de artă și
publicul occidental au putut veni în contact cu o lume mai
puțin cunoscută pentru ei, poate mai pură, mai nealterată de
civilizația urbană, dinamică, industrializată, imanentă.
Cunos cutul sculptor englez Henry Moore scria la 1937:
„Brâncuși a fost acela care a dat epocii noastre conștiința
formei pure”. În 1963, Jean Cassou, critic de artă francez și
luptător în rezistența franceză în perioada ocupației germane îl
caracteriza pe Brâncuși ca unul dintre cei mai mari creatori
ai tuturor timpurilor - caracterizare care nu este altceva
decât impactul pe care originalitatea operei lui Brâncuși l-a
avut asupra publicului occidental avizat sau mai puțin
avizat; impact care a fost cu atât mai puternic cu cât sursa
de inspirație a artistului și elementele care l-au influențat și
modelat în perioada de formare erau necunoscute criticilor
occidentali.

Regimul comunist nu l-a înțeles și nu a înțeles valoarea
operei brâncușiene. Marele sculptor a fost trecut într-un con
de umbră fiind considerat un reprezentant al „formalismului
burghez cosmopolit”, deși Brâncuși nu avea nimic comun
cu burghezia, el fiind, de fapt, țăran la origine, am putea
spune chiar „cu origine sănătoasă”, dacă ar fi să luăm în
calcul terminologia și ierarhia de valori comunistă. Nu
formalismul burghez a fost motivul ignorării lui Brâncuși
de către regimul communist ci ideile sale despre frumos,
iubire, Dumnezeu, civilizație rurală; idei ce veneau în con -
tradicție cu noua ierarhie de valori comunistă. A fost apoi,
desigur, legătura sa cu Franța și aprecierile marilor artiști și
critici de artă occidentali, ceea ce dintr-o dată îl făcea sus -
pect. Cu orgoliul său - Brâncuși a fost tot timpul un om
modest (trăia ca un ascet, în ciuda faptului că în a doua
parte a vieții dispunea de bani) dar un om care își cunoștea
valoarea – n-ar fi putut avea un dialog cu așa zisele „perso -
nalități” de partid și de stat comuniste instalate la pupitrul
de comandă al managementului cultural românesc de după
1947. În mod cert că Brâncuși i-ar fi respins așa cum îi
respinsese în 1903 (tânăr fiind atunci) pe membrii comisiei
organizate de profesorul său Dimitrie Gerota, comisie care
trebuia să analizeze bustul generalului medic Carol Davila
(bust aflat în curtea spitalului militar din București): „Ar fi
fost o muncă ușoară, dar ca de prostituată... am făcut stân -
ga-mprejur, fără nici un salut militar spre marea panică și
spaimă a doctorului Gerota, de față... și dus am fost, pome -
nind de mama lor”. Brâncuși a refuzat să lucreze ca prac ti -
cian (după ce reușise admiterea la prestigioasa École Natio -
nale Supérieure des Beaux-Arts) inclusiv cu Auguste Rodin,
rostind binecunoscutele cuvinte: „Rien ne pousse à l’ombre
des grands arbres” (Nimic nu crește la umbra marilor
copaci), ceea ce l-a determinat pe Rodin să replice: „En
fait, il a raison. Je le comprends. Il est aussi têtu que moi“
(E la fel de încăpățânat ca și mine). Brâncuși și comuniștii
ar fi fost incompatibili în primul rând în substanță, în însăși
esența lucrurilor; element  pe care Brâncuși a pus accent în
toată opera sa, „de la tinerețe pân’ la bătrânețe” (pentru a
ne exprima în limbajul popular al colindelor românești de
Crăciun, atât de plăcut lui Brâncuși). Nu l-am fi putut vedea
pe Brâncuși dând dovezi de obediență față de conducerea
de partid și de stat; luând lecții de pe la tot felul de ideologi
și conformându-se dogmelor și ideilor marxist-leniniste din

lucrarea lui Sobolev „Teoria leninistă a reflectării și artă”,
pentru ca apoi „să-și pună în slujba măreței construcții a
socialismului” toată puterea lui de muncă și toată imagina -
ția. Brâncuși n-ar mai fi fost Brâncuși – l-ar fi ucis spiri tu -
al. Cu siguranță că nomenclatura comunistă era la curent cu
aceste evenimente și cu personalitatea marelui sculptor, dacă
ținem cont de câtă atenție dădeau comuniștii evidenței
cadrelor și dosarelor de cadre. Ședința din 7 Martie 1951 a
Secției de Știința Limbii, Literatură și Arte a Academiei
Române - unde Brâncuși „nu a fost considerat un creator în
sculptură fiindcă nu se exprima prin mijloacele esențiale și
caracteristice acestei arte” și în care tovarășul acad.George
Călinescu „clarifica noțiunea de realism, în sensul vederi -
lor creatorilor de artă sovietici […]” - nu a fost decât o
formalitate, totul fiind hotărât dinainte. Motivația reală a
respingerii poate fi rezumată la fraza „Te respingem noi ca
să nu-ți dăm ocazia să ne respingi tu”. Se poate adăuga aici
și invidia unor academicieni oportuniști, înhămați în slujba
nomenclaturii de partid comuniste. 

Din păcate, opera lui Brâncuși a fost ignorată în România
comunistă. La moartea sa în 1957 regimul comunist de la
București a refuzat moștenirea lăsată de Brâncuși – atelierul
său parizian –, considerându-l pe sculptor un reprezentant
al burgheziei decadente. Atelierul lui Brâncuși a revenit
statului francez. Franța l-a adoptat imediat pe Brâncuși și îl
revendică inclusiv prin modul în care francezii îi pronunță
numele. În 1951 regimul comunist de la București a respins
cererea sa de a se întoarce pe meleagurile natale. În pragul
morții s-a confesat arhiepiscopului Teofil, slujitor al bisericii or -
todoxe din Paris: „Mor cu inima întristată pentru că nu mă
pot întoarce în țara mea”. 

Ansamblul sculptural Constantin Brâncuși de la Târgu-
Jiu - Masa apostolilor neamului, Aleea scaunelor, Monumen -

tul Întregirii neamului și Coloana sacrificiului infinit – a
început să fie restaurat odată cu dispariția lui Dej, după ce
un sfert de veac fusese părăsit și la un moment dat pe punc -
tul de a fi demolat. Restaurația s-a datorat și faptului că avea
legătură cu eroii căzuți în primul război mondial – Războiul
de Reîntregire. Denumirile simbolurilor însă au fost schim -
bate: Masa apostolilor neamului (cu 12 scaune în formă de
clepsidre reprezentând scurgerea timpului, câte un scaun
pentru fiecare apostol, cu Mântuitorul în mijloc) a devenit
Masa tăcerii; Monumentul Întregirii neamului a devenit
Poarta sărutului. Din ansamblu făcea parte și biserica
Sfinții Apostoli Petru și Pavel, aflată pe axul Căii Eroilor și
care făcea legătura între elementele ansamblului sculptural,
biserică inaugurată la 7 noiembrie 1937 în aceeași zi cu
Poarta Sărutului. 

29 de lucrări au fost clasate ca obiecte având statut de
patrimoniu și sperăm ca numărul să crească. Ceea ce nu a
fost încă clasat este din cauza problemelor de ordin admini-
strativ sau, în unele cazuri, de litigiu sau chiar dispariție -
cazul Domnișoarei Pogány. Dintre lucrările lui Brâncuși
clasate în cele două categorii ale patrimoniului cultural na -
țional mobil menționăm pe cele aparținând Muzeelor Națio -
nale de Artă din București și Craiova. Academia Română de ține și
ea un cap de copil; o reprezentare cu o expresivitate aparte. De
altfel, cinci dintre sculpturile lui Brâncuși clasate în patri -
moniul românesc mobil sunt busturi și capete de copii,
artistul având, se pare, o slăbiciune pentru această temă,
pură prin excelență. Brâncuși încerca prin capetele de copii
să scoată în evidență puritatea, inocența, iubirea, voioșia,
bucuria primordială. El însuși recunoștea: „Arta poate cea
mai desăvârșită a fost creată în timpul copilăriei umani -
tății. Căci, omul începuturilor uita de grijile casei și lucra
cu multă voioșie. Copiii au această bucurie primordială. Eu aș
vrea să retrezesc această stare prin sculpturile mele. Când
nu mai suntem copii, suntem deja morti”. Și tot Brâncuși
spunea: „Noi nu înțelegem și nu vedem viața reală decât
prin răsfrângerile și strălucirile ei. Funcția artistului rămâ -
ne aceea de a descifra semnele ascunse ale naturii și de a
interpreta misterele universului. Semne se află peste tot.
Numai să știi să le vezi. Da. Pretutindeni dai de semne. Nu-
i nevoie să căutăm formule obscure sau taine de nepătruns.
Când ți-e dragă viața, îți ies în cale semnele și-i destul să
le privești cum trebuie, ca să le pătrunzi tâlcul. Cei cu
inima curată, copiii mai ales, le zăresc cei dintâi. Priviți
lucrările până când le vedeți. Cei care au ajuns aproape de
Dumnezeu le-au văzut”. Similar cu cuvintele Mântuitorului:
„Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca
aceştia este împărăţia cerurilor”. Celelalte lucrări se remarcă în
primul rând prin expresivitate – ne referim în primul rând
la lucrările ce nu au făcut obiectul unor comenzi și în care
artistul și-a exprimat propriile simțăminte și trăiri. Orgoliul
de pildă, (lucrare aflată în custodia Muzeului de Artă din
Craiova) reprezentat printr-o tânără surprinsă în momentul
„refuzului unui sărut impus”. Figura exprimă demnitate,
fermitate şi orgoliu. Tot Muzeul de Artă din Craiova deține
un fragment dintr-un Tors feminin, dovadă că artistul nu
este tributar doar al unui stil sau a unui tipar (cel stilizat) și
că arta clasică greco-romană nu-i e străină. La fel și Bustul
lui Vitellius, lucrare realizată în timpul studenției, în aceeași
reprezentare tipic romană (arta romană a redării chipurilor
în sculptură – monede, basoreliefuri, statui etc – atinsese
perfecțiunea în perioada imperială), altminteri fiind vorba
de un cezar roman (Aulus Vitellius Germanicus, imperator
între aprilie și decembrie 69 d.Ch.). Expresivitatea și atitu -
dinea caracterizează și celelalte trei busturi clasate (Petre
Stănescu, pictorul Nicolae Dărăscu și inginerul Ion
Georgescu Gorjan) și, în general, restul lucrărilor în care
este reprezentat chipul uman: Danaida, Somnul, Cumin -
țenia pământului, Rugăciune, seria de Suplicii (3 la număr).
O lucrare tipic brâncușiană este Sărutul, realizată în stilul
pe care artistul îl va folosi în mai toate lucrările sale și pe
care îl putem observa folosit la Târgu Jiu la Poarta sărutu -
lui. Toate aceste opere brâncușiene clasate în tezaurul
patrimoniului cultural național mobil românesc sunt doar o
parte din operele marelui sculptor. Din păcate foarte multe
au rămas în atelierul său de la Paris, mulțumită obtuzității și
mediocrității factorilor de decizie ai regimului comunist din
perioada Dej. Aceiași mediocritate (de data aceasta fără nici
o justificare!) a dus, din păcate, și la pierderea Domnișoarei
Pogány, lucrare excepțională realizată în 1913 și care o
reprezintă pe pictorița maghiară Margit Pogány, pe care
Brâncuși o cunoscuse cu doi ani înainte și de care fusese
îndrăgostit o perioadă – tânăra pictoriță servindu-i drept
model, lucrare aflată acum probabil într-o colecție privată. 

DRAGOȘ UNGUREANU Institutul Național al Patrimoniului

„Misiunea
Artei este să

creeze bucurie...” 

CONSTANTIN CONSTANTIN 
BRÂNCUȘI BRÂNCUȘI 

Cap copil Orgoliu Coapsă Sărutul Vitellius
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ION LONGIN POPESCU: Stimate Coleg
de breaslă, Domnule Primar Ion Horăscu,
aşa cum am promis, vă rog să fur ni zaţi
cititorilor, din întreaga țară, câteva date
personale asupra dumneavoastră înşivă...

ION HORIA HORĂSCU: Cinci mandate
consecutive de primar, adică din 1996. Vin
din mediul de afaceri, de la o firmă ce avea
peste 500 de salariaţi. Am şi o experienţă
suficientă ca gazetar. Finanţez un post de
radio - „HORION” - în inima Olteniei, adică
la Craiova, care în septembrie a serbat 20
de ani de emisie în eter, non-stop. Cu o am -
biţie aproape de ireal, cu dorinţa de a face
cât mai repede şi cât mai mult.... sau - cum
titra presa vremii: „Un primar bolnav de
proiecte”, sau, mai nou „un devorator de
proiecte”. Dar câte nu mi s-au spus.... Că
sunt singurul primar din ţară cu un bust per -
sonal în primărie. Un spirit... asta sunt „eu”.
Am vrut să fiu un altfel de primar, cu o alt -
fel de administraţie... îmi place să mă laud
cu o administraţie de tip „ergonomic”. Of....
ce repede trecură anii... vedeţi dumnea voas -
tră... să nu credeţi că a fost aşa în 20 de ani
(când se termină mandatul) de primărit... O
viaţă de om, nu?

Sunteţi singurul primar pe care l-am auzit
spunând: „Nu mai ştim ce proiecte să ac -
ce săm la UE”... De ce spuneţi asta? Pentru
câte proiecte aţi obţinut bani europeni şi în
ce domenii?

Sunt peste 35 de proiecte finanţate, imple -
men tate sau în curs de implementare la ni -
ve lul Unităţii de Administraţie Teritorială/
UAT Prundeni. Asta şi pentru faptul că
„primăresc” consecutiv de vreo 19 ani şi
ceva, adică faceţi socoteala: sunt primar la
al 5-lea mandat. Proiectele au vizat toate
aspectele comunităţii de la infrastructură,
educaţie, cultură, social.

Vă rog să povestiţi cum aţi obţinut fondurile
pentru cele mai interesante proiecte. Cum
aţi învins birocraţia? Care e mai mare: bi -
ro craţia românească sau cea europeană?

Nu vreau să-mi mai amintesc... Documen -
taţie stufoasă, avize... - unele inutile, drumuri
multe la regiune, la ministere, la..., la... Nu
despre asta este vorba... Atunci când tu ştii
nevoile comunităţii, obligatoriu intri în jo -
curile birocraţiei. Are nevoie de o hârtie...
OK. O depui la dosar. în sfârşit, se pare că,
graţie ajutorului noilor manageri, la minis -
terele implicate în viitoarele proiecte, prin
softuri noi, vom scăpa, sperăm, şi de aceas -
ta „Birocraţie”,caracteristică numai românilor.
Dar să aşteptam ghidurile de finanţare promise...

Din experienţa dvumneavostră atât de bo -
gată, care sunt deficienţele sistemului de
accesare a fondurilor europene? Ce ar tre -

bui făcut, şi cine, pentru uşurarea obţinerii
acestor fonduri?

Evident, neîncrederea. De la început eşti
catalogat un fentangisf, un „speculant de
fonduri europene. Realitatea s-a dovedit a
fi alta. Primarii - ca ordonatori principali de
credite - au toată responsabilitatea semnătu -
rii... şi nu numai ei. Până acum, pentru a
beneficia de fonduri europene, trebuia să fi
fost un om cu curaj, şi nu era bine. Eu am
fost catalogat un „nebun”, la câte proiecte
am implementat. Şi asta nu este totul... Scrie -
re de proiecte, evaluare, licitaţii, implemen -
tare, grijă mare cu constructorul, recepţie...
Ca să nu mai spun de monitorizare... Dar nu
m-am speriat...

O idee interesantă mi s-a părut transfor -
ma rea Căminului Cultural în Ateneu
Sătesc. Care e deosebirea? Nu mai vedeţi
necesar căminul cultural, deşi are o tradi -
ţie mai mare de un secol?

Foarte serioasă mi s-a părut ideea unui son -
daj sociologic, pentru a vedea căile cele mai
potrivite pentru conservarea şi încurajarea tra -
diţiilor locale, ale folclorului, meşteşugurilor etc.

Aţi vorbit de noua orientare a administraţiei
dumneavoastră: „spre suflet”. Aţi precizat
că, la Prundeni, viaţa culturală e perma nen -
tă şi reprezintă „a doua hrană” a populaţiei
săteşti. Vă rog să dezvoltaţi aceste afirmaţii.
Cum reuşiţi să aveţi viaţă culturală perma -
nentă într-o comună?

Vedeţi dumneavoastră... la mine cultura se
mănâcă - aşa după cum îmi spunea un prie -
ten - „cu polonicul”. În viaţa mea, am fost
şi bibliotecar, şi director de cămin cultural....
şi poate şi de aici deformaţia mea profesio -
nală. Îmi pare rău că, la reuniunile culturale
la care merg, în afară de mine, ca primar, nu
prea îmi revăd confraţii. Pentru că, primar
fiind, nu trebuie să faci numai asfaltări, sau
introducere de apă curentă, reţele de gaze
sau canalizare. Mai este nevoie şi de hrană
spirituală. Primarul nu trebuie să stea numai
pe câmp, străduindu-se să împartă - cât mai
este de împărţit - pământul. Pentru asta sunt
angajaţi specialiştii. Primarul trebuie să fie
un om al relaţionării, un fel de P.R. (public
relations) al comunei, să se bucure alături
de prieteni, să găsească soluţii pentru cei la
nevoie. De aceea, eu mi-am format un colec -
tiv profesionist special pentru „asistenţă
socială”. Am cerut fiecărui component al
acestui colectiv să empatizeze cu fiecare
caz în parte, să lucreze cu sufletul. Pentru
asta l-am numit „serviciul suflete” - deoarece
mi se pare cât se poate de normal, obligato -
riu chiar, ca edilii locali să lucreze, în cele
din urmă, numai cu suflete, să lucreze din
pasiune şi nu din obligaţie. Administraţia se
face cu oameni - pentru oameni.

Am văzut formaţii de dansuri, solişti,
taraf, grup folcloric, costume naţionale.
V-am auzit vorbind de „festivaluri”. Prin
ce se deosebesc toate acestea (inclusiv
întâlnirea poetică „Rotonda plopilor
aprinşi” şi co loc viile Ateneului Sătesc) de
mai vechea... Cântare a României? Ce
„cântare” avem azi în Prundeni? -
comprimate în răspun sul dumneavoastră
următor...

Transformarea nu este numai de natură
ling vistică. Este, în primul rând, de natură
socio-umană. Câte cămine culturale din
ţară mai sunt viabile?... Unele stau să se
prăbu şească, fizic vorbind, sau stau cu
lacătele pe uşă, iar uneori se mai închiriaza
pentru o „chiolhana”, sau pentru o nuntă,
un botez sau un parastas. Noţiunea de
cămin cultural nu mai face faţă
necesităţilor actuale. Tine re tul s-a născut în
epoca internetului, a tele viziunilor, nu a
filmelor cu banda de 16mm, eventual cu
un generator de curent electric... Dar, în
acelasi timp, tineretul şi-a uitat de tradiţiile
vechi, de la moşi-strămoşi... Cine să
tezaurizeze toate acestea? Ar trebui să mai
fie un Dimitrie Gusti în fiecare localitate,
dar un Dimitrie Gusti al timpurilor noastre.
Vedeţi dumneavoastră... fiecare generaţie
are o altă tradiţie... Ea trebuie să fie
conexa tă la cea istorică. Mă veţi întreba:
cine să facă acest lucru? Vă mai amintiţi
dumnea voastră de animatorii culturali?
Cine îi mai pregăteşte? Vă spun eu.
Nimeni. Există, pe la nivel de judeţ, câte
un centru de conser va re a tradiţiilor
populare - cam pompos spus, nu? -, dar
acest centru, din nefericire, nu poate să
cuprindă un judeţ întreg, sau un areal atât
de mare... Se ocupă, mai ales, cu
organizarea unor serbări ale localităţilor...
în rest nimic, nimic, nimic. Şi, atunci, mi-
am luat eu nebunia asta de a înfiinţa acest
Ateneu Sătesc - care, prin statut, are o
problematică vastă. De fapt, este singurul
din ţară... Impor tant este că activitatea sa
este vie, reală, pal pabilă. Cu studii
sociologice, cu stagiuni permanente ale
teatrelor profesioniste, cu spectacole
folclorice..., cu expoziţii de cul tu ră. Lunar,
aici, sunt organizate Colocviile Ateneului
Sătesc, cu lansări şi expoziţii de carte, cu
dezbateri pe diferite aspecte din istorie,
literatură beletristică, dar şi literatu ră
medicală sau de ordin social şi educativ. Să
nu confundăm „Cântarea României” -
lansată în vremea regelui Carol al II-lea, la
insistenţele lui George Enescu şi ale altor
corifei de talie europeană, din epocă -, Fes -
ti val Naţional (şi competiţie, concomi tent),
care, între noi fie vorba, avea un anume
rol, dar la timpul său. Întreţinea focul viu
al culturii. Întreţinea emulaţia,
efervescenţa, starea de concurs... Cum vrei
să participi la campionate europene,

mondiale ori la Olim piadă şi să mai ai şi
pretenţia de a avea cam pioni, dacă nu ai
competiţii interne, în ţară, la toate
profilurile de resort?... Acum e alt ceva. De
ceva ani, aici organizăm „Rotonda Plopilor
Aprinşi” - o întâlnire anuală, de su flet, a
scriitorilor consacraţi şi a iubitorilor de
literatură, cu participare internaţională.
Aici organizăm întâlniri semestriale ale
Uniu nii Ziariştilor Profesionişti din Româ -
nia/UZPR. Aici am organizat sesiunea de
comunicări ştiinţifice „Ştiinţă - Istorie -
Intelligence”. Astea sunt cântări? Da, vrem
şi cântări, dar altfel de cântări...

Spre deosebire de situaţia din comunism,
când localnicii făceau naveta la oraş, la
fabrici şi uzine, fiind astfel foarte ocupaţi
şi obosiţi, astăzi cam stau pe lângă casă,
s-au întors spre agricultură, muncesc şi
se odihnesc în funcţie de anotimpuri, cum
au făcut-o de mii de ani. Este acest aspect
de natură să încurajeze viaţa spirituală
tradi ţională, artistică, folclorică etc? Sunt
şanse de revenire a ţăranilor, mai ales a
tinerilor, la rosturile lor ancestrale, dar pe
baze noi? Vom mai avea ţărani la
Prundeni peste 50 de ani?... Sau, un alt
pachet de întrebări gemene: cum este
primăvara la Prundeni? Vă place să-l
citaţi pe marele istoric Nicolae Iorga: „La
români, întâi se aude cântecul şi apoi
răsare soarele”. Descrieţi, pe scurt,
„muncile şi zilele” prundenilor la... ceas
de primăvară 2015.

Cu ceva ani în urmă, prietenul meu Dinu
Săraru îşi propusese să înfiinţeze o filială a
Fundației „Nişte Ţărani” - de la Slătioara
la Rm. Vâlcea... şi am avut o contrazicere
prie tenească, pentru faptul că „Nişte
Ţărani” nu are ce căuta la oraş. Eram de
acord că această fundaţie trebuie să-şi
găsească locul în toate satele din România.
Pentru că numai aşa poţi perpetua natura
de ţăran, spiritul său, cu obârşii ancestrale.
Ţăranul trebuie să fie ţăran adevărat, la
ţară - acolo îşi are rădă cina, obârşia. Dacă
ţăranul va fi ţăran şi pes te 50 de ani? Da,
va fi şi atunci, cum este şi acum..., dar nu
un ţăran aşa cum ară ta el acum 50 de ani...
El are chiar de acum, din ultimele două
decenii, altă edu caţie, alte preocupari ...
alte concepte. Nu mai este Năiţă al lui
Dinu Săraru, dar nici Moromete al lui
Marin Preda. El este ţăranul cu acces la
internet, care cultivă nu numai porumbul -
pentru mămăligă, sau grâul - pentru pâinea
din vatră. Învaţă şi se documentează cum
se cultivă goji sau pawlonia, cum se
cultivă ciupercile sau cum se cresc iepurii
de casă ori găinile ecologice de rasă...
cătina - miraculosul ginseng românesc... Şi
multe altele... Vedeţi? Alta este educaţia
noului ţăran. Da, a apărut o nouă categorie
de ţărani. Ce va fi peste 50 de ani?... Greu

„Neimplicarea primarilor în accesarea fondurilor
europene îşi are cauza în apariţia unui flagel: teama

de a nu greşi, teama de verificare, de control.”

ION HORIA HORĂSCUION HORIA HORĂSCU
Primarul comunei Prundeni, județul Vălcea
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de spus... Cu ştiinţa, tehnologia şi
cercetarea - evoluând în ritm ultra-rapid -
,... vom avea, probabil, un nou „Homo
Sapiens”, când vom gândi dincolo de
câmpurile stratos feri ce... Când leguma nu
va mai fi legumă... Când hrana va fi doar
o pastilă... Ori o algă bine comprimată:
Spirulina, alternată cu polen proaspăt,
lăptişor de matcă şi propolis, păs tură sau
ulei de cătină presat la rece... Şi, cu toate
astea, la Prundeni, deocamdată, viaţa la
ţară este ca la ţară. Atât bătranii - cât mai
sunt -, dar şi copiii lor îşi văd de treaba
pă mântului, de cultivatul răsadurilor, de
între ţinerea viţei de vie (fiind în zona
podgoriei Drăgăşani)... Dar îşi fac timp să
mai treacă, destul de des, şi pe la Ateneul
Sătesc, pentru că aici, sigur, nu îşi vor
pierde timpul.

Cum vă explicaţi că mulţi primari se
plâng că nu pot accesa fonduri europene?
Se plâng de birocraţie, de greutatea
întocmirii pro iectelor, de lipsa de ajutor
din partea statu lui. Cum a reuşit
Prundeni să obţină bani pentru 35 de
proiecte?

Şansa mea a fost că provin din lumea
scrisului. Gazetar fiind, am colindat ţara
şi am văzut multe - şi bune şi rele. La
puţină vreme după ce am fost ales primar,
gândirea mea, marea mea frământare a
fost cum să aducem anormalul la normal
şi, încă de la început, de fapt de prin
2000, când s-au lansat primele măsuri de
finanţare europeană (SAPARD - de
exemplu), m-am apucat de scris, de
redactat proiecte. De fapt, mi-am format o
echipa de vreo opt tineri, ce lucrau în
primărie, şi fiecare, pe măsura pregătirii,
lucra la câte un capitol, iar apoi colajul, co -
nexiunea tuturor acestor capitole,
construcţia întregului proiect le făceam
eu. Am avut norocul - dar, ştiţi?, norocul
şi-l face omul... - că primul proiect depus
a fost acceptat, ceea ce ne-a stârnit, din ce
în ce mai mult, progresiv, ambiţia... De
aici, tot ce s-a lan sat, orice posibilă temă
de proiect eligibil am promovat. Şi, uite-
aşa, din proiect în proiect, am tot investit
în comună. Evident că ele au fost rodul
consultărilor cu cetăţenii.
Au fost numeroase training-uri,
specializări ale echipei de proiecte. Nu am
fost invidios pe niciun coleg de-al meu,
primar, pentru că a accesat şi el proiecte.
Ba, mai mult, cu mulţi am înfiinţat
asociaţii de dezvoltare intercomunitară
(ADI-uri), asociaţii prin care am accesat
fonduri europene împreună...  Multor
primari le-am asigurat consultanţă pe
această problemă, a accesării fondurilor.
Am fost şi sunt în continuare o persoană
deschisă. Acum, că fac parte din Asociaţia
Comunelor din România (ACoR), un
adevă rat forum de administraţie, cu un
benefic schimb de experienţă, socializăm...
ne propu nem colaborări... Neimplicarea
primarilor în accesarea fondurilor
europene rezidă şi din faptul că a apărut
acest flagel numit „teama de a nu greşi”,
teama de verificare,... de control venit de
sus. Însă nu au de ce se teme. Atât timp
cât ştii că drămuieşti banul public în
folosul comunităţii, cei ce te contro lea  ză nu
au ce deficienţe să-ţi găsească.
Evident, curajul este un atu al primarului.
Altfel de ce ai mai fi candidat pentru aceas -
tă importrantă funcţie, de prim gospodar
al comunei? Să ştiţi şi dumnea voastră că
satis facţia noastră, a edililor, nu este statul
de plată. Bucuria noastră este atunci când,
în urma ta, rămâne ceva... Iar bucuria tre -
buie să fie a acelor cărora te adresezi, în
slujba că ro ra îţi dedici timpul, năzuinţele şi
eforturile.

Nici n-a sunat bine clopoţelul pentru elevii Şcolii
Gimnaziale Prundeni, că edilii locali continuă lucrările

de reabilitare şi modernizare a localului de şcoală. Se
cunoaşte deja că, la Prundeni, localurile pentru învăţământ
arată la nivel urban. „Grădiniţa de la Călina”, în care se
educă trei grupe cu peste 60 de preşcolari, dotată la cele mai
înalte standarde, cu săli de clasă încălzite cu plasme
refractare, mochetă sugestivă, material didactic suficient,
grupuri sanitare ergonomice de incintă, terenuri de joacă, dar
şi trei educatoare cu experienţă - locatare ale comunei
Prundeni - este invidiată de mulţi directori de şcoli.

La Prundeni, după ce, în timpul vacanţei de vară, a fost
reabilitat un nou corp de clădire, dotat cu mobilierul necesar,
acesta a primit deja „ţâncii” din clasa I şi clasa a IV-a. Acest
lucru a făcut ca întreg învăţământul primar şi gimnazial să
funcţioneze într-un singur local de şcoală, managementul
şcolar fiind mai aproape de cerinţele unui învăţământ
modern.
Fostul spaţiu de la Şcoala Bărbuceni a primit o alta
destinaţie: cea de „club al elevilor” care, printr-un program
adecvat timpului liber al şcolarilor, completează activităţile
extracuriculare. Aici, au la dispoziţie o sală de calculatoare,
săli pentru tenis de masă, biliard, mese de şah. Este în
amenajare o sală cu războaie de ţesut, încât micii „gospodari”
să înveţe încă de acum arta ţesutului. Tot aici se va organiza
şi un punct muzeal etnografic, la loc de cinste fiind costume -
le populare din zonă, dar şi obiecte vechi de uz gospodăresc.
Întreaga dotare va fi asigurată de copii şi de părinţii acestora.

Nu credem că mai este cazul să evidenţiem (canalele mass-
media au prezentat suficient) dotările Şcolii din Prundeni,
cu săli de clasă, laboratoare, grupuri sanitare, duşuri de baie.
Aici continuă şantierele. S-a schimbat parchetul pe coridoare
cu gresie de trafic, să se anvelopeze întregul local, încât să
se creeze premisele unei încălziri ecologice şi ieftine, cu
plasme refractare cu infraroşu. Acoperişul va fi schimbat
cu tablă tip Lindab.
Şi, ce este mai important, nu se va neglija nici procesul de
învăţământ. Aici se implementează deja proiectul „Centre
socio-educative în comunele Cumpăna (judeţul Constanta),
Vânători-Neamţ (judeţul Neamţ), Prundeni (judeţul Vâlcea)”,
unde 50 de copii cu părinţi plecaţi în străinătate sau cu
condiţie socială precară vor învăţa în sistem after-school.

La întâlnirea cadrelor didactice cu autoritatea locală, s-au
stabilit criteriile de performanţă pentru un învăţământ
modern, s-a ales noul consiliu de administraţie, s-au stabilit
comisiile metodice pe obiecte de învăţământ. Un lucru primit
cu entuziasm de cei prezenţi a fost şi repartizarea de către
administraţia locală a doi asistenţi sociali şcolari, care vor
monitoriza şi consilia atât elevii cât şi cadrele didactice, unul
dintre aceştia la propunerea directoarei Şcolii Gimnazale
Prundeni, Elena Toader Stănescu, urmând a fi angajat ca
mediator şcolar.

Iată, aşadar, că la Prundeni se întrevăd premisele unui
învăţământ modern - la nivel european.

Un nou proiect marca PrundeniUn nou proiect marca Prundeni
Dacă vă imaginaţi că la Prundeni există vreo clipă când se

stă... degeaba -, vă înşelaţi! Pus pe fapte mari, edilul nu
lasă nici de data asta să treacă pe lângă comunitatea pe care,
cu dăruire şi cu vocaţie cvasi-sacerdolă, o păstoreşte.

De astă-dată, a „cipcit oportunitatea dezvoltării unui nou
proiect care are ca actori principali copiii... Este vorba de un
proiect în parteneriat cu încă două Unităţi Administrativ-
Teritoriale/ UAT (Cumpăna, jud. Constanţa şi Vânători, jud.
Neamț), care a fost aprobat la finanţare şi care va avea un
impact benefic asupra condiţiei copiilor din Comuna Prundeni.

Proiectul poartă titlul:
„CENTRE SOCIO-EDUCATIVE ÎN COMUNELE:
CUMPĂNA (JUDEŢUL CONSTANŢA), VÎNĂTORI-
NEAMŢ (JUDEŢUL NEAMŢ) ŞI PRUNDENI
(JUDEŢUL VÂLCEA)” şi este finanţat pe Programul RO10
„Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi
regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pro -
movarea incluziunii sociale”, denumit în continuare Program,
finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic
European 2009 - 2014.

(Granturile SEE 2009-2014)”

Beneficiarii proiectului: UAT Cumpăna (judeţul Constanta),
UAT Vânători-Neamţ (judeţul Neamţ) şi UAT Prundeni (ju de -
ţul Vâlcea) şi Asociaţia pentru Dezvoltare Locală Cumpăna.
Prin acest proiect, 50 copii DIN FIECARE LOCALITATE
vor beneficia de asistenţa în cadrul After school (6 -14 ani),
copii care provin din familii dezorganizate sau ai căror părinţi
sunt plecaţi la muncă în străinătate. De asemenea, vor benefi -
cia de două Tabere de vacanţă „FII CREATIV” - taberele
sociale de creaţie artistică şi culturală „INIMĂ DE COPIL”,
prin rotaţie, la fiecare partener, astfel încât fiecare copil in -
clus în program să participe, în perioada unei vacanţe, la două
tabere în locaţiile străine.
Pot fi organizate expoziţii locale cu lucrările realizate de co -
pii, diverse competiţii şi serbări ocazionale (8 Martie, 1 Iunie,
sărbătorile de iarnă etc.) şi acordarea de premii - eligibile în
proiect (diplome, insigne, rechizite şcolare, articole sportive,
instrumente muzicale etc).
„MENS SANA IN CORPORE SANO” - tabere sociale
sportive: atragerea şi organizarea de competiţii naţionale de

dans sportiv, şah, handbal, volei şi alte activităţi sportive.

Obiectivele proiectului:
a) înfiinţarea a 3 centre socio-educative, câte unul în

fiecare din cele trei localităţi partenere, centre ce vor
oferi sprijin, într-o formulă integrată, pentru 150 copii
aflaţi în situaţie de risc, respectiv copii ai căror părinţi
sunt plecaţi cu angajamante de muncă în străinătate;

b) îmbunătăţirea frecvenţei şcolare şi reducerea cazurilor

de abandon şcolar, dar şi creşterea performanţelor şco -
lare prin: activităţi de remediere educaţională în vede -
rea dezvoltării de competente şi implicit a sporirii per -
formanţelor şcolare, activităţi de consiliere vocaţională
a copiilor şi consiliere psihosocială a părinţilor/ tutori -
lor, activităţi motivaţionale - schimburi de experienţe
între parteneri;

c) dezvoltarea profesională a personalului implicat în
furnizarea serviciilor, prin sesiuni de instruire, în
vederea acordării de servicii socioeducative calitative.

Locul de desfăşurare a proiectului:
comuna Cumpăna (judeţul Constanţa), comuna Vânători-
Neamţ (judeţul Neamţ) şi comuna Prundeni (județul Vălcea).

Învățământ școlar la cote europeneÎnvățământ școlar la cote europene

(Sursa: Supliment LAMURA, 2015)
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NICOLAE VASILE:. Domnule Andrei Iliescu,
cine, sau ce este Orchestra Inginerilor?

ANDREI ILIESCU: Răspunsul la întrebarea
cine sau, mai bine zis, ce reprezintă Orchestra
Inginerilor comportă mai multe explicații dar,
înainte de toate, trebuie spus că Orchestra In -
ginerilor este un ansamblu de muzicieni
amatori și profesioniști care fac împreună
muzică de 60 de ani; este o orchestră, cum se
spune în termeni comuni, de muzică clasică
care a fost alcătuită, încă de la constituire, în
jurul unui nucleu ingineresc din instrumentiști
care vin din diferite zone profesionale: ingineri,
cum am spus, automatiști, energeticieni, me -
ca nici, constructori, dar și economiști, fizici -
eni, arhitecți, ocazionali și medici, formulă
care a traversat cele șase decenii ale existenței
sale. Desigur, nu trebuie să se înțeleagă că
orchestra păstrează aceeași componență de la
înființare, evident că în decursul celor șase
decenii prin orchestră au trecut  mai multe
generații de muzicieni, dar au existat grupuri
de vârstă care pregăteau tranziția spre urmă -
toa rea generație, asigurând continuitatea
activității. În acest fel Orchestra Inginerilor a
dobândit o mare calitate, devenită un titlu de
mândrie că este singura orchestră cu o
activitate artistică continuă.

În ultimii 15-20 de ani, în ansamblul nostru 
s-au alăturat și profesori de muzică care
actualmente reprezintă numeric o pondere
semnificativă, fapt care are repercusiuni benefice
reciproce, pe de o parte că participarea lor
aduce o contribuție semnificativă în creșterea
calității actului artistic, iar pe de alta, că le
împlinește dezideratul de a performa într-un
repertoriu de orchestră pe care un muzician
profesionist și-l dorește oricând.     

Dacă privim această construcție dintr-o pers -
pectiva celor 60 de ani de activitate, mi-aș
permite să caracterizez – și sper să nu fiu
taxat de infatuare – că  Orchestra Inginerilor
este un „brand” al celor care fac muzică din
pasiune, necondiționat, a căror unică recom -
pensă este aceea de a apărea pe scenă apărând
în fața publicului cu rezultatele muncii lor
depuse ăn slujba muzicii. 

Tot ca un răspuns la întrebarea în discuție aș
putea spune că Orchestra Inginerilor este o
orchestră de muzică clasică semiprofesionistă,
din punctul de vedere al componenței care
desfășoară o activitate pro bono, dar integral
după regulile scrise și nescrise ale unei
instituții muzicale profesioniste. Este, alături
de Orchestra medicilor „dr. Ermil Nichifor”,
una dintre cele două orchestre naționale care
activează cu un astfel de motor motivațional.  

Când a fost înființată  și Orchestra Inginerilor
care au fost circumstanțele în care ea a fost
creată? 

Ziua de 20 martie 1956 reprezintă data oficială a
constituirii orchestrei inginerilor, realizată în
cadrul Institutului de Căi Ferate, unitate de
învățământ superior emblematică a unui puternic
detașament social și profesional al societății
românești al acelor vremuri, cel al ceferiștilor.
Încă de la înființare, la începutul secolului al
XX-lea de către regele Carol I, CFR-ul a
reprezentat o pătură socio-profesională apreciată
care beneficia de mai multe avantaje, (locuințe,
instituții de învățamânt proprii) printre altele
și de o orchestra simfonică profesionistă proprie. În
notele sale biografice, un mare muzician din
cadrul Filarmonicii „George Enescu”, oboistul
Pavel Tornea consemnează că și-a început cariera în
anii ’30 în Orchestra Simfonică CFR condusă,

în acea perioadă, de către marii muzicieni
români, dirijorii Theodor Rogalski și
Constantin Bobescu. În anii ’40, acolo s-a
aflat și tânărul inginer Petru Ghenghea,
repartizat la Atelierele Grivița. Orchestra CFR
si-a încetat activitatea forțat, în 1944 când
sediul acesteia, chiar de la Atelierele din
Calea Griviței, cu o mare parte din
instrumente, recuzită și bibliotecă au dispărut
în bombardamentul american din aprilie 1944. 

După război, ing. Petru Ghenghea, intrat ca
asistent universitar în cadrul Institutului de
Căi Ferate care, între timp,  urmase și cursuri
de dirijat la Conservatorul din București, preia
inițiativa de a convinge mai mulți instrumentiști,
foști membri ai Orchestrei Simfonice CFR
deveniți, de asemenea, cadre universitare și
studenți din institut de a revitaliza tradiția
muzicală inginerească și înființează în 1956,
Orchestra de cameră a inginerilor; ea era
alcătuită din 16 membri fondatori care desfășurau
o activitate benevolă în cadrul sindicatului
institutului, după cum era „modelul” vremii.
Dirijor a fost ales Petru Ghenghea care a
condus orchestra și s-a ocupat de destinul ei,
timp de  peste patru decenii.

Inițiativa și, mai ales, punerea ei în operă,  a
avut o mare importanță prin efectele ei, proba -
tă de timp prin ceea ce a devenit Orchestra
Inginerilor peste ani dar, dincolo de acest as -
pect,  îmi permit să  apreciez inițiativa ca
fiind drept un act extrem de curajos; un curaj,
pe care îl poți explica numai cunoscând perso -
nalitatea inițiatorului. Anii ’50-’60 erau anii
în care ideea de asociere era considerată direct
acțiune subversivă și conspirativă; ori, cei
care s-au lăsat „atrași” în această generoasă
inițiativă, adică cadrele universitare din insti -
tut, erau - în majoritate - „foști”, intelectuali
de rasă, oameni cu înalte școli europene făcu -
te în perioada interbelică, erudiți, cunoscători
a mai multor limbi, cu educație muzicală
solidă, într-un cuvânt „prototipul subversiv”
pe care era ațintit permanent „ochiul vigilenței
naționale”. Cunoscând omul Petru Ghenghea
cu tenacitatea sa nemăsurată și puterea de
persuasiune ai explicația reușitei acestei fru -
moase „nebunii”. Dar cum marile evenimente
din istorie -  luați, vă rog,  comparația ca pe o
glumă și încadrați-o în proporțiile cuvenite –
au întotdeauna și alte amănunte care mai aduc
culoare și un plus de insolit, tot așa „poves tea”
noastră spune că ideea înființării orchestrei i-a
încolțit profesorului Petru Ghenghea cam pe
la sfârșitul anului 1955, imediat după nașterea

fiicei sale, Voichița care se dovedea a fi un
copil foarte vocal și agitat, ceea ce l-a determi -
nat pe proaspătul tată să lase „rezolvarea” acestei
noi stări de lucruri pe seama doamnelor din casa
sa, adică a soției și a soacrei sale! Povești care
pot să aibă mai mult de un dram de adevăr
dacă luăm aceste secrete direct de la sursă,
adică de la însăși fiica, astăzi un distins confe -
rențiar la catedra de limbi străine a Universității
„Politehnica” din București și le punem în
conjuncție și cu mărturia  președintelui AGIR, dl.
Mihai Mihăiță, fost student al pro-fesorului
Petru Ghenghea care își amintește că în 1955
când începuse facultatea, vedea în sălile Insti -
tu tului de Căi Ferate din str. Mihail Moxa o
formație de instrumente de coarde care făcea
repetiții în mod regulat. 

Deși în decursul celor 60 de ani de existență,
activitatea orchestrei a fost susținută de mai
multe foruri, după „slalomul” pe care îl făcea
Profesorul în căutarea de sprijin, precum
Academia Română, Universitatea „Politehnica”
sau Departamentul  Căilor Ferate Române din
Ministrerul Transporturilor și, după anii ’90,
Asociația Generală a Inginerilor din România-
AGIR,  orchestra și-a păstrat o autonomie

proprie recunoscută prin puternica personalitate
a maestrului Ghenghea.

Important este că inițiativa a produs rezultate
minunate cu care noi, „epogii” de azi  ne
mândrim și ne străduim cu mari eforturi să nu
îi știrbim din aură,  să îi întreținem flacăra
creației și să pregătim o nouă generație care să
preia acest tezaur purtător de pasiune și
muncă neobosită.  

Ce ne puteți spune despre figurile  remarca -
bi le care au făcut parte din Orchestra
Inginerilor!

Figurile marcante care au făcut parte din OI
sunt nume de referință ale științei și tehnicii
românești, profesori eminenți și specialiști a
căror excelență profesională se integra cu
abilitatea interpretativă  contopindu-se într-o
personalitate remarcabilă de tip renascentist,
prin erudiție ținută, comportament. Acest
laudatio îl merită cu precădere muzicienii
generației care au fondat Orchestra Inginerilor,
„oameni de modă veche”, unii dintre ei trăitori ai
unor destine tragice numai pentru că aveau
vina de a fi fost oameni de mare cultură. 

Fără a sugera o ierarhizare a acestor
personalități care au activat în Orchestra
Inginerilor, onorându-i istoria,  încep prin a-l

menționa pe marele om de știință care a fost
Aurel Persu, inventator de talie internațională,
creatorul automobilului aerodinamic, patentat
în SUA în 1922. Era diplomat al Școlii Regale
de Studii Tehnice Superioare de la
Chalottenburg (Germania), decorat de Regele
Alexandru al II-lea al Iugoslaviei pentru me -
rite științifice; în 1938 a fost numit Director
general al Industriei Aeronautice Române și
profesor la Politehnica din București. Era
absolvent al Conservatorului Regal din
București, clasa de violoncel, „hobby” care i-a
salvat existența după excluderea sa din corpul
profesoral superior în 1948, activând între
1953-1962 ca violoncelist profesionist în
Orchestra Cinematografiei. Între 1957 și 1969
a fost membru în Orchestra Inginerilor și șef
de partidă violoncel. A realizat mai multe
imprimări discografice, ca solist care devoa -
lează o calitatea excepțională a artei sale
interpretative. S-a stins în 1977, în urma unui
infarct pe care l-a făcut la demolarea casei
părintești în care își trăise toată viața. 

Mihai Ciolan este o altă figură remarcabilă,
un specialist în calea ferată, școlit, de aseme -
nea, în Germania,  la Charlottenburg și devenit
pentru mulți ani,  Director general în
Departamentul CFR, în anii regalității. După
1948 este scos din CFR, lăsat pe drumuri, cu
vila sa din zona Cașin rechiziționată și trăind
din vânzarea lucrurilor proprii și din predare
de lecții de violă. Era frate al marelui dirijor
clujean Antonin Ciolan, împreună dobândind
o solidă educație muzicală în familie. A fost
membru fondator al  Orchestra Inginerilor
unde a condus partida de violă, făcându-se
remarcat în imprimarile realizate prin tehnica
sa impecabilă. 

Nicolae M. Nicolae fost ambasador al țării
noastre în Statele Unite ale Americii în
perioada președintelui american Jimmy Carter,
Ministrul al Comerțului Exterior în perioada
postrevoluționară;  studiase câțiva ani la
Conservatorul din București la clasa de vioară
a marelui profesor Alexandru Teodorescu, la
care a trebuit să renunțe în urma reformei
învățământului din 1948 prin care s-a limitat
accesul studenților înscriși la mai multe
facultăți,  la una singură.  A fost membru în
Orchestra Inginerilor din 1958 până 2001, de
care a fost foarte atașat. 

Profesorul univ. dr. ing Mircea Cazacu,  a fost
un adevărat simbol al orchestrei inginerilor.
Om de știință în domeniul hidraulicii, inventa -
tor, cercetător științific al Academiei Române,
membru al Societății Matematicienilor din
România, al Societății de Matematici Aplicate
și Mecanică din Germania, al Comitetului
Internațional al Societății WREN( energii
regenerative)  din Marea Britanie, deținător a
numeroase  recunoașteri internaționale. Ca muzi -
cian a fost un rafinat violonist, concert-maestrul
orchestrei timp de aproape cinci decenii și
solistul ei cu cea mai bogată prezență scenică.  
Prezentarea poate continua cu alte nume
strălucitoare  precum acad. Serban Țițeica,
mare fizician în fizica nucleară și un excelent
pianist, profesorii universitari Aurel Avramescu –
violonist foarte talentat, Ioan Tomescu-un
virtuoz violist, Mihai Popov – membru cores -
pondent al Academiei Române, pianist și
clavecinist remarcabil și mulți alții. (...)    

Andrei Iliescu 
dirijorul „Orchestrei Inginerilor”

Orchestra Inginerilor Orchestra Inginerilor 
la 60 de ani!la 60 de ani! (I)

NICOLAE VASILE în dialog cu  ANDREI ILIESCU



17Cronica Timpului Anul II, Nr. 14,  martie 2016

Conţinutul  pozei este simplu. Fundalul este
dominat de încărcătura unui car cu fân ce

cade  ca o draperie. Nu am şti că este vorba de un car
cu fân dacă nu am zări câteva spiţe de la roţile
carului.

În prim plan, un ţăran cu ţinută verticală ţine în
mână o furcă înfiptă în grămada de fân. Pare un actor
ieşit la rampă, gata să dea replica.

În picioare are opinci şi obiele1 peste care se văd
petrecute nojiţele�.

Îmbrăcămintea este formată din cămaşă şi izmene,
ambele din cânepă3.

La adăpostul acestora corpul respira în voie, pân -
za de cânepă fiind un produs absolut natural, obţinut
cu multă trudă. Cultivată timp de mii de ani în
România, cânepa a devenit, printr-o lege fără suflet,
plantă interzisă.

Astăzi corpul ţăranului din imagine, îmbrăcat în
haine de plastic, nu ar mai respira în voie ci ar trans -
pira în voie!

Cânepa se semănă primăvara devreme, pe-o palmă
de pământ, gunoită bine si săpată cu mâna, de regulă
aceeaşi an de an. Până încolţea, sămânţa trebuia
ferită de păsările cerului care altfel ar fi ciugulit-o.

Treaba asta îi revenea bătrânei din casă, care stă -
tea „ciuhă”4 în holda de cânepă.

Dacă te supăra vreo bătrână din vecini aveai la
îndemână expresia: „Esti bună doar de ciuhă în holda
de cânepă!”

Dar până ce sămânţa din brazdă ajungea fir de
cânepă, natura şi omul mai aveau multe de făcut. 

O parte din strădania asta am cunoscut-o şi eu în
vacanţele de vară.

Împreună cu tuşa şi surorile mele  in -
tram în holda cu miros înăbuşitor şi smul -
geam cânepă  până făceam bătături în
palmă. Firele smulse, adunate în mână se
numeau „mănuşi”, mănuşi de cânepă, pe
care le  puneam la uscat în grădină.
După ceva vreme, la sfârşitul unei zile de lucru, mai
găseam puterea să punem  mănuşile în car şi, mai mult pe
întuneric, pe un drum deabea ghicit, treceam dealul pâna
la balta numită „Feredeu”5.

Nu apucam să descărcăm când, din vale, apărea o
arătare îmbrăcată în negru. Era bătrâna (aşa mi se parea
mie la 15 ani!) care lua în primire cânepa. Ne arăta locul
unde s-o punem în apă, s-o ţintuim bine cu bolovani, şi,
atenţie! îşi nota într-un caiet, cu semne numai de ea
ştiute, poziţia cânepei şi a cui era. Cu tuşa se înţelegea,
şuşotind la preţ şi astfel bătrânei îi revenea obligaţia să
întoarcă, din când în când,  cânepa ca să se „topească”
bine.

La sorocul ştiut o scoteam din baltă şi o puneam la
uscat, înşirată pe gard, obligatoriu la soare.

Coboram apoi de sub streaşina din spatele casei
meliţa!

Şi să te ţii meliţat cât era ziua de mare. Aici intrau în
horă, pe rând, surorile mele! Cu cişcăneu6 pe cap, ca să
se ferească de soare şi praf, le mergea meliţa, nu gura,
cât era ziua de mare.

Tuşa nu admitea să ne facem de ruşine! 
Peste drum meliţa Martica lui Clătăniş7, în dreapta

fata lui Jumic, din spate, mai estompat, se auzea meliţa
lui de-a lui Cutiuş!

Un adevărat concert de meliţe!
Ca bărbat nu meliţam. Treceam pe la meliţă având

grijă să duc sub cotarcă8 grămada de pozderii9 ce risca
să-mi îngroape surorile precum zidul lui Manole pe Ana!

Pozderiile astea, păstrate uscate, deveneau un
excelent ajutor la aprinderea focului pe timp de iarnă.

Aici se opresc amintirile mele directe despre cânepă
şi etapele ei de prelucrare. 

După vremea meliţei plecam la București. Regretam
că plecam, ne bucuram că ne vom revedea părinţii,
prietenii şi colegii. 

Cu o zi inainte de plecare, tuşa făcea un cuptor de
plăcinte cu mere şi sămătişă10, să avem ce duce cu noi.

A doua zi, tristă şi slabă, tristă ca plecăm, slabă de

atâta vrednicie, ne conducea la haltă ...
În urma noastră cânepa îşi urma drumul ei milenar

spre pânza de cânepă: pieptănatul, torsul până la
Crăciun, făcutul jirebgelor11 şi opăritul lor în pârlău1�

până la Bobotează, ţesutul în război până la Paşti.
Când reveneam în sat, mai apucam, uneori, războiul

de ţesut montat. Ocupa o cameră întreagă şi, cu restul de
pânză pe el, părea o instalaţie complicată şi misterioasă. 

Privindu-l mă duceam cu gândul la nopţile lungi
petrecute de tuşa în faţa războiului. Singură, în lumina
slabă a lămpii cu petrol, cu degetele lunecând în lungul
firelor de tort, precum în lungul corzilor de harpă,
împletea urzeala cânepii cu urzeala gândurilor...

Pânza de cânepă ieşea în lume primăvara. 

Într-o zi cu soare era pusă într-o albie de lemn, spă -
lată bine şi întinsă pe iarbă să se usuce şi să se albească.
Dacă după prima spălare nu era destul de albă se repeta
operaţia până când stăpâna casei se declara mulţumită.

După toate aceste  multe operaţii13 se obţinea sulul de
pânză de cânepă care, de regulă, se punea la vedere pe
dulapul din „casa bună”14, acolo unde vor fi primiţi
peţitorii!

Dintr-un astfel de val de cânepă trebuie că sunt croite
şi straiele ţăranului din poză. 

Îmi iau cu greu ochii de la el. Mi-e greu pentru că
mi-e greu să mă despart de bunicu. Drept și vertical la
77 de ani, pare întruchiparea statuii „ţăran cu furcă”.
Din furca asta şi din fân şi-a ţinut familia în cinste, iar
pe feciorul cel mare l-a făcut domn cu două diplome.

Mi-e greu şi pentru că tata, feciorul cu două diplome
din cuibul cu berze, era „cap tăiat” bunicu. 

Drept şi vertical a fost şi el toată viaţa, chiar şi atunci
când directorul l-a chemat într-o duminică la cules de
fasole.

Refuzul lui a căzut ca un trăznet într-o claie de fân:
„Pe mine părinţii m-au învăţat să merg Duminica la

Biserică!”
Se întâmpla asta prin anii cincizeci ai secolului

douăzeci…
DAN LIVIU-MUT

NOTE: 
1 Obiele, bucată de pânză folosită de ţărani în loc de

ciorapi.
2 Nojiţe, cureluşă care se trece prin găurile de la opinci

şi se înfăşoara în jurul gleznei pentru a fixa opinca de
picior.

În Tara Zarandului nojitele sunt gaurile din opinci prin
care se trec curelele ce fixeaza opinca de picior. Localnicii
iubitori de istorie nu s-au impacat niciodata cu textul
istoricilor care sustin ca moartea lui Crisan s-a produs prin
spanzurare folosind nojitele de la opinci! 

3 Cânepă, plantă erbacee anuală, înaltă până la 2 m,  din
care se pot obţine ţesături.

4 Ciuhă, sperietoare din holda de cereale. Deoarece
holda de cânepa trebuia pazita toata ziua bătrana ciuha era
schimbată din când în când de alți membri ai familiei.

5 Feredeu denumirea locală data bălţii din marginea
satului. Balta era  alimentată de un izvor cu apă caldă.
Sensul mai răspândit este de vană sau baie populară cu apă
caldă.

6 Cișcăneu, batic
7 Clătăniş, Jumic, Cutiuş, poreclele unor familii din sat.
8 Cotarcă, construcţie acoperită, din nuiele împletite,

dispusă pe patru piciore groase, înalte de circa 1m,
prevazută cu o uşiţă în partea de jos. Se folosea la păstrarea
porumbului. Se puteau depozita în ea circa trei care de
porumb (cucuruz).

9 Pozderii, resturile din tulpina cânepii care se adună sub
meliţă, după meliţare

10 Sămătişă, brânză de vaci
11 Jirebge, suluri din fir de cânepă
12 Pârlău, vas de lemn de formă cilindrică, asemanator

unui butoi fără capac şi fund. Se folosea la opăritul
sulurilor de cânepă toarsă cu ajutorul leşiei (amestec de apă
cu cenuşe). Pârlăul adevărat era din butură de salcie (salcă)
bătrână.

13 De la sămânţă până la pânză cânepa trece prin 15
operaţii. Prin comparaţie grâul are nevoie doar de 8 operaţii
pentru a deveni făina. 

14 Casa bună, camera de oaspeţi.

Informaţii despre prelucrarea cânepei: Letiţia și Ioan
Lăzăruţ din Ţebea.

Fals tratat de etnografie

Fotografia face parte din colecţia familiei prof. Mut Ioan
Fotograf: Ionescu Mircea

Ţăran în ţinută de lucruŢăran în ţinută de lucru
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Mai pregnantă, simbolistica Arbo -

re lui Vieţii precum şi rolul său Iritua -
lic, o descoperim în cadrul obiceiu ri lor
legate de naştere, nuntă şi moarte (...) 

Naşterea, ca de altfel şi celelalte
momente majore din viaţa omului -
căsătoria, moartea-semnifică „o trecere”,
de această dată din lumea necunoscută,
în lumea aceasta, cunoscută. De aceea,
în riturile destinate naşterii domină
grija pentru integrarea noului-născut
în această lume, într-un destin optim.

Pe lângă multele rituri care se
practicau în trecut la venirea unui
copil pe lume, vom face aici referire
doar la obiceiul de a planta un pom în
livada sau curtea casei. Copacul
respectiv era simbolul noului-născut, o
garanţie sigură a bunei integrări a
acestuia în lumea pământeană. Aşa
cum copacul îşi fixează rădăcinile în
pământ şi copilul se va integra uşor şi
cu noroc în destinul său pământean.
Tulpina, coroana copacului sunt
simboluri ale existenţei şi evoluţiei
respectivului în această viaţă. Vârful
copacului sugerează ascensiunea sa
spirituală, legătura cu Cerul, cu
Divinitatea, dar şi viitoarea „trecere”
în lumea cealaltă, atunci când firul
vieţii i se va sfârşi.

Sunt multe cazuri în care s-a
observat o anume similitudine între
existenţa copacului şi cea a persoanei
în numele căreia a fost plantat: Când
persoana respectivă traversa o perioadă mai
grea sau era bolnav, parcă şi copacul
tânjea, nu-i mergea bine. Tot astfel, s-
a întâmplat ca după moartea omului să
se usuce şi copacul său.

De asemenea, „Pomul” se mai
utilizează şi în cadrul ceremonialului
de nuntă, tot un rit de „trecere” şi apoi
„de integrare” într-un „nou destin” al
mirelui şi miresei.

Nici un ceremonial de nuntă nu se
desfăşura în urmă cu circa 40 de ani,
fără „Pomul de nuntă”, care era un
simbol al mirelui şi a virilităţii acestuia.
Din păcate, în satele din Zarand ale
judeţului Hunedoara, acest obicei a
dispărut. În alte zone ale ţării, rolul
ritualic al „Pomului de nuntă” este jucat
de „Steagul de nuntă”, steagul mirelui.

„Pomul de nuntă” sau „Pomul
Mirelui” era construit dintr-un cadru
de lemn, întărit cu fire de sârmă, sau
în trecut, dintr-un vârf de brad curăţat
de cetină şi coajă. Acest „cadru” se
păstra şi se transmitea de la mire la
mire, fiecare împodobindu-l după propria
fantezie. (inf. Trifa Sabina-Ribiţa)

Cu o zi înainte de nuntă, la casa
mirelui, avea loc împodobirea „Pomului”.
El era împodobit de fete, rude apropi -
ate ale mirelui, cu flori din hârtie
creponată, de culoare albă şi cu „pri -
muri”, adică fâşii din pânză sau hârtie.
Acest pom avea o înălţime de aproxi -
mativ 50 cm, şi un aspect falic.

În timpul nunţii un fecior, cel mai
bun prieten al mirelui, purta „pomul”,
jucându-l continuu în ritmul muzicii,
şi mai ales, săltându-l. Feciorul respectiv
trebuia să ştie „să joace” Pomul şi să
fie meşter în „uituri” (strigături).

„Pomul” mirelui era un simbol
important al căsătoriei. Am amintit
mai sus că el avea un aspect falic şi
aceasta tocmai pentru că el este un
simbol al virilităţii mirelui. De aceea
el este săltat pe tot parcursul nunţii.

Despre „pom” sau „steag” în alte

părţi, G. Kligman spune că: „el este un simbol masculin de
vitalitate şi putere în care relaţiile dintre bărbat şi femeie,
viaţă şi moarte precum şi valorile patriarhatului sunt
codificate cultural.” 

Pomul mirelui era probabil şi o garanţie a fecundităţii
şi sănătăţii noului cuplu, pentru că, în trecut, o gospodărie
fără mulţi urmaşi nu era bine văzută în comunitate. Prin
intermediul căsătoriei omul se supune şi se integrează
legilor naturii, prin rodnicie, continuându-şi existenţa în
planul fizic şi după moarte, prin urmaşi.

Feciorul care poartă „Pomul” subliniază prin interme -
diul acestuia că mirele este matur, capabil să-şi întemeieze
o familie, să devină bărbat cu multe responsabilităţi.

Tot în cadrul ceremonialului de nuntă mai intervine un
moment în care „pomul”, de data aceasta un pom adevărat,
un pom tânăr, „o ultoaie” are rol ritualic.

După ce mirele şi mireasa se întorc de la biserică,
înainte de a intra în camera sau şoprul pregătit pentru masa
festivă, pentru ospăţ, toţi nuntaşii trebuie să treacă prin faţa
mirilor, pentru ca mireasa să le toarne apă în mâini pentru a
se spăla. Pentru aceasta mireasa dispunea de un ciubăr nu
foarte mare, din lemn, împodobit cu flori şi verdeaţă. După
ce nuntaşii trec prin faţa mirilor, cei doi iau ciubărul,
fiecare de o toartă, şi împreună cu naşii, înconjoară de trei
ori un pom tânăr, din apropiere. După înconjurarea pomului,
apa din ciubăr este golită la rădăcina lui.

Şi acest ritual avea semnificaţii legate de rodnicia
tânărului cuplu, prin analogie cu tinereţea şi roada pe care
urma să o dea în viitor, pomul respectiv. Posibil ca ritualul
să vizeze şi bunăstarea materială a tinerei familii, dar nu
este exclus de asemenea, ca ritualul să fie şi un rit „de
integrare” în noul statut al mirelui şi miresei, care de acum
au alte responsabilităţi şi vor evolua într-un alt cadru social,
diferit de cel al copilăriei şi adolescenţei.

Tot în ceremonialul nunţii, „pomul” mai intervine într-o
anumită situaţie, de data aceasta, hilară. A doua zi, spre
finalul nunţii, jocul se încingea de cele mai multe ori, în
grădina casei, în livadă. Atunci, nuntaşii obligau muzicanţii
să se urce într-un pom mai mare din livadă şi să le cânte de
acolo. Scara era luată, muzicanţii fiind astfel  „sechestraţi”.
Acest fapt ridica de obicei multe discuţii, controverse, dar
şi multă veselie. Muzicanţii nu aveau încotro, trebuiau să
cânte din pom, până când li se dădea voie să coboare…

Ce rost avea această „urcare”? Nimeni nu ştie. „ Aşa am
pomenit,”spun cei mai mulţi. Probabil ca obiceiul să aibă
legătură tot cu rolul „pomului” de Coloană a Cerului, cu
rolul său de a face legătura între Pământ şi Cer, dar şi cu
rolul de Arbore al Vieţii care poate să aducă viaţă lungă şi
cu sănătate atât mirilor, cât şi nuntaşilor participanţi la acest
moment. De asemenea, urcarea muzicanţilor în copac, putea
să sacralizeze momentul, să facă legătura cu Divinitatea. Ba, mai
mult, muzica părea să vină direct din cer.

Un alt obicei, de data aceasta de înmormântare, prezent
în toată Ţara Zarandului, cu anumite particularităţi în satul
Crişan, comuna Ribiţa, obicei ce poartă denumirea de
„Cântecul bradului”, are ca simbol central BRADUL, în
jurul acestuia desfăşurându-se întregul ritual. Acest obicei
vine până în zilele noastre din străvechi timpuri precreştine,
când bradul avea rolul de stâlp funerar, stâlp care apoi, în
creştinism, a fost înlocuit de cruce. Bradul se folosea în
aceste situaţii, ca simbol al perenităţii, un simbol care
certifică nemurirea sufletului, continuarea vieţii celui mort,
într-o altă lume. Voi aprofunda semnificaţia bradului
funerar, a „stâlpului” sau a „suliţei” cum se numeşte în
Zarand, după o descriere sumară a ritualului.

În prezent, bradul se mai pune doar la capul tinerilor
care au murit înainte de căsătorie. Până în urmă cu cinzeci
de ani, în satul Crişan, acest brad se punea la căpătâiul
fiecărui mort, indiferent de vârstă sau sex. Bradul era identificat
cu cel mort. În cazul tinerilor, bradul trebuie să aibă
înălţimea în metri egală cu numărul de ani a celui decedat.

Ritualul „Cântecul bradului” are următorul tipic: 5-7
bărbaţi pleacă să aducă bradul din pădure. La hotarul
satului îi aşteaptă femeile, care îi întâmpină cu „bocetul de
aducere” a bradului, în care se plânge soarta celui decedat,
dar şi tăierea bradului.

În curtea mortului, în timp ce bărbaţii curăţă de crengi
şi coajă bradul lăsând doar puţină cetină în vârful lui,
femeile cântă „bocetul mortului”, în care se prezintă viaţa
celui decedat şi modul în care a murit. Versurile sunt
compuse pe loc, în funcţie de situaţie.

Apoi, femeile ies în curte şi încep împodobirea bradului.
Tulpina lui este îmbrăcată în alb, iar un brâu de flori şi
fonfiu verde, înconjoară în spirală tulpina, până sus la cetină. În
cetina bradului sunt puse „primuri” colorate, batiste, baticuri,
flori, etc. În tot acest timp, ele, femeile, cântă „bocetul
bradului, plângând soarta acestuia: „Şi pe mini m-or pus/
Cu cetina-n sus/ Să-i fiu pom de-ajuns/Cu cloambe lăsate/
A jale de moarte./ Ş-apoi mă-nflorară/ Tăt cu peticele/ Că
le-am făcut jăle/ Cu flori din izlaz/ Plâns şi mult năcaz.
(….)” (inf. Niţă Ileana, Crişan)

După ce bradul este împodobit, femeile pun în faţa lui o
cană cu apă, un colac şi mere în care sunt înfipte crenguţe
de brad. Mai târziu, ele vor fi împărţite tinerilor, băieţi şi
fete, când se va porni cu mortul la cimitir.

Colacul şi merele se dau ca pomană pentru sufletul mor -
tului. Merele sunt simboluri ale dragostei, rodirea măru  lui
reproduce ciclul regenerativ viaţă-moarte şi „neagă simbolic
moartea celui pe care îl comemorează.” Moartea respectivei
persoane nu este privită la modul absolut, în sensul că
decedatul va continua să trăiască în planul fizic prin copiii
lui, iar în cealaltă lume îşi va continua existenţa ca „suflet”.

Pe drumul spre cimitir, femeile cântă „bocetul de
plecare”, bocet prin intermediul căruia mortul îşi ia rămas
bun de la familie, gospodărie, de la vecini şi cunoscuţi, de
la locurile dragi. Apoi, la intrarea în cimitir, femeile cântă
„bradul de mort”: „Bradule, brăduţu/ Cin’ ţi-a poruncitu/
De te-ai coborâtu/ De la loc pietros/ La Loc mlăştinos/ De
la loc de piatră/Aicea la apă (…) „ (inf. Niţă Ileana, Crişan)

Bradul este înfipt lângă cruce, la capul mortului. El îi va
veghe mormântul un an de zile. După aceea ele este
înlăturat de familie. (...)Im
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Sunt Corina Vlad din Brad. Aşa mi-a
plăcut întotdeauna să mă prezint, după

modelul tatălui meu care spunea: Sunt avocatul
Vlad din Brad. 

De când m-am căsătorit mă numesc şi
Diaconescu. Soţul meu Mihail Diaconescu
este romancier, estetician şi istoric literar. Este
şi professor universitar.

În 1966, după examenul de bacalaureat,
m-am mutat cu părinţii la Bucureşti, dar tot
timpul m-am mândrit cu oraşul meu Brad şi cu
faptul că sunt moaţă.      

Acest sentiment a crescut şi mai mult după
ce, recunosc cu sfială, iubita mea profesoară de
limba română, doamna Felicia Neag, mi-a de -
di cat un text, în ziarul Zarandul, cu titlul
Moaţa de la Bucureşti.  

Tot ce înseamnă copilăria şi adolescenţa
mea se leagă de oraşul natal. Educaţia primită
în familie,  orele de pian cu celebra doamnă
Pflug, orele de germană cu Frau Ani, cele mai
importante lucruri pe care le-am învăţat despre
lume şi viaţă  le-am trăit aici.

Am foarte clară în memorie fiecare perioadă
din anii petrecuţi la Brad,  începând cu primii
ani la grădiniţă, când traversam tot oraşul, de
la casa din strada Avram Iancu nr. 47 spre stra -
da Horea, şi până în 1966, când am dat exa me -
nul de bacalaureat.

Aşadar în vara aceasta se împlinesc cincizeci
de ani de când am absolvit liceul Avram Iancu
din Brad, astăzi Colegiu Naţional, şi aştept cu
mare bucurie să
intru din nou pe
poarta şcolii, să mă
aşez într-o bancă şi
să mă las în voia
amintirilor.

Credeţi că am uitat ceva ?
Am fost un copil cuminte şi printre cei mai

buni  elevi din clasă. Am obţinut premii sau
menţiuni pentru rezultatele la învăţătură şi dis -
ciplină, după cum e scris pe diplome.

Am urmat secţia umanistă, aşa că nu am
avut prea multe ore de matematică, de fizică şi
de chimie. 

Îmi plăceau toate materiile, dar eram foarte
bună la  română, la  franceză  şi mă descurcam
binişor şi la orele de latină.

După liceu am urmat cursurile Facultăţii de
Limbi Romanice şi Clasice, secţia de limba
franceză şi limba română a Universităţii
Bucureşti. 

Am  devenit cadru didactic pentru că mode -
lele mele au fost, în primul rând, domnul pro -
fe sor Pandele Oncescu (cine nu-i ştie numele şi
cine nu se emoţiona la orele lui de franceză?),
doamna profesoară Felicia Neag  şi doamna
dirigintă Stela Stănescu. 

Am predat  la şcoala generală, la liceu, la
Institutul Eudoxiu Hurmuzachi al Românilor
de Pretutindeni şi la Universitatea Spiru Haret
din Bucureşti.

Astfel că după o  carieră întreagă petrecută
în faţa elevilor şi studenţilor pot să spun că  am
avut profesori buni la liceu la Brad şi că ei au
influenţat în bine evoluţia mea ulterioară.
Ştiinţa şi conştiinţa lor profesională mi-au fost
repere sigure în viaţă.
Le mulţumesc fiecăruia, acolo unde este acum!

Elevilor lectori ai acestei reviste le adresez
îndemnul să profite de tot ceea ce le oferă
orele de liceu, pentru că aici se construieşte

personalitatea fiecăruia şi se pun bazele
formării lor profesionale.

Încă de la înfiinţarea sa în 1869, Liceul
Avram Iancu, Colegiul Naţional de astăzi, a
fost o puternică  şi glorioasă cetate a culturii
româneşti. Să fii elev al acestui liceu de elită
este o mare şansă şi o mândrie.

De-a lungul anilor elevii au beneficiat de
prezenţa unor profesori renumiţi, dedicaţi cari -
e rei de dascăl, vocaţiei lor de educatori ai
tinerelor generaţii. 

Şi generaţia mea a avut parte de astfel de
profesori. 

Amintiri sunt multe despre desfăşurarea
orelor, despre colegi, despre evenimentele
sportive şi artistice din şcoală, dar ele rămân în
sufletul meu şi, poate, le vom depăna împreună,
cu ocazia revederii.

Voi încerca să evoc doar câteva aspecte din
acea perioadă.

În anii de liceu ţinuta era obligatorie. Fetele
purtau uniformă bleumarin cu un guleraş alb,
pe cap o cordeluţă albă şi era interzis să porţi
breton!? Băieţii purtau costum de culoare închi să
şi cămaşă albă sau albastră.   

Cât am fost elevă, prin anii 1962-1966, liceul
nostru era renumit în regiune prin rezultatele
bune la concursurile pe obiecte dar  şi prin
echi pele de baschet - fete şi băieţi.

Fiind destul de înaltă, eu eram pe post de
pivot în echipa de fete. Îndrumaţi de domnul
profesor de sport Vladislav Mocanu, echipele

noastre au participat la multe competiţii
regionale şi noi, baschetbalistele şi baschet ba -
liştii, eram mândria şcolii. 

În acelaşi timp, oraşul avea echipa de
baschet a adulţilor, Aurul Brad, una din cele
mai puternice din ţară.

Cum aş putea să uit pregătirea şi desfăşura -
rea, în fiecare an, a programului artistic Specta -
colul primăverii, organizat de elevi sub îndru -
marea profesorilor de muzică, de română şi de
sport.     

Spectacolul era prezentat la sala festivă din
oraş. El cuprindea cântece interpretate de corul
şcolii, recitări, solişti de muzică populară şi
uşoară acompaniaţi de  orchestra elevilor şi
neapărat un număr de balet sau de dans modern.

De obicei eu prezentam programul
împreună cu o colegă, recitam, cântam în or -
chestră la chitară şi eram în grupul de balet.
Cea mai talentată dansatoare era Maria Anastasia,
cu un an mai mare decât mine.

În privinţa recitării, acum îmi vine să zâm -
besc, când îmi aduc aminte acele momente.
Am fost selectată pentru că recitam frumos, cu
claritate, intonaţie şi expresivitate.

Pe scenă, când mă trezeam în faţa sălii în -
tunecate, cu zeci de ochi aţintiţi spre mine, de
fiecare dată uitam vreun cuvânt sau chiar câte
un vers întreg. Mă întreb şi acum, oare publi -
cul a observat vreodată acest lucru?

Dacă elevii de azi m-ar întreba ce aveam
voie să facem în timpul liber, le-aş răspunde că
mergeam cu şcoala , în rând, doi câte doi, la
cinematograf, din când în când. Nu ni se permitea
să mergem singuri, nici măcar cu părinţii.

Dar, îmi amintesc că a fost anunţat filmul
Tinerii (The Young Ones) în care apărea
cântăreţul meu preferat, Cliff Richard. L-am
văzut o dată cu şcoala, dar nu mi-a fost de
ajuns. Nu aveam voie să fiu văzută în sala de
cinema. Atunci l-am rugat pe operatorul care
manevra aparatul de proiecţie să mă lase să
stau în cabina lui micuţă. 

Aşa am văzut eu acest film încă de vreo
patru ori, uitându-mă printr-o ferestruică şi
tremurând să nu mă găsească vreun profesor...

Din când în când, organizam reuniuni, adi -
că seri de dans, sâmbătă seara în cadrul şcolii.
Goleam o sală de clasă, aduceam un pick-up
sau un magnetofon şi dansam, băieţi şi fete,
asistaţi de un profesor. 

De obicei eram mai multe fete dar rareori
li se permitea tinerilor din oraş să vină  la seri -
le  de dans din şcoală..

În tradiţia liceului nostru era  şi organiza -
rea excursiei pe ţară pentru elevii din ultimele
clase. 

Am fost şi eu de două ori şi îmi amintesc că
atunci am avut ocazia să fac turul României,
aşa cum nu mi s-a mai întâmplat niciodată. 

Doamne Dumnezeule, ce amintiri
frumoase !

Anunţurile importante precum şi sancţio -
narea elevilor indisciplinaţi se făceau în careul
din curtea şcolii. Nu ştiu dacă acum se mai
practică acest obicei.

Evenimentul cel mai frumos, cel mai aştep tat
de elevii din ultima
clasă de liceu,  era
banche tul din luna
mai. El se desfăşura
în şcoa lă, în sala de
sport.

Ce pregătiri, ce emoţii ! Desigur problema
fetelor era îmbrăcămintea. Nu aveam voie
decât în fustă de culoare închisă şi bluză albă.
Cum să rezolvi acest lucru?

Ce diferenţă faţă de parada modei de azi de
la banchetele liceenilor!

Desigur , ne îmbrăcam fiecare cât mai
elegant, ca să ieşim în evidenţă, dar respectând
regulile impuse de şcoală.     

Piesa mea de rezistenţă la banchetul final
a fost o pereche de pantofi cumpăraţi  direct de
la Bucureşti, albi, cu toc cui de vreo şase-şapte
centimetri, cu vârful ascuţit, ultima modă, ceva
nemaivăzut şi nemaiauzit la Brad, credeam eu,
pentru  care părinţii, care m-au iubit mult, au
plătit o întreagă avere.

Aşa a fost... Sunt amintiri frumoase. 
Am un singur regret: pe vremea aceea nu

ştiam că în curtea liceului nostru exista gorunul
plantat de Sfântul Părinte Arsenie Boca. 

Iar acum, gândul că blândul şi înţeleptul
nostru monah, Sfântul Ardealului, cum i se
spune, a stat în bănci, a trecut pe coridoarele
pe unde am fost şi eu, mă emoţionează încât
îmi dau lacrimile.

În anul 2005 am donat candelabrul de bronz
masiv pentru capela de la etaj, închinată
Sfântului Părinte Arsenie Boca .   

Atât am putut să fac pentru cinstirea lui în
liceul pe care îl iubesc mai mult decât pot să
spun în cuvinte.

CORINA VLAD DIACONESCU

COMOARA   AMINTIRILOR 



IMPORTANT
Pentru toţi cei care vor să susţină financiar

publicaţia „Cronica Timpului”, editată de Uniunea
Ziariştilor Profesionişti din România, contul nostru este:

nr. RO04RNCB0072049700590007 deschis la 
BCR sucursala Bucureşti

Vă mulţumim!
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„Mihai Vintilă este o prezenţă cvasi-
permanentă la expoziţii în Franţa,
Canada, Italia, fiind prezent în fiecare
an la cea mai celebră manifestare a artei
naive mondiale. (...)
Talentul şi imaginaţia lui Mihai Vintilă
au lăsat urme în sute de cărţi, reviste,
albume, calendare şi ilustrate, atât din
România cât şi din străinătate”. (...)

(Asociația artiștilor naivi din România)


