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Numărul doi din PNL este 
aruncat în luptă. Pentru a deveni 
numărul doi în Guvernul Victor 
Ponta. Toţi analiştii se întrec în a 
aprecia noua mişcare strategică, 
iniţiată de Crin Antonescu.
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Unul dintre prietenii mei 
m-a atenţionat că la noi, în 
România, numărul mitoca-
nilor este într-o permanentă 
creştere şi că aceştia după ce 
au devenit majoritari în lu-
mea politicului au început să 
se extindă şi în administraţi-
ile locale.

Cred, totuşi că s-a înşelat, 
sau a cam rămas în urmă. 
Mitocanul şi mitocănia a 
ocupat de mult administra-
ţia locală. Încă de pe vremea 
comunismului mitocănia a 
ajuns şi s-a întins peste tot, o 
găseşti oriunde, doar trebuie 
să te uiţi mai atent. Uneori 
nici nu este nevoie de un ase-
menea efort!

Diferenţa este că astăzi 
asistăm la o refaţadizare a 
ei. Dacă-mi permiteţi să pa-
rafrazez pe unul dintre foştii 
noştri iluştrii preşedinţi post 
revoluţionari, avem o „mito-
cănie cu faţă umană”.

Cu toate că mitocanul 
nostru mioritic nu se prea 
deosebeşte de mitocanul al-
tor meridiane, el are o carac-
teristică aparte. Deosebirea 
este că al nostru mitocan 
răzbate în funcţii de condu-
cere, fapt pentru care putem 
spune că, la noi, mitocănia a 
început să dobândească un 
nivel înalt şi cu reprezentare 
la scară naţională. Ce-l ca-
racterizează pe autohtonul 
nostru mitocan? Ce-l face 
mai deosebit decât ceilalţi 
din ţările cărora le spunem 
noi că ar fi civilizate?

Păi să le luăm pe rând. 
Prima constatare pe care o 
putem face la întâlnirea cu 
un asemenea personaj ajuns 
în funcţie este că domnia sa 
râde ca proasta-n… târg şi 
umblă, peste tot, cu mâinile 
înfundate până la coate în 
buzunare. Nu contează că 
este pe bulevard sau la cine 
ştie ce întâlnire protocolară. 
El le ştie pe ale lui şi crede 
că este „cel mai tare din par-
care” de aceea îşi tratează 
adversarii şi chiar subalter-
nii cu expresii jignitoare, iar 
când simte nevoia de a se „da 
rotund şi şmecher” se apucă 
să spună bancuri porcoase 
şi răsuflate, bancuri la care 

ceilalţi şi mai ales subalter-
nii trebuie să se ţină de burtă 
şi să râdă zgomotos cu gura 
până la urechi.

Dacă ne gândim bine, în 
experienţa noastră de viaţă 
am observat că, de obicei, 
mitocanii din jurul nostru 
izbutesc să atragă priviri, ba 
chiar să-şi facă adepţi prin-
tre mahalagii şi mocofanii 
care se înţeleg de minune cu 
mojicii şi ţopârlanii cu care 
se îmbată ca porcul, şi la 
propriu şi la figurat, admirat 
fiind de aceştia atâta timp cât 
alcoolemia, în permanentă 
creştere, le dă voie.

Marea diferenţă dintre 
mitocanul mioritic şi cel eu-
ropean este că al nostru este 
în permanenţă neliniştit şi 
se luptă mereu, uneori cu o 
insistenţă monumentală, să 
arate că el este o persoană 
emancipată, generând uneori 
scene de un comic ce întrece 
cu mult scenele imaginate de 
Caragiale sau Goldoni.

S-ar putea să şocheze 
afirmaţia mea, dar, la fel ca 
şi în legile de bază ale chi-
miei, în evoluţia mitocanului 
şi mitocăniei nimic nu s-a 
schimbat, nimic nu s-a pier-
dut, totul s-a transformat cu 
un fel de adaptabilitate ex-
traordinară.

În România, după pră-
buşirea comunismului, care 
cultiva mitocănia, până la 
cultul personalităţii nu s-a 
avansat pe calea gentileţii, 
amabilităţii şi a politeţii. La 
noi s-a modificat doar cadrul 
politic. Atunci trăiam în co-
munism, acum trăim într-un 
capitalism pe care nici cei 
mai vechi teoreticieni politici 
sau capitalişti nu-l înţeleg. 
Trăim într-o atmosferă po-
litico-economică în care de 
prosperat, prosperă şi se im-
pune, în mare măsură, tot… 
mitocanul.

Uitaţi-vă în jurul dumnea-
voastră, la televiziuni, ascul-
taţi radiourile! Îi veţi vedea şi 
îi veţi auzi! Îi veţi percepe în 
preajma dumneavoastră, ne-
invitaţi, oriunde v-aţi duce.

Ştiţi care este motivul 
pentru care mulţi dintre 
confraţii noştri plecaţi peste 

hotare nu vor să mai revină, 
acasă, în ţară? Nu motivele 
materiale sunt invocate drept 
scuză, ci faptul că nu mai su-
portă atâta mârlănie ajunsă 
în funcţii de conducere, atâ-
ţia mitocani înconjuraţi de 
mahalagii, mocofani, mojici 
şi ţopârlani ce o admiră fără 
rezerve. Vă rog să mă credeţi 
că înclin să le dau dreptate. 
În Europa vestică mitocanul 
nu are succes şi se şlefuieş-
te, învaţă de la societate să 
devină mai puţin ostentativ 
şi agresiv. Acolo este obli-
gat să înveţe, pentru a nu fi 
marginalizat, bunele manie-
re, regulile bunei-cuviinţe şi 
politeţea civilizaţiei. Acolo, în 
Europa vestică mitocanul nu 
ajunge nici preşedinte, nici 
parlamentar, nici primar şi 
nici măcar consilier. Acolo 
este pus la punct, i se arată 
obrazul, apoi dacă nu se con-
formează este izolat deoarece 
nu are unde găsi admiratori 
de genul mocofanilor, maha-
lagiilor, ţopârlanilor sau mo-
jicilor de la noi. Acolo, mito-
canului i se dă de înţeles tă-
cut, cu elegantă şi gentilă ne-
băgare în seamă, unde îi este 
locul şi nu este promovat nici 
măcar primar într-o comună 
cu doi sau trei locuitori.

În fapt acest mod de tra-
tare este o manieră de a fi tu 
însuţi, mai ales dacă vrei să 
te detaşezi de jignirile mito-
canului, să nu-i răspunzi cu 
aceeaşi monedă şi să te uiţi 
la el cu o privire încărcată cu 
o uşoară ironie. Abia atunci 
mitocanul va realiza că este 
de prost-gust, needucat şi 
grosolan. Aceasta doar în ca-
zul în care are ceva dotare 
intelectuală şi putere de în-
ţelegere… Cum în lumea ad-
ministraţiei locale şi naţiona-
le acced o serie de mitocani 
care au o diplomă ce dove-
deşte că ar avea niscai studii 
superioare cred că încă nu 
este totul pierdut. Întrebarea 
este cine se va ocupa de ei?

Până atunci, sfatul meu 
este ca în momentul în care 
aveţi de a face cu un mito-
can, să-i răspundeţi cu ace-
eaşi monedă… Altfel nu vă 
faceţi înţeleşi.

PATRIA

PATRIA nu sunteţi voi ce luaţi totul de-a gata!
PATRIA este pământul uscat, unde tata
Răzvrătit se răsuceşte-n mormânt supărat
Că ŢARA nu este ce el şi noi am visat.
PATRIA mea nu sunt curvele şi maneliştii
Vedetele din carton mucegăit, nici navetiştii
Din politica tristă, infamă, de două parale
În care se perindă prea multe haimanale.
PATRIA mea va fi întreagă şi fără voi
Lacomii până la nesimţire, turmă de boi
Frenetică, însetată să calce totul sub copită
În ŢARA frumoasă ce-o vreţi pustiită.
PATRIA nu sunt tembelii născuţi pentru hoţie,
Minciună şi jaf, ipochimeni lipsiţi de mândrie.
N-am sa fiu niciodată patriot lângă voi
Munţi de neruşinare, maldăre de gunoi...
PATRIA mea este liniştea munţilor, verdele brazilor
Arşiţa câmpiilor nesfârşite şi palmele ţăranilor
Bătătorite de sapă la începutul mileniului trei,
Este înţelepciunea şi puritatea semenilor mei.
PATRIA mea este fratele obidit prin Italia
Şi sora noastră bună, umilită în Spania
Copiii deştepţi, plecaţi departe peste ocean,
Amărâtul ce-şi drămuieşte zilnic ultimul ban.
PATRIA mea binecuvântată de Dumnezeu!...
Răzvrătit zilnic, lăcrimând, ţie mă-nclin eu
Robul tău care curând voi fi pământ
Robul nemulţumit, încă viu şi neînfrânt.

 Dorel LAZĂR

Despre 
mârlănia 
ajunsă la 
putere

Ars poetica
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Pariul Klaus Iohannis 

Numărul doi din PNL este aruncat în luptă. Pentru a deveni nu-
mărul doi în Guvernul Victor Ponta. Toţi analiştii se întrec în a apre-
cia noua mişcare strategică, iniţiată de Crin Antonescu. Aducerea 
unui om puternic în Guvern, care se bucură de multă popularitate şi 
credibilitate şi care, în acelaşi timp, va putea să impună, de câte ori 
va fi cazul, principiile liberale. Puţini înţeleg însă dificultatea acestui 
pariu politic. În ce constă riscul?

Klaus Iohannis şi-a do-
bândit celebritatea ca primar 
al municipiului Sibiu. Care a 
ajuns, şi graţie lui sau în pri-
mul rând graţie lui, să aibă, 
o vreme, statutul de capitală 
culturală europeană. Ceea ce 
a atras, în beneficiul oraşului, 
importante investiţii. A urmat 
un moment de vârf extrem de 
tensionat când liderii opoziţi-
ei au încercat să-l impună pe 

Klaus Iohannis ca prim-ministru, bazându-se pe majoritatea parla-
mentară deţinută. Dar s-a opus Traian Băsescu, astfel încât iniţi-
ativa a fost tratată. Astăzi, Klaus Iohannis ocupă poziţia numărul 
doi în PNL, de prim-vicepreşedinte, şi acceptă să fie aruncat în are-
na extrem de periculoasă a Executivului. Va rămâne, până la urmă, 
consecvent acceptului iniţial?

Aceasta este întrebarea cheie. Klaus Iohannis a primit, şi nu uşor, 
oferta făcuta de Crin Antonescu. De a fi ministru de Interne într-o pe-
rioadă extrem de dificilă, marcată de doua runde de alegeri şi poate 
de un referendum. Şi în condiţiile în care Traian Băsescu, prin inter-
mediul ANI şi DNA, mitraliază efectiv Executivul, în special în zona 
sa liberală. Iar Klaus Iohannis are şi el două dosare confecţionate de 
ANI, tot la comandă politică, unul administrativ, pentru o presupusă 
stare de incompatibilitate, iar altul penal.

Este de presupus că în balanţă, atunci când Klaus Iohannis a 
acceptat, în principiu, portofoliul de ministru de Interne, a atâr-
nat destul de greu şi promisiunea că va deveni viceprim-ministru. 
Victor Ponta încă nu s-a pronunţat, până în această clipă, asupra 
acestui aspect.

Preluarea de către titularul portofoliului de Interne a funcţiei de 
viceprim-ministru schimbă într-adevăr structura Executivului, dar 
lui Victor Ponta i-ar fi greu sa refuze această solicitare a lui Antones-
cu, din simplul motiva că el, în calitate de premier, a mai procedat 
o data astfel, în beneficiul lui Gabriel Oprea. Deci, este de presupus 
că, din acest punct de vedere, Klaus Iohannis va primi, în ciuda va-
lurilor făcute de unii şi de alţii, din partea lui Victor Ponta şi a PSD, 
susţinerea politică necesară pentru a fi atât ministru de Interne, cât 
şi viceprim-ministru.

Adevăratul semn de întrebare, adevărata provocare şi adevăratul 
pariu constau însă în condiţia lui Klaus Iohannis de primar al Sibiu-
lui. Acesta ar putea rămâne primar încă trei ani, cu şanse reale de a 
avea acest statut şi ulterior. Conform legii, Klaus Iohannis trebuie să 
renunţe fie la oferta de a fi ministru de interne şi viceprim-ministru, 
fie la statutul de primar. Pentru el decizia este extrem de grea. Cu 
atât mai mult cu cât s-a aflat într-o eroare extrem şi regretabil de vi-
zibilă, atunci când a făcut comparaţia cu Victor Ciorbea. Cu perioada 
în care acesta a putut fi şi prim-ministru şi primar general. Atunci 
însă erau în vigoare alte legi.

Astăzi, în ceea ce îl priveşte pe Klaus Iohannis, opţiunea este prac-
tic imediată, radicală şi dramatică. El are la dispoziţie doar cincispre-
zece zile, din momentul în care acceptă, în sens juridic, portofoliul 
Internelor, depunând jurământul la Cotroceni, pentru a demisiona 
din funcţia de primar al Sibiului. Dacă nu face acest lucru în cinci-
sprezece zile, încalcă, in mod flagrant, legea. Şi toată lumea este cu 
ochii pe el.

Pe de alta parte, preşedintele PNL, Crin Antonescu, a garantat în 
mod public faptul că nu se va încerca o modificare cu dedicaţie a le-
gislaţiei, de natură să-i permită lui Klaus Iohannis să fie şi ministru 
de interne şi primar, chiar autosuspendat.

Aşa că, adevărata întrebare şi adevăratul pariu nu sunt în acest 
moment reacţia lui Victor Ponta ori a PSD, şi nici măcar cea a preşe-
dintelui Traian Băsescu. Ci decizia lui Iohannis de a se despărţi de 
statutul de primar care i-a adus atât de multe satisfacţii.

SORIN ROŞCA STĂNESCU

editorial Fane 
Mississippi 
Delta Blues

DOI „DINOZAURI”: PREŞEDINŢII 
UNPR ŞI PSD HUNEDOARA

„Iubire mare” între Laurenţiu Nistor (cel mai longeviv 
primar din judeţul Hunedoara), preşedinte al filialei 
judeţene PSD Hunedoara şi Mihai Rudeanu („traseist” 
politic), preşedinte al UNPR Hunedoara.

Noul sezon al emisiunii „Românii au 
talent”l-a adus în prim-plan pe „Fane 
Mississippi Delta Blues”, din Motru, 
care nu a făcut altceva decât să aducă 
sala în delir, impresionând juriul şi bul-
versând audienţa. Ştefan Popescu, prin 
modul de interpretare al melodiei din 
emisiune, a „electrizat” audienţa, deve-
nit vedeta ediţiei, reuşind într-o singură 
zi să-şi împlinească visul tinereţii, pur-
tat cu el 40 de ani, zi de zi. „Spuneţi-mi 
Fane Mississippi Delta Blues”.

Dorinţa de a ajunge cât mai repede 
pe scenă l-a făcut pe artist „să-i igno-
re” pe Smiley şi Bartoş, care  „i-au pus 
frână” abordându-l frontal cu întrebări 
de tatonare şi alungarea emoţiilor : „Ce 
faceţi?” „Unde vă duceţi?”, „Cum vă 
numiţi ?”, „Ce lucraţi?”. Nu s-a sfiit să 
le răspundă modest şi cu umor, recu-
noscând că soţia sa „Coana Veta” este 
susţinătorul său cel mai înfocat, iar me-
seria de „Conducător auto pe basculă” 
nu-l va împiedica să „ne capteze” aten-
ţia şi să „electrizeze” publicul din sală, 
povestind că dintr-o sută de piese mu-
zicale pe care le ştie va putea ţine, lejer, 
un concert de două ore.

Piesa rock ‚n’ roll a fost însoţită de 
o mişcare scenică de excepţie, ceea ce 
dus la „o explozie” de aplauze şi o „în-
ghesuială” a membrilor juriului de a 
oferi fiecare câte un „da”.

Mihai Petre, într-o „cascadă”de lau-
de, a afirmat că artistul este „momen-
tul”de care membrii juriului au nevoie 
la concursul „Românii au talent”. Bu-
curos şi emoţionat, dar cu o aliură de 

superioritate scenică, Ştefan Popescu 
l-a „bătut pe umăr” şi l-a încurajat, „să-
l tutuiască”, zicându-i : „Spuneţi-mi 
Fane Mississippi Delta Blues”

Şi vedetele au „oful” lor De când a 
apărut la „Românii au talent”, Fane este 
cel mai „vorbit personaj”, care a „pus pi-
ciorul în Motru”, în ultimul deceniu… 
Într-un singur weekend, au apărut tot 
felul de legende urbane. Majoritatea  
„trecătorilor” din barul lui Bugi spun că 
„Fane Mississippi Delta Blues” este un 
cunoscut al locului. Unii spun că Fane 
era un băiat priceput, încă de când lu-
cra la ITUC, ca „şofer pe basculantă”, că 
ar fi fost un fel de lider de opinie şi că 
s-ar fi opus în momentul vânzării uni-
tăţii, încercând organizarea unor pro-
teste. Alţii afirmă că participarea sa la 
concurs nu a fost întâmplătoare, pen-
tru că înainte de Revoluţie ar fi lucrat 
la „Circul Globus”, unde dădea diferite 
reprezentaţii, interpretând melodii blu-
es ca să frângă inimile „puştoaicelor tre-
cute de 18 ani”.

Orice se poate spune despre Ştefan 
Popescu, dar un lucru este cert. El este 
artist şi de vineri a devenit vedetă. Viaţa 
de vedetă, uneori ucide viaţa persona-
lă, iar bucuria s-ar putea să fie inversă. 
Oful său, în prezent , este să demon-
streze copiilor din Elveţia că este cineva 
şi noi credem că a reuşit. Îi dorim suc-
ces în ediţiile următoare şi-l asigurăm 
că nici o dorinţă nu rămâne neîndepli-
nită dacă crezi în ea.

Alexandru Preda

Foto: http://romaniiautalent.protv.ro/
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De ce nu-l doreşte Târgu-Jiul 
pe Constantin Brâncuşi

Am adunat mai multe 
semne lumeşti privind sus-
ţinerea faptului că drumu-
rile unui bătrâior străin, 
de prin iunie 1937, sus la 
cazărmi, la fântâna Sâm-
boteanu şi pe digul Jiului, 
în Grădina publică – relata-
te de V.G. Paleolog – au fost 
privite ca pe-o ciudăţenie 
şi nici n-au fost dorite de 
toţi locuitorii Târgu-Jiului. 
Oraş ce, în vechime, era cu-
noscut ca Târgul-Frăsinet 
şi Târgul cu Flori, conform 
celor scrise de Alexandru 
Ştefulescu în „Istoria Târ-
gu-Jiului”, carte tipărită 
în 1906 la Tipografia Nicu 
D. Miloşescu, Furnisorul 
Curţii Regale. „Numirea 
de Frăsinet i s-a dat de la 
planta medicinală dictam-
nus fraxinella lângă care 
dorm în sara Ispasului sute 
de bolnavi veniţi din multe 
părţi ale ţării, pentru care 
i se mai zicea din bătrâni 
şi Târgul cu Flori. În anul 
I-iu de pelerinagiu, bolnavii 
dorm pe câmp lângă câte 
o plantă cu câte un fir, în 
anul al II-lea lângă o plantă 
cu 2 fire şi în anul al III-lea 
lângă o plantă cu 3 fire, so-
cotindu-se timpul de 3 ani 
ca suficient pentru vinde-
care. Bolnavii au credinţa 
că dacă vor dormi în câmp 
inspirând noaptea mirosul 
acestei plante, dimineaţa se 

vor scula vindecaţi de orice 
boală ar fi coprinşi”- poves-
tea Alexandru Ştefulescu.

Chemat în ţară încă din 
1935 de Aretia Tătărăscu 
– soţia primului-ministru 
Gheorghe Tătărăscu – prin 
mijlocirea sculptoriţei Milit-
za Petraşcu, care realizase 
deja monumentul Ecateri-
nei Teodoriu – eroină a pri-
mului război mondial, Con-
stantin Brâncuşi – celebru 
şi fără grija zilei următoare 
– îşi căuta poate un leac la 
boala ce nu-i da pace – de 
categorică dragoste faţă de 
meleagurile naşterii şi co-
pilăriei. A dorit tot timpul 
să lase ceva nemaivăzut – 
,,acasă, în limba română” – 
drept pentru care s-a apu-
cat de treabă.

În calea marelui său pro-
iect au stat mai întâi clădi-
rile de pe traseul prelungi-
rii străzii Grigore Săftoiu 
înspre B-dul C.A. Rosetti ce 
mărginea grădina publică. 
Pentru plata despăgubiri-
lor de expropiere, Guvernul 
a alocat atunci suma de 
5.000.000 lei, la insisten-
ţele Aretiei Tătărăscu, ce îl 
înţelegea şi aproba pe Brân-
cuşi în toate.

Conform documentelor 
cercetate de Ion Mocioi, cita-
te în ,,Brâncuşi, ansamblul 
sculptural de la Târgu-Jiu”, 

1971, împotrivirile cetăţeni-
lor au existat, unele cel pu-
ţin ferme, precum ale d-lor 
Vintilă şi Matici, proprie-
tari ce obţinuseră în primă 
fază o anume deviere a Căii 
Eroilor. Sculptorul însă nu 
a acceptat situaţia de com-
promis. Rezolvarea corec-
tă venind printr-un ordin 
al Ministerului de Interne, 
care s-a executat ferm. Cu 
toate că s-au dat bonusuri 
materiale - reactualizate! – 
nemulţumirile, în continu-
are, au făcut obiectul unor 
procese la tribunalele din 
Târgu-Jiu şi Craiova, fiind 
stinse în timp. Iar acţiuni-
le în justiţie cu pricina ar fi 
interesante studiului ime-
diat, dacă ar avea cineva 
interesul să le caute!

O altă situaţie a acelor 
ani o povesteşte meşterul 
lăcătuş Rudolh Hann brân-
cuşiologului Ion Mocioi, 
de asemenea în volumul 
amintit: ,,Se mai începuse, 
în 1938, o lucrare mai sus 
de Masa festivă, de azi, în 
unghiul parcului unde se 
întâlneşte strada Tudor Vla-
dimirescu cu Drumul naţi-
onal. Aceasta era iniţiată de 
Prefectura judeţului Gorj, 
care avea alt comitet şi fo-
losea contribuţia populaţiei, 
donaţii şi alte venituri. Mo-
numentul trebuia să se nu-
mească Eroismul gorjenesc 

şi să fie amplasat în acel 
loc, în faţa unităţilor milita-
re, fiind dedicate Ecaterinei 
Teodoroiu, luptelor din 1916 
de la Podul Jiului şi regi-
mentelor locale. Pentru con-
tribuţia populaţiei la aceas-
ta, comitetul se ocupase cu 
mult mai înainte. În 1938 
s-a făcut soclul de piatră 
de Dobriţa şi beton. Pe acel 
soclu trebuia să fie ridicată 
o statuie obişnuită, având 
chipul unui soldat. Aceas-
tă statuie-soldat a şi fost 
turnată din bronz la unul 
din atelierele din Turnu-Se-
verin, dar s-a pierdut în 
timpul bombardamentelor 
ce au avut loc pe Dunăre. 
Soclul din parc s-a distrus 
treptat şi mai ales în 1958”. 

Întâmplarea din urmă, 
de distrugere totală a soclu-
lui, mi-a povestit-o şi bătrâ-
nul Ionel Buzuloiu, născut 
în anul 1934, care locuia pe 
actuala stradă Calea Bucu-
reşti, în apropierea parcu-
lui Coloanei, într-o discuţie 
purtată de curând: “(…) Au 
fost nişte explozii înspre 
masa de dincolo de Coloană. 
Soldaţii au asigurat zona, 
pe noi ne-au pus pe burtă, 
la casele din jur au dat or-
din să se deschidă ferestrele 
şi au distrus un postament 
de beton de acolo.”

Iată de ce, proiectatul 
monument al Eroismului 
gorjenesc pus sub egida 
Prefecturii şi a militarilor 
garnizoanei a creat în acele 
timpuri o anumită discor-
die între sculptor şi oficialii 
oraşului. Dar şi unele zvo-

nuri neadevărate, precum 
cel privind amplasarea unui 
vultur(!) pe Coloană, până 
la dezasamblarea schelei…

Şi tot supărări i-au adus 
lui Brâncuşi atacurile pre-
sei centrale faţă de ceea ce 
realiza el la Târgu-Jiu, a 
căror ţintă trebuiau să fie 
însă Aretia Tătărăscu şi Pri-
măria locală ce au cheltuit 
banii pe asemenea lucrări. 
Pentru care, în septembrie 
1938, hobiţeanul a plecat 
din ţară trist şi n-a aşteptat 
inaugurarea Ansamblului 
Monumental Calea Eroilor 
la 27 octombrie!

,,Cam miroase a praf de 
puşcă” i-ar fi spus uceni-
cului-pietrar Ion Alexan-
drescu pe peronul gării. 
Într-adevăr, au urmat anii 
grei ai războiului, când 
armele cele mai moder-
ne, funcţionând cu praf de 
puşcă, au provocat pierderi 
imense – moartea a mili-
oane de vieţi omeneşti. La 
terminarea luptelor, Corti-
na de fier s-a tras… admi-
nistrativ, de-o parte şi de 
alta a Europei. Iar România 
a avut neşansa să pice în 
zona roşie, comunistă…

În 1951, când sculpto-
rul Constantin Brâncuşi a 
dorit să lase ţării sale ate-
lierul şi operele de la Paris, 
s-a adresat în scris oficiali-
tăţilor regimului instaurat. 
Ar fi fost posibil ca, în alte 
condiţii politice, să se şi în-
toarcă să moară în Româ-
nia! Cu girul lui Mihail Sa-
doveanu, Academia R.P.R. 
l-a refuzat…

www.gazetademaine.ro



5nr. 1 / februarie 2014
Am avut şansa să dis-

cut în ultima vreme cu mai 
multe persoane în vârstă, 
care au locuit şi atunci în 
apropierea parcului Coloa-
nei fără sfârşit. Toate mi-au 
spus despre nepăsarea to-
tală a oficialităţilor vis-à-vis 
de existenţa Ansamblului 
Monumental. Cu privire la 
tancurile ce-şi tăiau drum 
peste pajiştea de lângă Co-
loană şi cum răsăreau aco-
lo, peste noapte, corturile 
unor cetăţeni nomazi.  

Se cunoaşte faptul că pe-
atunci s-a pus în discuţie 
chiar dislocarea şi distru-
gerea operelor brâncuşiene 
ori cel puţin a Coloanei fără 
Sfârşit. Şi n-a fost destul! 
S-a mai pornit în grabă lo-
tizarea parcului Coloanei şi 
s-au construit repede două 
case. Urmau altele, zeci… 
Nu s-a întâmplat, a fost un 
noroc, s-a produs un mira-
col şi cineva a rostit ”Stop!”. 
Nu ştiu însă dacă s-au deş-
teptat locuitorii oraşului, 
nu ştiu…

În anul 1965, brâncuşi-
ologul Barbu Brezianu este 
trimis la Târgu-Jiu ca să 
ia act de starea Ansamblu-
lui Monumental Calea Ero-
ilor. Ceea ce el a constatat 
atunci, a inclus într-un ra-
port de activitate pe care eu 
l-am găsit în arhiva bibliote-
cii Liceului Teologic din Târ-
gu-Jiu, donată instituţiei de 
învăţământ de omul de cul-
tură gorjean Petre Popescu 
Gogan, secretar şi arhivar 
al Academiei Române:

RAPORT DE ACTIVITATE
Subsemnatul Barbu 

Brezianu, cercetător ştiin-
ţific la secţia de artă mo-
dernă şi contemporană a 
Institutului de istoria artei 
al Academiei R.P.R., în baza 
delegaţiei nr.15/1965, m-am 
deplasat între 15 şi 20 iulie 
a.c. la Craiova, Corlate. Tîr-
gu Jiu, Hobiţa, Peştişani, 
pentru cercetări în legătură 
cu Brâncuşi.

La Tîrgu Jiu am cerce-
tat arhivele oraşului unde 
am găsit planurile parcuri-
lor în care sunt amplasate 
monumentele lui Brâncuşi, 
planuri întocmite în 1937 
de arhitectul peisajist Frie-
drich Rehbuhn. Amplasa-
mentul Coloanei nesfîr-
şite se prezintă şi astăzi 
într-o stare deplorabilă: un 
gard prefabricate stas, taie 
perspectiva monumentului, 
împreună cu o pancartă 
indicatoare înaltă, care în 
loc să fie aşezată lângă Co-
loană, se sprijină direct pe 
baza ei. O alee sprijinită de 
stîlpi de telegraf şi câţiva 
pomi piperniciţi, un rond 
cu petunii şi salvii şi câte-
va bănci şi cutii de gunoi – 
formează peisajul din jurul 

monumentului – în timp ce 
proiectul Rehbuhn preve-
dea plantarea a cca 50 – 60 
castani şi ulmi, 250 arţari 
şi brazi, armonios orînduiţi 
pentru a crea un fundal şi o 
cortină verde în faţa cocioa-
belor – fără a dăuna bine-
înţeles cu nimic perspecti-
vei Coloanei (Arh. Or. Tîrgu 
Jiu, dos. 118/1937, f. 7, 9).

Masa tăcerii poartă o 
denumire greşită (cu o nu-
anţă oarecum reacţionară) 
Masa Dacică, denumire 
care nu corespunde inten-
ţiei creatorului şi care ar 
trebui înlocuită; iar cele 
12 scaune din jur nu sunt 
orînduite la distanţele fixa-
te de Brâncuşi nici între ele, 
şi nici faţă de masă – astfel 
cum se pot vedea în foto-
grafiile executate de sculp-
tor (vezi D. Lewis, Brâncuşi, 
Londra, 1957, pl.33).

Poarta sărutului, ale 
cărei dimensiuni nu sunt in-
dicate cu precizie (de ex. gro-
simea stîlpilor este de 1,68, 
iar nu de 1,70) din cauză că 
nu a fost protejată împotriva 
intemperiilor, s-a deteriorat 
în mai multe locuri.

În comuna Peştişani, 
preotul satului, Ion Ilioniu, 
din propria lui iniţiativă 
a adunat diverse amintiri 
privitoare la Brâncuşi. Are 
o lingură de lemn de prun, 
sculpată după cîte pretinde 
în 1906 la Paris; de aseme-
nea diferite documente, fo-
tografii cărţi, reviste, stîlpi 
de casă amintind de moti-
vul Coloanei nesfîrşite. 
Pentru eventualitatea că 
s-ar face o casă memorială, 
credem că acţiunea aceasta 
ar trebui sprijinită.

Barbu Brezianu,  
6 august 1965

Raportul Brezianu - 
facsimil

Alte comentarii ar fi, 
cred, de prisos şi ruşinoa-
se pentru mulţi… A urmat 
o perioadă de linişte, până 
în 1990. Câteva amenajări, 
ici-colo, nu majore, o anu-
me ordine şi ceva amato-
rism, să nu se supere to-
varăşii. E-adevărat, nu s-a 

întâmplat ceva spectacu-
los, dar nici nu s-a distrus. 
S-a încercat o convieţuire 
cu genialitatea. Însă pova-
ra operelor lui Constantin 
Brâncuşi de la Târgu-Jiu 
apăsa supărător grumazii 
oficialităţilor locale. Până 
după Revoluţie, când le-a 
bătut la uşă Radu Varia – 
aventurierul ce, cu voie şi 

fără voie, între 1996 – 2000, 
a pus la pământ Coloana 
fără Sfârşit. Cu mare gre-
utate s-a reuşit reînălţarea 
monumentului, iar gorjenii 
au sărbătorit de la mic la 
mare şi s-au minunat. Des-
tui s-au găsit între ei care 
să-şi făcă şi semnul crucii 
însoţit de „Doamne-ajută!”, 
să spere ca întregul An-
samblu să fie restaurat în 
condiţiile cele mai bune. Nu 
s-a întâmplat! Aventurieri 
de la noi şi din lumea lar-
gă au pus la cale împărţi-
rea prăzii rezultate în urma 
unor lucrări de mântuială. 
Iată de ce, în prezent, prin 

Poarta Sărutului pătrunde 
apa, aleile grădinii publice 
şi parcului Coloanei au fost 
acoperite cu un amestec 
de… nămol canadian, ca şi 
cum al nostru n-ar fi fost la 
fel, s-au pus şi nişte trepte 
ca să nu o ia la vale şi s-au 
plantat copăcei tanzanieni. 
Plus alte – multe – prostii!

Un timp s-a bătut… vor-
ba-n piuă cu campania de 
înscriere a Ansamblului în-
Patrimoniul UNESCO. Ca o 
soluţie salvatoare neprice-
perii celor ce conduc des-
tinele unui oraş însemnat 
de Brâncuşi cu o parte din 
genialitatea sa. Când scriu 
aceste rânduri am impresia 
că s-a îngheţat comunicarea 
pe marginea situaţiei opere-
lor monumentale realizate 
de Constantin Brâncuşi la 
Târgu-Jiu, la toate niveluri-
le. O bănuială ar fi aceea că, 
totuşi, se pregăteşte ceva. 
Poate o altă ţeapă de un 
milion de euro, ca în cazul 
aşa-zisei restaurări cu un 
zero în plus! – a evaluatoru-
lui Dănilă. Ce nu s-a limpe-
zit încă: a fost ori nu a fost? 
aceasta fiind întrebarea.

Înspre finalul anului tre-
cut, am publicat mai multe 
documente descoperite în 
aceeaşi arhivă a omului de 
cultură Petre Popescu-Go-
gan aflată în biblioteca Lice-
ului Teologic din Târgu-Jiu. 
Toate confirmau că Brân-
cuşi a realizat mai multe 
mese din piatră în grădina 
casei Gănescu-Bălănescu 
din Târgu-Jiu. Adăpostit fi-
ind de proprietar.

Le ştiam, le ştiau şi alţii. 
Multă vreme nu te puteai 

duce să le vezi, întrucât în 
respectivul imobil se cazau 
oaspeţii oraşului, activiştii 
P.C.R., cei veniţi de aiurea, 
având funcţii importante. 

Din păcate, nici în pre-
zent lucrurile nu stau altfel. 
Ciocoii de la centru tot aco-
lo chefuiesc… Însă eu m-am 
îngrozit de ceea ce a fost să 
văd: din mesele realizate 
de Constantin Brâncuşi cu 
pietre de moară mai sunt 
doar câteva fragmente şi 
acelea acoperite de gunoa-
ie! De aceea, am scris şi am 
luat atitudine, şi mi-am dus 
prietenii să vadă şi ei, poate 
nu ştiam eu bine, poate mă 
înşelam. Am vorbit la tele-
viziunea naţională şi m-am 
dus din nou la faţa locului 
în scurt timp. Nu s-a miş-
cat ceva. Şi, după cum ob-
serv, nici nu se va mişca!

Dintr-o scrisoare a lui 
Ion Pogorilovschi trimisă în 
anul 1998 lui Nicolae Diaco-
nu, aflu ce planuri măreţe 
avea importantul brâncuşi-
olog cu acea zonă de lucrări 
aparţinând lui Constantin 
Brâncuşi: „(…) De multă 
vreme proiectez o repunere 
în valoare a pietroaelor lui 
Brâncuşi de acolo – şi cred 
că am găsit tonul. În sinea 
mea le văd, parcă luminate 
de gândurile mele dedicate 
lor, în grădina Institutului 
de studii Brâncuşi, plasat în 
clădirea aferentă. La deschi-
derea Institutului se va orga-
niza şi o ingenioasă şi de ră-
sunet expoziţie de sculptură 
Brâncuşi în aer liber, printre 
bolovanii grădinii. Sculptu-
rile lui, în confruntare „con-
sonantistă” cu concreţiunile 
naturale mângâiate cândva 
de el. Un loc unical şi de 
râvnit pentru o expoziţie de 
acest fel care, filmată, ar pu-
tea interesa mapamondul şi 
ar aduce grădina în atenţia 
generală. O clipă m-am gân-
dit să dedic articolul prima-
rului oraşului…”

Trei sferturi de veac nu 
i-au fost de-ajuns Târgu-Ji-
ului să-l aprecieze pe Brân-
cuşi pentru ceea ce el a 
realizat. O bună parte a lo-
cuitorilor s-au arătat nein-
teresaţi şi nici n-au… apă-
sat îndeajuns unde trebuia. 
Adaosul de nepricepere al 
oficialităţilor ar putea pri-
mi acum un cuvânt rostit 
cândva sculptorul la adresa 
bârfitorilor săi…

Printr-o eroare, între 
1937 – 1938 s-a întâmplat 
ca genialul artist gorjean să 
se întoarcă la ai lui. Le-a lă-
sat de-atunci Masa Tăcerii, 
Poarta Sărutului, Coloana 
fără Sfârşit, opere nepere-
che în lume. Oare de ce nu-l 
doreşte Târgu-Jiul pe Con-
stantin Brâncuşi?

ALEX GREGORA

Coloana infinitului, 
fotografie din anii `50
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Edilul municipiului Mo-
tru, Dorin Hanu vrea să 
„implementeze” în cadrul 
proiectului de realizarea 
al „Muzeului Mineritului” 
şi construirea unei statui 
a minerului ce „va veghea” 
oraşul de pe culmea dealu-
lui Prigoroiu. Această pro-
punere a venit din partea 
fostului primar Lolescu, 
iar iniţiativa sa pare a fi şi 
pe placul actualului edil: 
,,Este o idee a domnului 
Lolescu, primul primar al 
Motrului, care a spus că pe 
Dealul Prigoroiu să fie ridi-
cată o statuie ce înfăţişea-
ză un miner ce ţine în mână 

un lămpaş. Toate sunt nişte 
idei ce se vor punctate şi de 
aceea consider că este un 
proiect foarte important pe 
care sunt convins că îl vom 
realiza. (…). Având în vedere 
că am promisiuni de la lideri 
politici puternici, eu cred că 
putem să accesăm fonduri 
europene pentru a realiza 
acest obiectiv”.

Ponta vrea în „Piaţa 
Roşie” Muzeul 
Mineritului

Muzeul este la stadiul de 
proiect şi urmează să fie ri-
dicat pe spaţiul fostei pieţe 
nr. 3 Motru, cunoscută şi 
sub denumirea de „Piaţa 
Roşie”. Deşi oraşul are o is-
torie relativ mică, primarul 
Dorin Hanu doreşte ca acest 
lucru să se schimbe treptat 
şi să se facă ceva pentru 
„făurirea” istoriei locale, iar 
acest proiect este un punct 

important de plecare. „(…) 
E clar… noi avem o istorie 
mică, dar asta nu înseamnă 
că nu trebuie să ne făurim şi 
noi istoria, să o accentuăm 
şi să devină cunoscută prin 
astfel de proiecte. Acest pro-
iect, vreau să fie un punct 
de referinţă pentru Motru. 
Dacă vine cineva în Motru şi 
întreabă cu ce se caracteri-
zează zona asta, să se ştie 
că prin minerit! Pentru mine 
înseamnă foarte mult acest 
proiect. Este un fel de da-
torie morală faţă de ortacii 
lângă care am fost înainte 
să ajung la primărie”, a de-
clarat primarul Hanu.

Acest proiect este susţi-
nut de nume politice impor-
tante de la nivelul judeţului 
Gorj şi chiar de premierul 
Victor Ponta, după cum mai 
anunţă primarul Hanu: 
„Inclusiv premierul Victor 
Ponta mi-a promis sprijinul 

pentru realizarea acestui 
obiectiv”.

Proiectul viitorului mu-
zeu va fi ales în urma unui 
concurs la care şi-au anun-
ţat intenţia de participare 
mai mulţi arhitecţi şi pro-
iectanţi, iar cel mai bun 
proiect va fi premiat, însă 
până atunci se pare că Di-
vizia Minieră  o să înceapă 
conservarea utilajelor, prin 
disponibilizări, pentru vii-
torul Muzeului şi în detri-
mentul mineritului.

A fost sau nu furată 
„Piaţa Roşie”?

„Piaţa Roşie” a dispărut, 
lăsând liber spaţiul pentru 
cel mai important proiect al 
zonei şi poate cel mai im-
portant proiect naţional de-
dicat minerilor. Au dispărut 
copertinele, tarabele şi gar-
dul. Mulţi şoşotesc că anga-
jaţii primăriei nu sunt stră-

ini de dispariţia lor, însă 
edilul dezminte informaţiile 
şi zvonistica străzii: ,,Ace-
le materiale au fost duse şi 
depozitate la Direcţia Publi-
că Motru. Demolarea pieţei 
s-a făcut prin intermediul 
Direcţiei Publice Motru! 
Materialele sunt reutiliza-
te la alte proiecte de gos-
podărire ale primăriei. Nu 
se pune problema ca acele 
materiale să fii fost luate de 
angajaţi acasă”, a conchis 
primarul Dorin Hanu.

Până o să ne petrecem 
„noaptea muzeelor” la Mu-
zeu Minerului din Motru, 
ne vom putea bucura de 
„dezvelirea” unui ansamblu 
sculptural dedicat mineru-
lui român, poate la fel de 
grandios ca cel de la Do-
neţk, cu aluzie la investito-
rii ucrainieni care „au făcut 
praf în zonă”, nu demult.

Alexandru PREDA
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S-au scurs aproape doi ani de la 
alegerile locale din 2012, doi ani în 
care edilii locali au construit, au atras 
fonduri, au risipit banul public în 
stânga cu dreapta, au adus bunăstare 
concetăţenilor ori au fost declaraţi in-
compatibili de ANI. Astăzi o să discu-
tăm despre „soarta” a trei primari din 
zona bazinului carbonifer Motru. O 
să batem „pasu’ pe hârtie”, din amonte, 
de la Cula boierilor Glogoveni, cu tre-
cere pe la siturile romane de la Cătu-
nele şi până în comunele Samarineşti 
şi Văgiuleşti, vestite în urmă cu două 
decenii pentru exploatările masive de 
cărbune din jurul acestora. 

  Alexandru PREDA

Gheorghe 
Alpredi, edi-
lul comunei 
Glogova a 
dat scaunul 
de adminis-
trator al unei 
firme trans-
portatoare , 
pe cel de edil, dorind să calce pe ur-
mele ancestrale ale boierilor Glogo-
veni, ale lui Mihai Viteazul, ale lui 
Neagoe Basarb şi de ce nu ale lui 
Tudor Vladimirescu şi să aducă bu-
năstarea în casele „urbanizate” de 
trecerea veacurilor ale glogovenilor. 
Cu datorii câte şi mai câte, lăsate 
nu de boierii, care zică-se au pier-
dut Cula la cărţi, ci de predecesorii 
săi, primaru’ se zbate să refacă vis-
teria de altă dată a comunei. Proces 
lung şi laborios, zicem noi! 

Astăzi se poate lăuda cu organi-
zarea primei ediţii a „Zilelor comu-
nei Glogova”, cu proiectul înaintat 
pentru reabilitarea podului ce face 
legătura între satul Cleşneşti şi 
Glogova, dar şi cu o activitate cul-
turală destul de importantă. Pri-
măria Glogova a primit ca donaţie, 
de la un pictor celebru, stabilit în 
Franţa, 13 tablouri cu o valoare 
„frumuşică”de piaţă, după spusele 
unor avizaţi, din „lumea artei”. Ta-
blourile, care au stat până acum 
ceva vreme în incinta Muzeului Ol-
teniei, au ajuns în posesia celor din 
Glogova. Cu ocazia „Zilelor comunei 
Glogova”, Alpredi a expus tablourile 
„în sala mare” a Culei Glogovenilor, 
urmând ca pe viitor să atragă fon-
duri, să ridice chiar o construcţie în 
care să fie expuse operele de artă, 
dar şi alte obiecte tradiţionale din 
zona Glogovei. Problema lui este că 
mereu şi mereu se izbeşte de ace-
eaşi problemă, lipsa banilor: „(…) în 
timp, dacă o să intrăm într-un pro-
iect, o să construim chiar o locaţie 
specială pentru acestea. Ideea este 
că şi pentru aceste proiecte ne trebu-
ie bani, iar la datoriile pe care le-am 
avut noi şi care încă mai curg, rămâ-
ne de văzut.”

Coborând, „pe firul apei, la vale”, 
în Cătunele, în 
fruntea primă-
riei îl găsim pe 
Florinel Ţuilă, 
„lipit pe func-
ţie” încă de 
la trecerea în 
noul mileniu. 

Ca edil, a asfaltat drumuri şi 
uliţe, a „ctitorit” biserici, a betonat 

şanţuri şi a realizat o parte din re-
ţeaua de canalizare a comunei. Ţui-
lă a finalizat în ultimul an de man-
dat şi biserica din satul Valea Mă-
năstirii. Biserica ridicată şi pictată,  
tot în timpul mandatului său, a fost 
sfinţită anul trecut de Înalt Preas-
finţitul Irineu, Mitropolitul Olteniei, 
în cadrul unei ceremonii la care au 
mai participat, pe lângă enoriaşi, 
„deputatul de Cătunele”, Ion Cupă 
şi Claudiu Teodorescu, prefectul ju-
deţului de la aceea vreme. Primarul 
din Cătunele urmăreşte ca pe viitor 
să asfalteze şi alte uliţe din comu-
nă, să betoneze toate şanţurile şi 
să finalizeze reţeaua de canalizare, 
care după spusele lui reprezintă 
cea mai importantă lucrare.

Ţuilă se descurcă totuşi şi fără 
a atrage bani de la Uniunea Euro-
peană. Lucrurile la el în comună 
„se mişcă bine”. Au fost moderniza-
te drumuri, a fost finalizată reţeaua 
de apă potabilă, iar în clipa de faţă 
se aşteaptă bani pentru a se finali-
za şi proiectul reţelei de canalizare. 
„Nu am de ce să atrag fonduri eu-
ropene. De ani buni se vede că am 
mişcat ceva. Am tot ce îmi trebuie, 
aşa că de ce să atrag fonduri! Fon-
durile se dau la cei săraci. Nu pot 
atrage fonduri pentru că am drumuri 
modernizate, am alimentare cu apă, 
am situaţia cu canalizarea aproape 
rezolvată, deci nu prea am cum să 
mai atrag fonduri”, a precizat Ţuilă.

Ajungem şi la Văgiuleşti, fără 
haltă în Motru, municipiul care 
încă îşi aşteaptă „ultratrenul” cu 
„vagoane restaurant în cuşete tu-
ristice”.

La Văgiuleşti, Constantin Pârjol, 
aplica tactica 
“pământului 
pârjolit” şi „a 
fântânilor mor-
gane” aflân-
du-se la al trei-
lea mandat de 
edil, mandat în 
care a finalizat 
un proiect realizat prin fonduri europe-
ne, proiect a cărui valoare se ridică la 
2,5 milioane de euro. 

Edilul de la Văgiuleşti se laudă 
cu proiectul european care a cu-
prins crearea unei reţele de apă po-
tabilă şi canalizare, modernizarea şi 
reabilitarea căminului cultural, as-
faltarea a 3,6 kilometri de drumuri 
comunale, dar şi ridicarea unei sta-
ţii moderne de epurare. Constantin 
Pârjol nu vrea să pună punct doar 
aici. Deşi primăria sa nu o duce 
foarte bine şi are datorii, aşa cum 
au multe primării ale comunelor 
din Gorj, acesta „se luptă” în con-
tinuare pentru a obţine bani euro-
peni şi pentru a crea condiţii decen-
te locuitorilor. Momentan, Pârjol 
are „un studiu de fezabilitate,” care 
urmăreşte realizarea drumului de 
la Valea Motrului, dar şi extinderea 
reţelei de apă de la Cârciu şi Valea 
Motrului. Dacă lucrurile o să mear-
gă bine, implementarea proiectului 
va demara în cel mai scurt timp 
posibil. „La ora actuală, avem un 
studiu de fezabilitate pentru moder-
nizarea drumului sătesc spre Valea 
Motrului şi extinderea reţelei de apă 
spre Valea Motrului şi Cârciu. Ăsta e 
planul de bătaie pentru viitor, acum 
aşteptăm să vedem ce oportunităţi 
apar”, a precizat Constantin Pârjol.

Primarii din zona bazinului carbonifer Motru, „la raport”

„Statuia minerului”  
pe dealu’ Prigoroiu
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ŞI POLIŢIŞTII „SUNT 
PRINŞI” LA PĂCĂNELE

Circulă zvonul că 
unii poliţişti de la 
Poliţia municipiului 
Motru au fost „prinşi” 
de superiori în timp ce 
„acordau clapele pă-
cănelelor” din barurile 
din localitate. Alte zvo-
nuri răspândesc ideea 
că patronii localurilor 
au furnizat „imagini cu 
caracter personal” fără. 
„depeşă” de la procura-
tură sau de la „dregăto-
rii de legi”. O fi adevăr 
sau doar… filme!

Trăim în „păcănele 
land”

Adevăr sau nu, 
România e ţara tutu-
ror (im)posibilităţilor, e 
ţara cu linii de demar-

caţie între sensurile de 
mers, are borduri şi 
garduri „poleite cu aur” 
(lucru care explică abo-
namentul firmelor la 
licitaţii), fermierii „au” 
milioane de tractoare, 
iar la fiecare colţ de 
stradă, în centrele ma-
rilor oraşe ori lângă sta-
ţiile unde „industriaşii” 
îşi aşteaptă autobuzele 
ce-i duc acasă găseşti 
„păcănele”.

Dacă unii sunt li-
beri, sau patrulează, au 
luat salariul sau mai au 
doar trei lei în buzunar, 
e clar că sunt români şi 
românii îşi doresc cel 
mai mult să multiplice 
banii. Cum fac asta? 
Păi în general e foarte 

simplu… de asta au ră-
sărit ca ciupercile după 
ploaie exact ca magazi-
nele de bloc ale anilor 
’90 casele de pariuri şi 
„cazinourile de bloc” cu 
aparate slot-machines.

Conform unei sta-
tistici întocmite de Mi-
nisterul Finanţelor, la 
nivel naţional „acţio-
nează” 455 de firme 
şi operatori care deţin 
60.064 de păcănele. La 
nivelul judeţului Gorj 
îşi desfăşoară activita-
tea 9 operatori care au 
împreună 717 aparate 
tip slot-machines, iar 
din când în când, pen-
tru că au de unde ale-
ge, oamenii, fiind unii 
chiar poliţişti, nu ezi-
tă „să brutalizeze”, în 
„simfonia crescendo” a 
mişcărilor de clapete, 
timpul liber.

„Poliţiştii şi-au 
luat-o”

În tipul exercitării 
atribuţiunilor de ser-
viciu sau nu, poliţiştii 
„şi-au luat-o”, în serial, 
după ce au fost „vizio-
naţi în reluare”. 

Poştăriţele încă mai 
împart „plicuri” poliţiş-
tilor, prin scări de bloc, 
iar ei poate „tot în bloc” 
se pregătesc de contes-
taţii (Asta,da, zvon!).

Să mă contrazică 
I.P.J. Gorj, dacă nu am 
dreptate! 

 Alexandru PREDA

foto: www.ziuanews.ro

Invidiată de colege şi  admirată de colegi a 
reuşit să „lase cu gura căscată” mulţi „specta-
tori” când a recunoscut, că deşi poliţistă, a pri-
mit cadou o maşină. Vă frapează sinceritatea şi  
curajul acesteia? Câţi poliţişti mai  cunoaşteţi, 
care au curaj să se „spovedească”, în declaraţia 
de avere ? Ea a reuşit. Dar cine este poliţista?

Inspector de poliţie şi instructor al 
poliţiştilor din Motru

Cludia-Elena Socolescu, căci despre ea este 
vorba, este „inspector” la Poliţia Locală a Mu-
nicipiului Motru şi instructor de autoapărare 
în cadrul aceleiaşi instituţii. Este „vizibilă” în 
stradă, patrulând pentru siguranţa cetăţenilor 
şi nu ezită să „sară” în sprijinul colegilor săi po-
liţişti de la poliţia locală şi chiar naţională. De 
ce credeţi că e instructor?

La o aruncătură de băţ de Atena 2004
Răspunsul e simplu, Claudia Socolescu a 

practicat luptele libere timp de 12 ani, a fost 
campioană naţională la juniori, campioană in-
ternaţională la seniori, vicecampioană naţio-

nală la seniori, iar în 2004 a fost nominalizată 
în topul celor mai buni sportivi gorjeni. Alături 
de colega sa, Ciupag Ionela, se poate spune că, 
sunt primele motrence ale mileniul trei care ob-
ţin medalii la competiţiile naţionale şi interna-
ţionale.

Tot în 2004 ursitoarele s-au opus participă-
rii ei la Jocurile Olimpice de la Atena ocupând 
doar locul al doilea în proba de calificare pentru 
olimpiadă.

 Declaraţia de avere publicată „pe net”
„Răsfoind” pagină după pagină pe net am 

găsit, printre declaraţiile de avere ale aleşilor 
şi „nealeşilor” din Motru, o mărturie sinceră – 
„semnul lui Zorro”  postat peste mai mute „ru-
brici sexy”, iar undeva între „capă şi spadă” stă-
tea  „lipit” un autoturism „Daewo” cadou.

Da aşa este un autoturism primit cadou şi 
în rest nu tu case, nu tu valori  şi nici chiar 
investiţii. Aşa arată declaraţia de avere a unui 
poliţist… local.

Alexandru PREDA

Singurul poliţist din Gorj care recunoaşte că a primit o maşină cadou

Vagoane restaurant şi cuşetă 
pentru ,,personalu’ de Motru”

Trenul personal, Craiova-Mo-
tru a ajuns să aibă întârziere cam 
1.520 de zile. Cam tot atâtea zile are 
şi şeful de gară din Motru, de când 
îşi bea cafeaua liniştit, fără a mai 
schimba macazu’, cu noapte-n cap 
ori cu teama că o să piardă începu-
tul thriller-ului de la 20:30, de pe 
PRO TV.

Cam tot atâtea zile au şi cele peste 
1.000 de persoane care făceau na-
veta zilnic pe această rută, iar azi 
sunt nevoite fie să meargă  la ocazie, 
din oraş în oraş, să dea din mână 
la ,,şuşea”, până ajung la destinaţie.

Tot atâtea zile de promisiuni s-au 
adunat, fireşte! Dar ,,s-a inventat 
asigurarea”  că trenul nu va mai 
avea chiar atât de multe zile de în-
târziere. Problema e, că zilele de în-
târziere se tot adună!

Şi de ce să îţi baţi capul, când 
din  Motru Est, via Strehaia, pleacă 
,,săptămânal un marfar”,  către alte 
locuri ale ţării,  ,,ducând pe şele”  
cărbune stins în cariere neînchise, 
încă. Un tren motrenii au, până la 
urmă.

Se introduc vagoane restaurant şi 
cuşetă, pe ruta Motru-Craiova

Vagoanele restaurant şi cuşetă 
vor fi introduse pe ruta Motru-Cra-
iova, după ce se va semna un acord, 
dacă nu CFR (nu cu GFR, că aici au 
,,semnat” alţii înainte şi s-au închis 
uşile) cu o companie ,,privată”, care  
aduce ,,teste” în Gara din Motru, 
încă din 17 ianuarie.

Garnitura, probabil, dotată doar 
cu vagoane restaurant şi de dormit 
va pleca, dacă nu de mărţişor poa-
te de 1 aprilie sau chiar în noaptea 

dintre ani din Craiova şi va sosi în 
Motru, puţin după orele 4:30.      

Parlamentaii de Gorj, autorităţile 
locale şi chiar ,,strategii” CFR sunt 
de părere că introducerea acestei 
garnituri va revitaliza nu doar ve-
niturile CFR, ci şi turismul în zonă, 
pentru că la Motru nu sunt foarte 
multe locuri unde poţi să mănânci 
şi să dormi de ,,5 stele”.

Oferta este extrem de tentantă, 
pentru cei ce aleg serviciile CFR de 
pe această rută. În martie „îţi alegi 
BABA”, în aprilie nu te minte nimeni 
iar de Paşte, dacă totul merge con-
form proiectului, pelerinaj la Mănăs-
tirea Gura Motrului, iar în celelalte 
zile ale anului, la Motru va funcţio-
na cel mai inedit loc de cazare din 
regiune.

Clădirea gării va deveni muzeu şi 
va intra în Guinness World Records 
drept gara cu ,,cele mai multe promi-
siuni”. Aici vor fi expuse componente 
de locomotivă, alături de celebrele 
creangă, patent şi liţă des utilizate 
în „aducerea pe şine” a unor loco-
motive dintr-o ţară a mileniului trei. 
Va fi al doilea muzeu, într-un oraş 
„industrial” după cel al mineritului 
care este doar în stadiu de proiect, 
la scară universală…

Alexandru PREDA

pamflet
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„NU SUNT EXCENTRIC.  
SUNT ADEVĂRAT”
Maestrul Murivale Mureşan Vasile a avut eleganţa să ne acorde un 

interviu, în exclusivitate, despre direcţiile în arta plastică româ-
nească, despre excentricul şi nonconformismul artei sale şi să lă-

murească răutăţile apărute în media românească.

Alexandru Preda: Maes-
tre, de unde începe biogra-
fia artistului, şi dacă puteţi 
preconiza pe ce perioadă 
se poate întinde?

Murivale Mureşan Vasi-
le: Primele lucrări, fără un 
contur precis artistic încep 
în perioada de şcolarizare, 
la casa de copii din Prun-
du Bârgăului anii ’70.

Cum a fost prima expozi-
ţie şi ce s-a schimbat în tot 
acest timp?

Prima expoziţie a fost 
în anul 1979 la Bistriţa 
în sala de expoziţii de la 
Casa de Cultură, unde am 
expus peisaje şi o lucrare 
cu o cruce în flăcări şi un 
şarpe care urca pe ea. O 
numeam „M-am întors din 
iad”. Directorul s-a speriat 
şi m-a rugat să o scot din 
expoziţie… Voiam să fiu 
rebel atunci. Ca toată pe-
rioada primei tinereţi, mai 
ales într-o EPOCĂ COMU-
NISTĂ.

Sunteţi un artist rebel şi 
nonconformist. Îmi puteţi 
spune dacă în tinereţe aţi 
mituit conductorii de tren 
cu desene, sau dacă aţi 
plătit în natură modele de 
atelier pentru a le desena 
nud?

Nu am mituit nicioda-
tă un conductor de tren, 
aceasta e o ficţiune în 
PROBLEME CU IDENTITA-
TEA din proza lui Mircea 
Nedelciu apărută în 1989 

la „Cartea Românească” în 
volumul „Şi ieri va fi o zi”. 
Întodeauna am văzut pic-
tura ca un lucru grav şi 
profund.

Cum definiţi Gorjul, dar 
pe Brâncuşi?

Gorjul (Târgu-Jiu), l-am 
vizitat în anul 2000 cu niş-
te prieteni francezi, după 
ce revăzusem Parisul, ate-
lierul lui Constantin Brân-
cuşi. Am fost impresionat 
de complexul monumen-
tal gândit în ideea de axă, 
aidoma axei de la Paris. 
Nu am fost impresionat că 
parcul unde se află Poarta 
Sărutului era nepieptănat, 
puţin sălbatic. Poate între 
timp lucrurile au fost puse 
mai bine în valoare.

Am mai văzut un muzeu 
de artă cu lucrări boga-
te şi impresionante. Acolo 
am constatat că pictorul 
Ion Musceleanu era un co-
lorist de excepţie. Gorjul, 
ca multe oraşe care s-au 
reaşezat în regim adminis-
trativ comunist, îmi părea 
neinspirat. Puţine clădiri 
de epocă mi-au rămas în 
minte, ansamblul era un 
punct turistic de excepţie, 
dar parcă nesuficient pus 
în valoare. Lângă Coloană 
am avut emoţii, îi simţeam 
prezenţa lui Dumnezeu 
lângă maestrul din Mon-
parnas-Impasrosin.

Se spune că aţi fost fa-
voritul maestrului Corneliu 
Baba, ne puteţi face o de-
scriere a perioadei şi a mo-
dului în care l-aţi cunoscut 
pe acesta?

Nu am fost favoritul ma-
estrului Corneliu Baba.

Când l-am cunoscut pă-
ream mezinul familiei. Mi-
rel Zamfirescu era copilul 
de suflet, dar domnia sa 
m-a apreciat şi m-a ajutat 
cât a putut, mi-a recunos-
cut talentul, chiar mi-a 

cumpărat două lucrări 
pentru a mă încuraja în-
tr-un moment dificil.

Pe domnia sa l-a ajutat 
George Enescu în tinereţea 
sa, poate asta pentru el a 
fost o răsplată de continui-
tate. Cândva am fost la Li-
veni şi am pictat peisajul 
de acolo şi scriam scrisori 
maestrului din Liveni, era 
foarte bucuros, chiar mi-a 
trimis 500 de lei ce era mult 
atunci aşa ca să mă încu-
rajeze să stau să lucrez.

Aveţi o amantă artistică? 
Adică, în afară de pictură 
cochetaţi şi cu altceva , cum 
ar fi sculptura sau fotografia?

Îmi place să fiu în singu-
rătatea mea înconjurat de 
căţei şi plante pe care să le 
ud seara şi dimineaţa şi din 
când în când să le sărut.

Ce e drept le ud gol puş-
că şi ştiu că ele ce văd „văd 
cu ochii sufletului care 
este de natură divină” de 
aceea mi-am făcut un au-
toportret nud îmbrăţişând 
o floare.

Pe bune, aveţi o amantă 
sau mai multe?

Nu îmbrăţişez ideea de 
infidelitate în viaţă. M-am 
ars şi acum nici iaurt nu 
mai vreau. Pictura e iubi-
rea mea, e copilul meu ta-
lentat pe care îl iubesc, îl 
cresc, mă lupt cât pot pen-
tru el şi îl port cu demnita-
te în lume.

Care este direcţia sau 
tendinţa actuală în pictura 
românească?

Azi este o tendinţă de a 
face lucrări uriaşe, impre-
sionante, cu mesaj. Cei 
care nu sunt aleşi de con-
junctură rămân credin-
cioşi unui stil sau demers 
plastic care să-i confere 
credibilitate. Din nefericire 
se face o artă mai puţin co-
lorată şi se utilizează teh-

www.gazetademaine.ro
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nologia care dă lucrărilor o 
stare seacă, nepersonală, 
neatractivă, nehrănitoare 
de sentimente.

Unii consideră erotis-
mul ca o vulgaritate, alţii 
îl privesc pe ascuns, dum-
neavoastră aţi încercat un 
asemenea proiect. Expozi-
ţia „Rai Cocoshneth - homo 
Erotic Art“ deschisă la Art 
Jazz Club cum a fost privi-
tă de critică, dar de public?

„Rai Cocoshneth - homo 
Erotic Art” se referă la ero-
tismul homosexual şi am 
făcut o lucrare ca o stare 
de nişă pentru că în spa-
ţiul plastic, arte vizuale 
acest teritoriu nu era cer-
cetat. Am abordat zona cu 
mare atenţie, astfel de teri-
torii nu aduc apă la moară.

Erotismul nu este vulgar 
atâta timp cât e făcut cu 
sinceritate şi profesiona-

lism, e o parte importantă 
a vieţii. Pornografismul ac-
centuat azi poate crea bru-
iaj. Din nefericire se consta-
tă că nu se mai cumpără 
pictura erotică de la nud 
până la erotisme. Televizi-
unile non-stop acaparează 
teren şi elimină din com-
petiţie arta de factură ero-
tică. Expoziţia a fost pre-
zentată de Corneliu Antim. 
Nu a bulversat pe nimeni 
într-o galerie unde intrau 
doar maturi. A fost nosti-
mă. Nu s-a oripilat nimeni. 
Apoi sunt mulţi artişti care 
şi-au făcut în contempo-
raneitate autoportret nud: 
Robert Maplethorpe, Jean 
Michael Basquiat, Lucien 
Froide, Egon Schile. 

În unele articole din pre-
sa scrisă vi s-a făcut o pre-
zentare de artist excentric 
care arată românului „un 

cur de pictor celebru” pe re-
ţelele de socializare. Cum 
aţi privit aceste comentarii 
şi ce impact au avut aces-
tea în cariera artistică?

Comentariul la lucrarea 
lui Ana Bănică - „Opus 
Murivale”, care era o lucra-
re de master la Academia 
de Artă pe tema „Homose-
xualitatea în arta plasti-
că”. Jurnaliştii nu au înţe-
les sensul lucrării.

Erau fragmente din cor-
pul meu acoperite de flo-
ri într-o cadă, expus pe 
acoperişul casei, un fel de 
Marat contemporat ucis de 
societate, marginalizat şi 
însingurat.

Lucrarea are un drama-
tism adecvat temei, era un 
act de curaj de a face expre-

sie plastică imediat după 
ce s-a abrogat articolul 200 
care incrimina relaţiile se-
xuale de acelaşi sex.

În 1997 am expus o lu-
crare în caracter homo 
erotic la galeria „Eforie”, 
la expoziţia erotică „Şi ni-
meni nu s-a înecat de ne-
caz”. Era vorba de iubirea 
lui Ghilghameş pentru iu-
bitul său Enkidu. „Opus 
Murivale” era o lucrare în 
caracter de artă socială, 
termen pus pe scenă de 
Josef Beuyse.

Să trecem peste răutăţi 
şi să revenim la activita-
tea dumneavoastră artisti-
că. În proiectul ,,POZE CU 
DUMNEZEU”, unde este po-
ziţionat Murivale?

În lucrarea de factură so-
cială „Poze cu Dumnezeu”, 
ce conţine fotografii ale pri-
etenilor în faţa unui tablou 
Sixtine Zero - triptic semnat 
Murivale, scenă din Sixtina 
Vaticanului. Actul de a poza 
se vrea o dorinţă de a crede 
în iubirea de aproapele tău 
cu gândul la Dumnezeu cel 
protector şi iubitor de oa-
meni, făcuţi după chipul şi 
asemănarea sa.

Îmi place ideea ,,RUFE 
DIVINE – SIXTINE ZERO” şi 
sună frumos. Din ce poezii 
„furaţi” aceste titluri?

„Rufe divine - Sixtine 
Zero” sunt dechalchioeri 
după plafonul sixtin în for-
mă de monotip pe folii de 
plastic pe care le expun în 
spaţiul environmental, lu-
crare care s-a desfăşurat 
pe 9 ani de lucru şi care 
era pe mai multe materi-
ale. Au fost 9 expoziţii în 
acest sens în mai multe 
locuri: Bucureşti, Bistriţa, 
Paris, Monaco.

Titlul vine de la Sixtina 
Michelangionească şi Km 
0 Bucureşti. Da poate fi 
şi un titlu de film, şi chiar 
este un film făcut de Luci-
an Olteanu pentru TVR 2 

în 2003 care a luat Mare-
le Premiu la Festivalul de 
Artă de la Călăraşi pentru 
filme documentare de artă. 
Titlul ar veni de la un pri-
eten care mi-a spus că par 
a fi hainele lui Michelange-
lo puse la uscat după ce a 
terminat Plafonul Sixtin.

,,Sixtina lui Murivale”, 
este o lucrare de cartea 
recordurilor, aţi avut repro-
şuri că aţi ,,uitat” unii pic-
tori pe-afară?

Da, „Sixtina lui Murivale” 
este o lucrare de factură so-
cială, o arhivare într-un por-
tret antropologic colectiv ce 
conţine 270.000 fotograme 
cu artişti captate la vernisaje, 
artişti vizuali şi nu numai, o 
lucrare cu titlu polemic care 
se desfăşoară pe 12 ani, dar 
unde nu am reuşit să cuprind 
toţi artiştii vizuali din Româ-
nia, doar o parte. E un proiect 
care mi-a adus un premiu al 
U.A.P., în 2005, când am ex-
pus 20.000 de fotograme în 
„Galeria HT 003”.

Un tablou, la dumnea-
voastră, este gata din pri-
ma sau reveniţi mereu şi 
consideraţi că mai aveţi to-

tuşi de pictat ceva?
Pictez ca să mă simt mai 

puţin singur, este vorba 
maestrului Corneliu Baba. 
Pictez ca şi când aş face 
un act de iubire, nu trişez, 
cred cu tot sufletul în ce 
fac, pun toată priceperea 
pentru a ieşi un tablou vi-
abil, viu şi credibil Mă in-
teresează să fie adevărat şi 
unic. Uneori lucrez mult şi 
ajung într-un loc cu mun-
ca la care nu m-am gândit.

Mie îmi place MURIVALE 
MUREŞAN VASILE, chiar 
dacă pare excentric şi non-
comformist, iar de aceea în-
treb: ce are în plus artistul 
faţă de ceilalţi muritori? 

Falsă ideea că sunt ex-
centric. Sunt adevărat, am 

trudit mult ca să mă in-
struiesc în domeniul arte-
lor vizuale, îmi plac temele 
grave, măreţe, cred într-un 
ideal în care identitatea 
noastră ca artist român 
să fie luată în serios de noi 
românii, europeni care nu 
trebuie să fim întârziaţi 
la actul artistic contem-
poran… Curajul acesta se 
plăteşte cu viaţa.

Care este gândul bun 
transmis omenirii, prin in-
termediul ziarului „Gazeta 
de Mâine”, de MURIVALE 
MUREŞAN VASILE?

Aş vrea să continui anu-
mite proiecte începute, po-
tretul colectiv sau teme din 
viaţa lui Iisus. Îmi doresc 
achiziţii şi mai multă fo-
calizare asupra artei mele. 
Simt că am multe de pictat 
şi de spus acum când sunt 
la maturitatea de a înţelege 
ce se întâmplă cu lucrurile 
majore în lume artei.

Dragă Murivale, îţi mul-
ţumesc pentru acest inter-
viu şi îţi doresc realizări re-
marcabile pe mai departe.

Alexandru PREDA

www.gazetademaine.ro
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Destin şi noroc în basmul 
Ursitorile  

de G. Dem. Teodorescu
Intrarea în fantastic se face aici 

printr-o foarte interesantă formulă inci-
pientă: A fost odată ca niciodată; când 
se potcovea puricele cu nouăzeci şi nouă 
de oca de fier, cu nouăzeci şi nouă oca 
de oţel şi se suia pe aripa vântului pâ-
nă-n slava cerului de ne-aducea poveşti 
şi multe snoave băbeşti! - cf. Vasile Lo-
vinescu, Interpretarea ezoterică a 
unor basme şi balade populare româ-
neşti, Ed. C.R., B., 1993. Fierul şi oţe-
lul ne arată că suntem în cea de-a patra 
vârstă a omenirii: kali-yuga, iar saltul 
puricelui, indică, dacă nu o anabază şi 
o catabază, atunci măcar o trecere la 
limită, un salt calitativ, o transmutaţie 
a materiei grosiere în rouă cerească, cu 
efect benefic, devreme ce rezultatul este 
acela al aducerii în lume a poveştilor şi 
a snoavelor băbeşti. Un orfan: fără tată, 
fără mamă, fără rude, pe nume, Gheor-
ghe, creşte la o stână şi ajunge argat al 
unui baci, iar mai târziu, cioban. El 
primeşte cincisprezece zloţi - numă-
rul şi litera samech, în treacăt fie spus, 
este acela al şarpelui astral, semnifi-
când viaţa fizică şi fatală, mişcarea per-
petuă, marele agent magic - cf. Eliphas 

Levi, Chei majore şi pantaclul lui So-
lomon, ed. Antet -, a se citi, galbeni, 
pentru a-şi cumpăra: caval - pentru 
arta ritmului şi a suflurilor, n. n. -, 
opinci - pentru cei lainici pe drum, 
cum oierii, n.n. -, chimir - gol, adică un 
uter, vidul - şi amnar - pentru focul 
viu. Mergând el spre târg, ocoleşte, se 
rătăceşte. Înnoptează drumeţul rătă-
cit, într-un sat şi cere găzduire la un 
ţăran, a cărui nevastă era lăuză nu-
mai de trei zile: vremea Ursitorilor. 
Oamenii întind masa pentru Ursitori. 
El este găzduit pe prispă, unde, e bine, 
era nici cald, nici frig, potrivit; nici 
la stână nu dormea el mai bine, iar în 
casă dormea şi mama-moaşă. Schimbă 
două vorbe, era să scriu parole, cu gaz-
da sa: - Să dea Dumnezeu bine, - Să 
dea Dumnezeu, Noapte bună. Oricum, 
el urma să plece până în ziuă. Pe la 
miezul nopţii, Gheorghe aude nişte fâ-
şieturi, ca un vântuleţ, trecând pe 
lângă dânsul. Pentru că avea suflet 
bun aude ce menesc Ursitorile pen-
tru fată. Cei dinlăuntru dormeau duşi, 
să fi tăiat lemne pe dânşii. Fata va fi 
norocoasă, va trăi nouăzeci de ani şi 

îl va lua de bărbat pe ciobanul de pe 
prispă. De n-ar fi fost deştept, i s-ar fi 
părut că visează; nici nu i s-a mai lipit 
somnul de ochi. Acum ignorantul, a 
cărui tigvă goală atrage firesc harul 
divin, din moment ce aude glasul ursi-
torilor, face pentru lumea de rând o 
nefăcută, dintr-un calcul meschin: de 
parcă el ar putea decide; ia fata înfăşa-
tă şi o aşează într-un par de la gard; 
să-ngheţe acolo ori să-i scoată ochii cio-
rile. Parul, ne învaţă Vaile Lovinescu în 
cartea Creangă şi crenga de aur, Ed. 
Rosmarin, B., 1996, pag. 127, este un 
arbore virtual, o schemă de copac, care 
uneori poate înverzi, prinzând rădăci-
nă, trunchi, iar cu crengile lui, un Ar-
bore al Lumii; un simbol axial, care la-
olaltă cu gardul alcătuieşte crucea cu 
trei dimensiuni, simbol eminent şi su-
perlativ al Omului Universal. Gheorghe 
se gândise că ar trebui să treacă atâţia 
ani până să se facă de măritat broasca 
asta de fată şi atunci el, om copt în 
vârstă, o va lua de nevastă şi oricât ar 
socoti să mai trăiască, tot o să rămâie 
văduvă, că doar n-o s-o mai ducă el no-
uăzeci de ani de atunci înainte. De par-
că, de mirare, de destin, fiindcă tot vor-
bim de Parce, Moire, Ursitori, vezi 
Doamne, el ar fi cel care ar decide cât 
va trăi. În urma contactului cu fiinţele 
superioare: Ursitorile, cei doi sunt dwi-
ja, adică de două ori născuţi, ca toţi ini-
ţiaţii. Ajunge până să se lumineze la 
târg, cumpără obiectele respective şi se 
întoarce la stână. Cei din sat află copila 
orăcăind parc-a copil, parc-a altă lighi-
oaie în par, de se dau câinii la ea ca la 
urs. Că avem de-a face cu un ritual ini-
ţiatic, ne-o dovedeşte şi schimbarea 
numelui, noul nume al fetei, porecla: 
fata din par! Poreclele, se ştie, sunt 
nume iniţiatice. Ea avea la ceafă ca 
semn - signatură, aşadar! n.n. - o ro-
şeaţă, din zgârietura lemnului. Să ne 
gândim la o reminiscenţă a unei răstig-
niri, ar fi prea mult sau prea puţin. Tâl-
cul lumesc, mundan: acela care are 
semn în ceafă e om norocos, iar care îl 
are în frunte stă sub semnul destinu-
lui: ce ţi-e scris în frunte ţi-e pus!; avem 
şi o reconfirmare a deciziei Ursitorilor. 
Spune băsmuitorul într-o formulă me-
diană: Trecuseră ani la mijloc şi cioba-
nul nici nu-şi mai adusese aminte de ce 
făcuse. Ajunsese între timp stăpân, 
baci peste turme şi peste stână, mai 
chiabur decât toţi mocanii din partea 
locului – cum celui care are i se va mai 
da şi celui care nu are, i se va lua şi 
ceea ce avea, în sens literal, iar în sens 
spiritual: celui ce are pe pământ i se va 
mai da tot pe pământ, sărăcia lui în Cer 
rămânând lucie în mod compensator, 
din contra, celui ce nu are i se va mai 
lua şi bruma ce are, pentru că din sără-
cie, să devină un vas gol pe care să-l 
umple bogăţia de dincolo, din Înălţimi: 
harul unui Tota Puri, total gol, total 
pur, n.n.-. După o iarnă lungă şi grea, 
în care lupii dăduseră iama printre oi, 
multe fuseseră mâncate / multe rămă-
seseră mursicate. Baciul Gheorghe şi-a 
schimbat numele şi norocul; după 
buna întâlnire cu Ursitorile, merge la 
târg într-o sfântă duminică, ca să-şi 
plinească numărul de oi. Vede oi fru-
moase, berbeci şi miele; un ţăran vrea 
să i le vândă pentru zestrea fetei. Fata, 
de faţă, îi spune tatălui să se învoiască: 
tocmeala dintâi n-o mai găseşti în 
urmă… Alt schimb de parole: Noroc să 

dea Dumnezeu! Noroc să-i dea ei! Tatăl 
urma să-i cumpere fetei d-ale zestrei. 
Acum baciul plusează: cum omul mai 
avea acasă şi alte oi, le vrea pe toate, cu 
fată cu tot. Vorbă multă sărăcia omu-
lui! Noroc, să dea Dumnezeu! Fata se 
făcuse roşie la faţă, ca sfecla. Tatăl se 
scărpina-n cap, cum adică, aşa tam-ne-
sam; o să se mire tot satul. Mire-se, ne-
mire-se, baciul aşa zice că e bine. Când 
ţăranul îi spune: Ce atâta zor, că doar 
nu vin tătarii; baciul Gheorghe replică 
plin de tâlc, semn că acum e copt la 
minte: Ştiu io de ce mă zoresc, că n-aş 
vrea să-mi treacă vremea de însurătoare 
/ ca să m-ajungă vro ursitoare! - adică 
să-l ajungă cea de-a treia, curmătoa-
rea, neînsurat! - Dacă s-o învoi şi 
muma fetei, după-o zi-două să fie nun-
ta. Acasă toate se nemeresc de parc-
ar fi fost un făcut. Fetei îi plăcu că el 
avea vorba pe şartul ei şi era frumos ca 
un bujor, la fel şi mamei, din cu totul 
alte raţiuni: îl vedea voios şi bogat. În 
trei zile fu gata zestrea; una era-n sat 
fata din par. Se face o nuntă straşnică, 
cu cântice d-ale vechi şi vestite. Lumea 
din trei sate numai d-asta vorbea: cum 
de se măritase fata aşa crudă, de unde 
se ivise mocanul chiabur şi cum de 
se-nvoiră aşa fără veste, căci fusese lo-
godna ş-aci şi cununia. Numai bătrâne-
le ziceau. Vezi?Tot semn de noroc a fost 
punerea ei în par! - aluzie fină la răs-
tignire -. Gheorghe îşi ia nevestica la 
munte după vreo săptămână; în cinci 
ani aveau patru copii, unul mai chipeş 
decât altul. Toţi îl fericeau că a găsit o 
femeie aşa de harnică, frumoasă şi 
cuminte ca fata din par. Soţul credea 
că i se spunea aşa fiindcă era din satul 
Par - altă confuzie! -. Acum soţia expli-
că modul cum a dobândit porecla, rei-
terând povestea cu Ursitorile şi cu 
drumeţul rătăcit. Trecuseră de atunci 
douăzeci de ani - interesant jocul eu-
fonic între douăzeci şi nouă zeci! -. 
Gheorghe se recunoaşte ca actant în 
poveste: Io am fost ăla! Tat twam asi! 
Ar zice budiştii. El recunoaşte că se zo-
rea la însurătoare, ca să scape de 
broasca - pe care, iată-o devenită mi-
reasă aleasă, prinţesă! -. Acum femeia 
îi arată semnul din ceafă, semnul no-
rocului. Concluzia soţiei: aşa se-ntâm-
plă omului cum e ursit el de mic. Târ-
ziu, dar mai bine mai târziu decât nici-
odată, baciul Gheorghe, acum om cu 
mintea întreagă, recunoaşte: Numai 
mă gândesc cât eram io de prost pe 
vremea aia. Înţeleapta lui soţie zice 
vorbe pline de miez: Ai fost om bun la 
Dumnezeu, d-ai auzit tu glasul ursi-
torilor, cum nu-l aude nimeni. D-aia 
ai şi avut noroc. Păi d-aia zic că eram 
prost - a se citi ignorant -: nu-nţele-
geam că luându-te pe tine, ursită să 
fii norocoasă, avea să dea şi peste 
mine norocul! De Paşti! Gheorghe 
merge la socrii săi, cu toată familia şi le 
povesteşte întâmplarea de demult. În 
final, băsmuitorul recunoaşte că 
d-atunci povestea s-a zvonit în sat 
ş-a auzit-o şi el de la un băiat de-al 
lor; că povestea a zburat din om în 
om ca pasărea din pom în pom. For-
mula finală e clasică: Şi-ncălecai p-o 
şa de v-o spusei aşa! Adică nealterată, 
repovestită după toate rigorile şi princi-
piile mnemotehnice. 

Romulus Iulian Olariu (RIO)

www.gazetademaine.ro

Aurelian Titu Dumitrescu:
„QUEEBERG ŞI  
SUPRAVIEŢUITORUL”

  XIV

– Toţi cei care au vrut să mă piardă
Au făcut-o pentru că se gândeau prea mult la mine.
Ce fericiţi erau când îi făceam în luptă dreaptă să cadă…
Dacă s-ar fi întâlnit împăratul cu înţeleptul,
Fără să mă poată găsi într-o lege vinovat
m-ar fi trimis să trăiesc bine în mijlocul duşmanilor lor.
Sau m-ar fi aruncat cu o piatră de gât în mare
Pentru ca oamenii aceia simpli din port
Să se gândească la copii
Şi la oraşele din apropierea mării.

Am plecat pe mare să te umilesc, moarte, şi nu te-am umilit
Am plecat pe mare să-ţi găsesc locul, şi nu ţi l-am găsit.
Nu eşti frumoasă, dar mă faci frumos
Şi frumuseţea pe care mi-o dai mă pedepseşte.

Nu te-am putut împărţi cu nimeni,
Nici măcar  cu viaţa, pe care simt că o trăiesc deseori
Fără să vreau.

  XXII

– În iubire nu se greşeşte decât din iubire:
Atât înţelegi cât poţi stăpâni:
Cât m-am crezut indivizibil, n-am putut deveni înţelept.
Sîntem doi oameni mari, de pământ.
Unul în altul ne vom săpa mormânt.
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De la „cel mai mort oraş” 
la joaca prin băltoace

ALEX GREGORA

De vreme ce se ivi de la răsărit 
către apus un asemenea nor – în 
risipire – netrucat cu umbra unui 
pridvor gorjenesc, luai din el doar 
o timidă adoraţiune plaiurilor mele 
de închinăciune. Grosul substanţei 
se converti însă într-o mierlă din 
alt cer şi din alt secol, lăudat fie 
amurgul cel blând al patriei mele!

Din aceste pricini rusticane, gă-
sesc a aluneca în continuare câteva 
consideraţiuni, neslujite cuiva, şi 
încă unui copac înjunghiat de doi 
tâlhari abătuţi. Mă slăbesc doar cu 
gândul că vor fi de folos la scos pu-
ful de păpădie din vreun cufăr de 
politician. Şi într-o scrisoare către 
cei care vor vota, totuşi, în loc de 
prismă înmiresmată – colb afurisit 
în copitele unui cal de bandit.

Ca şi cum n-ar exista amiaza cu 
tihna ei de veşnicie, de câţiva ani 
asist, prin media doar, tot la închi-
deri de unităţi de producţie, tot la 
concedieri de personal. Asemenea 
retrageri gasteropode deschizând 
linii adânci într-o gravură cu mii 
şi mii de chipuri suferinde. Mai de-
parte, către cămările cu flăcări din 
rumeguş, cu siguranţă, şi în scurt 
timp, se va trezi interesul unei rân-
duiri a „celui mai mort oraş”(!) – ca 
şi cum moartea în înţelesul ei, pa-
mânteană, umană, de-o singură 
oară şi atât, s-ar potrivi pomului 
din livadă!

Rostogolirile scămoşate ale de-
claraţiilor dese ale managerului 
total al complexului energetic din 
Oltenia îţi poartă gândul către dez-

astre repezi. Restrângeri miniere 
(chiar şi în zona motreană!), redu-
ceri între grupurile de producere a 
energiei electrice rovinărene, tur-
cene. Iată de ce, fiecare salariat al 
unităţii industriale aduse în aten-
ţie, de cum îşi pune plapuma în 
cap, se îneacă la gândul că: „Prea 
bine n-o să mai fie!”

Însă, în răbdarea sa supremă, 
un primar de municipiu leapădă 
porumbei stranii despre atragerea 
unor investitori pentru mall-uri 
şi magazine cu brice şi carice, nu 
pentru fabrici şi uzine, nu pentru 
locuri de muncă. Orb spre fiinţele 
scoborâte la suta de lei a existen-
ţei, ca atunci când gesturile fac mai 
mult de un miliard de cuvinte!  

Luată ca atare, involuţia Târ-
gu-Jiului s-ar putea situa pe ace-
eaşi lespede străjuită de chenar 
negru cu cea a Motrului, de exem-
plu. Nemişcatele treceri ale celorla-
te oraşe din judeţul Gorj(i)ului prin 
timp vor cauza răbufnirile aşa de 
dese ale unui vânt orb, însemnând 
aceleaşi răsturnări de căruţe fără 

hulube.
Iată de ce, eu văd în toate sem-

nele actuale cum pe la casele gorje-
nilor mei o să cânte curând un cuc 
mai sărac cu o pleoapă. Subţirica 
industrie din ţepi de arici va alu-
neca printr-un figorn al plângerii la 
vale, până se va izbi ca dovleacul 
cel pieptănat în rouă de drobul de 
sare. Minerii dezbrăcaţi de gloria 
de altădată vor primi fiecare câte 
un palid nimb ca să nu sufere de 
frig, energeticienii, până la ultimul, 
cu botfori de fier se vor retrage în 
basme fără glorie, petroliştii având 
doar menirea de subaltern vâscoşi-
lor greieraşi de pe-aici şi de aiurea. 

Căzând cortina peste înţelesu-
rile acestor vremuri cu zăpada atât 
de murdară, alcătuirea oraşelor go-
rjeneşti se va suci o singură dată şi 
se va rupe. Joaca de-a mersul prin 
băltoacele economiei se va poticni 
în pintenii unui motan venit primă-
vara şi huiduit toamna. Şi căutarea 
unui cer limpede deasupra noastră 
corespunde tocmai unei orientări 
grabnice, musai!

TÂRGU-JIUL FĂRĂ 
EMINESCU!

ALEX GREGORA

Ziua Culturii Naţionale 
s-a marcat cu un fast reţi-
nut şi în acest 15 ianuarie 
de mai multe instituţii de 
cultură din Târgu-Jiu. Iar 
sărbătorirea naşterii - în 
urmă cu 164 de ani – a poe-
tului nepereche Mihai Emi-
nescu a fost încă un prilej 
de câte… o reculegere a fi-
ecăruia. Într-o aşa dorinţa, 
perpetuă, de Eminescu, a 
intelectualităţii oraşului 
ce, mereu, pe marele sculp-
tor Constantin Brâncuşi ar 
trebui să aibă acasă! Cum 
opera hobiţeanului nostru 
(în ultima vreme ori chiar 
de la început?) a fost îm-
povărată de oficialităţi cu 
multă nepricepere, cu atâta 
dezinteres, tot aşa, Mihai 
Eminescu al tuturor româ-
nilor, nu este onorat la Târ-
gu-Jiu cu un bust într-un 
spaţiu adecvat, în aer liber. 
Încă din  anul 1928, Per-
pessicius pleda pentru ridi-
carea în oraşele ţării a unor 
statui „de perpetuă aminti-
re pentru cea mai măreaţă, 
dar şi cea mai tragic din 
expresiile liricii româneşti”. 
Municipiul reşedinţă de ju-
deţ al Gorjului a fost înţe-
sat de nişte statui, câte fără 
semnificaţie, câte gratuite 
şi ca rezultat manevrelor 
politicheşti. Şi am să aduc 
aminte aici doar de bustul 
regizorului propagandist 

comunist Sergiu Nicolaes-
cu, cu atâta scandal dezve-
lit într-un spaţiu central al 
oraşului, în urmă cu vreo 
două luni.

În presa ultimului dece-
niu al secolului trecut s-a 
scris în mai multe rânduri 
despre această nedreptate 
faţă de Eminescu. Domnul 
profesor Zenovie Cârlugea 
a fost, consider, cel dintâi 
între susţinătorii ridicării 
unui bust al marelui poet la 
Târgu-Jiu. Domnia-sa, zile-
le trecute, a lansat volumul 
„Eminescu - Mitograme ale 
daco-romanităţii”, apărut la 
Editura „TipoMoldova”. De 
aceea, confruntarea cuvân-
tului unui aşa important 
eminescolog cu oricare al-
tul de pe-aici nu şi-ar avea 
rostul.

În 1909, cu prilejul îm-
plinirii a 20 de ani de la 
moartea marelui poet, un 
Comitet al Comemorării din 
Galaţi a alcătuit şi pus în 
pagină un „OMAGIU LUI 
MIHAIL EMINESCU”, ti-
părit la Atelierele Grafice 
Socec & Co. societate ano-
nimă. Volumul a fost ree-
ditat – într-o transcriere fi-
delă a ediţiei princeps – în 
2008 de Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos“ Galaţi. 
În articolul intitulat „EMI-
NESCU OMUL”, scris în Iu-

nie 1909 de Corneliu Botez, 
se găsesc următoarele date 
cu privire la locul şi data 
naşteri poetului: „Asupra 
datei şi locului naşterei po-
etului Eminescu, părerile au 
fost şi sunt încă împărţite. În 
ediţia de lux a poeziilor lui 
Eminescu, din anul 1887, 
apărută sub îngrijirea d-lui 
T. L. Maiorescu, în editura li-
brăriei Socec, d. Maiorescu, 
făcând notiţa biografică a 
poetului, arată că Eminescu 
e născut la 20 Decembrie 
1849, în satul Ipoteşti, lân-
gă Botoşani. Această con-
vingere, marele critic şi-a 
format-o din împrejurarea, 
că însuşi Eminescu a însem-
nat această dată, într’un 
registru păstrat de d. Iacob 
Negruzzi, în care membrii 
societăţei literare „Junimea“ 
şi-au înscris data şi locul 
naşterei lor. După o zadarni-
că escursiune făcută în anul 
1892 în Ipoteşti, satul copi-
lăriei lui Eminescu, de către 
d. N. Giurescu fost elevul 
d-lui Maiorescu, d. G. Cer-
chez, pe atunci prefectul ju-
deţului Botoşani, primeşte o 
scrisoare din partea maicăi

Agapia Gherghel, stariţa 
schitului Agafton, unde trăia 
o mătuşe a poetului, Fevro-
nia Iuraşcu, prin care îi face 
cunoscut că maica Fevronia 
i-a comunicat, că Eminescu 
s’ar fi născut în Botoşani, că 
a fost ea însăşi faţă la bo-
tezul poetului, care i s’a citit 
de preotul Dimitrie dela Us-
penia. Imediat d-l Giurescu 
s’a dus la biserica Uspenia, 
unde găsind pe preotul Di-
mitrie, au răscolit împreună 
mitricile bisericei şi în ade-

văr în mitrica partea I de 
naştere şi botezuri, a găsit 
următoarele rânduri. „Năs-
cut la 15 Ghenarie 1850 din 
părinţii Gheorghe Eminovici, 
proprietar şi soţia sa Ralu, 
născută Vasile Iuraşcu, care 
primi botezul în 21 Ghena-
rie, s’a numit Mihail, având 
naş pe dumnealui stolni-
cul Iuraşcu“. D-l Maiorescu, 
faţă de această constatare 
a d-lui Giurescu, a revenit 
asupra primei sale convin-
geri, opinând că vechea în-
semnare a lui Eminescu în-
suşi va fi fost rezultatul unei 
informaţiuni inexacte a poe-
tului, din partea Părinţilor”.

Într-un articol al scriito-
rului craiovean Tudor Nede-
lcea ni se aminteşte cu câtă 
preocupare Mihai Emi-
nescu se raporta la istoria 
naţională, la personalităţile 
ivite de-a lungul vremuri-
lor. „Polemica de idei este 
folosită de poet nu de dragul 
polemicii, ci numai pentru a 
aşeza „micul curs de istorie 
naţională” pe făgaşul său 
normal. „Lecţie de istorie 
voiţi, onorabililor?” îi chesti-
onează Eminescu. Lecţie de 
istorie vă dăm”. Şi această 
lecţie de istorie, obiectivă şi 
argumentată, o aplică, de 
data aceasta, Revoluţiei de 
la 1821 asimilată de libe-
ralii din jurul ziarului „Ro-
mânul”. Revoluţia lui Tudor 
Vladimirescu are, pe lângă 
caracterul social, un specific 
naţional îndreptat împotriva 
românofobilor” – scrie Tudor 
Nedelcea. Care, în aşa de 
bine-documentatul articol, 
îl citează, în context, şi pe 

Marin Sorescu: “Scormoni-
tor împătimit al istoriei noas-
tre, autorul Luceafărului, ne-
cruţător cu contemporanii, 
avea de ce să fie fascinat, 
descoperindu-l pe Tudor. El 
a moştenit de la pandur ne-
încrederea în elementul su-
perpus, neproducător, pre-
cum şi intuiţia acestuia că 
nu turcii reprezintă pericolul 
major al fiinţei româneşti”.

POEM – „S-a născut ca 
în poveste/ prinţ romantic 
şi frumos/ Tăinuind pum-
nalul sorţii/ Ascuţit, până 
la os// Luminează fără sea-
măn/ Simplu şi întemeietor/ 
Fruntea lui încoronată/ Tot 
de gânduri şi de dor// Are-n 
ochi nemărginirea/ Şi-ale la-
crimilor ploi/ Cu iubirea înfi-
oară/ Ţărmul umerilor goi// 
Vine-nfăşurat în manta-i/ 
De îngeţuri şi de foc/ Înso-
ţit numai de umbra/ Plopilor 
fără noroc// Prin pustia lu-
mii duce/ Pururi ocrotind la 
sân/ Sceptrul limbii a-ntreg 
Neamul -/ Ca un voievod 
bătrân// Plin de pulbere ste-
lară/ Cu al mării cald fior/ 
Murmură cum vremea trece/ 
Palid şi nemuritor// Câte-o 
frunză căzătoare/ Bate-n 
margine de vers/ Şi răsu-
nă-adânc în miezul/ Codri-
lor din univers// Până când 
îngenunchează/ Pleoapa 
cerului senin/ Să-i acopere 
nesomnul/ Pe-un pat ver-
de şi puţin…// Fermecată-i 
ca-n poveste/ Ţara gurilor 
de rai/ Unde ară Eminescu/ 
Pe ogoarele din grai.” – Emi-
nescu, de Adrian Frăţilă, 
din volumul “Scrisoare ge-
neraţiei următoare”, Editu-
ra „Măiastra”, Târgu-Jiu.
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Gelu Vlaşin: „Un poet român 
în Spania este, mai degrabă, 
un «muncitor» pasionat de 
literatură”

„Viaţa unui poet român în Spa-
nia nu este deloc diferită de viaţa 
unui poet din altă parte”, mărturi-
seşte Gelu Vlaşin. A ajuns în Spa-
nia în urmă cu treisprezece ani, 
crezând că va rămâne doar pentru 
o perioadă scurtă, însă după împli-
nirea a zece ani de şedere în afara 
graniţelor României a realizat că 
pentru el acesta era abia începu-
tul unei noi vieţi în Spania, având 
în vedere că la sosire era celibatar 
iar acum se mândreşte cu o familie 
frumoasă. Gelu a fost întotdeauna 
poet, dar a debutat în 1999 când 
un redactor al revistei „România 
Literară” i-a citit şi publicat poezi-
ile fiind acompaniate de prezenta-
rea criticului literar Nicolae Mano-
lescu, preşedinte al Uniunii Scrii-
torilor din România şi Ambasador 
al UNESCO. Deşi a prins rădăcini 
în Spania, poetul nu se desprinde 
de originile sale; de fapt, scrie doar 
în româneşte: „Doar aşa mă simt în 
lumea mea. Nu pot scrie altfel deoa-
rece vorbim de vibraţii şi de tot ceea 
ce o persoană simte că poate trans-
mite celor din jur. Altfel, pentru ce 
mai exista traducători?”, glumeşte 
Gelu Vlaşin. „Majoritatea temelor 
mele sunt legate de două lumi: Ro-
mânia şi Spania. De fapt sunt trei, 
cu lumea mea interioară.”

Dacă ar fi să ţinem cont de faptul 
că, fiind vorba de o artă minoritară, 
nu e deloc uşor pentru nimeni să se 
remarce în lumea poeziei, am putea 
spune că a fi poet român într-o ţară 
străină nu îţi deschide prea multe 
porţi. De aceea, Gelu este realist: 
„Un poet român în Spania este, mai 
degrabă, un „muncitor” pasionat de 
literatură; nu poţi spune cu mâna 
pe inimă că eşti poet, că slujba ta 
este aceea de a scrie poezii. Dar cu 
cât mai sociabil şi mai participativ 
eşti la întâlnirile literare, cu atât ai 
mai multe şanse.”

Acest poet trăieşte într-un me-
diu artistic din toate punctele de 
vedere, deoarece nu numai că or-

ganizează diferite activităţi cultu-
rale relaţionate cu literatura, dar 
are şi o soţie muzician. Este vorba 
de Cristina Vlaşin pe care a cunos-
cut-o aici, în Spania. „Am un grup, 
propriul meu grup de jazz, swing 
bossa-nova şi colaborez cu pianis-
tul spaniol, David Sanz”, ne mărtu-
riseşte Cristina care îmbină pasiu-
nea pentru muzică cu o altă acti-
vitate moştenită prin contagiere de 
la soţul ei Gelu, şi anume aceea de 
responsabil al primei biblioteci ro-
mâneşti în Spania, Biblioteca Luci-
an Blaga situată la sediul FEDROM 
şi care este dotată cu aproximativ 
3.000 de cărţi.

Miguel Fonda Ştefănescu: „Eu 
sunt ca un evreu rătăcitor. 
Eu nu am fondat nimic, eu 
pur şi simplu iau lucrurile şi 
le duc într-un loc anume”

Comunitatea românească se 
află în capul listei populaţiei imi-
grante din Spania, cu 925.140 de 
cetăţeni rezidenţi (30 iunie 2013). 
Din această cauză nu este de mi-
rare că există o astfel de instituţie 
precum FEDROM, o federaţie care 
strânge în jurul ei peste 35 de aso-
ciaţii româneşti din 11 comunităţi 

autonome spaniole. Totul a înce-
put în Coslada: „La sfârşitul anilor 
’90, primii români care au venit în 
Spania au aparţinut minorităţii ad-
ventiste care la acea vreme a întâm-
pinat unele dificultăţi în România 
în ceea ce priveşte dezvoltarea din 
punct de vedere religios. Majorita-
tea dintre aceştia s-au stabilit în 
Coslada şi în Castellón”, explică Mi-
guel Fonda Ştefănescu, preşedinte-
le FEDROM. Atunci au început să 
apară primele asociaţii. Câteva din-
tre ele au decis să organizeze unele 
întâlniri periodice şi astfel, în anul 
2000, a luat fiinţă federaţia. Migu-
el Fonda Ştefănescu nu e român, 
el fiind născut în Franţa şi, chiar 
dacă a locuit câţiva ani în România, 
familia sa s-a stabilit în Spania pe 
când el avea doar câţiva ani, însă 
prin venele sale curge sânge româ-
nesc deoarece mama sa este român-
că. De aceea a decis să nu piardă 
contactul cu cultura românească, 
lucru care a dus la implicarea sa în 
diferite organizaţii, luptând în felul 
acesta pentru ceea ce a considerat 
dintotdeauna a fi al lui.

„Eu sunt ca un evreu rătăcitor. 
Eu nu am fondat nimic, eu pur şi 
simplu iau lucrurile şi le duc în-
tr-un loc anume”, precizează Migu-
el. A ajuns preşedinte FEDROM la 
cererea celorlalte asociaţii, în anul 
2004 şi, de atunci, a acumulat ne-

numărate realizări: s-au realizat ac-
tivităţi de mediere socio-culturală şi 
anul trecut au asigurat peste 600 
de acţiuni personalizate; 160 de ro-
mâni s-au putut întoarce în Româ-
nia în perioada 2010-2011; există 
un centru Europe Direct în Cosla-
da; s-au obţinut proiecte ca Biblio-
teca Lucian Blaga sau Caleidoscop, 
acesta din urmă, în colaborare cu 
Ministerul Culturii din Spania etc.”

Din punctul său de vedere, FE-
DROM este „locul unde se poate 
regăsi un colţişor din România”. 
„FEDROM este locul unde se des-
făşoară periodic activităţi culturale 
şi este în acelaşi timp un loc unde 
te poţi informa, sau unde poţi găsi 
până şi un loc de muncă din când 
în când, chiar dacă acest lucru este 
tot mai dificil în ultima vreme…”, 
ne spune Miguel Fonda. „Pentru 
mine FEDROM, în afară de locul de 
muncă, este oportunitatea de a cu-
noaşte multe persoane, români sau 
de alte naţionalităţi, şi de a forma 
un cerc de prieteni. Este cea de-a 
treia casă a mea”, ne mărturiseşte 
Cristina Vlaşin. Şi, desigur, este un 
loc pentru spaniolii interesaţi de 
cultura românească: „Ne interesea-
ză foarte mult munca cu caracter 
intercultural. Credem că este im-
portantă. Din punct de vedere cul-
tural facem o muncă importantă, 
mai ales pe internet, încercând să 
arătăm de fapt cine suntem.”

Ica Tomi: „Trăim între două 
lumi: locul meu nu este aici, 
nici acolo şi nu ştiu unde este”

Ica Tomi este mâna dreaptă a 
lui Miguel Fonda Ştefănescu. Ea 
îl ajută atât cu gestiunea şi admi-
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CULTURĂ „MADE IN 
ROMANIA”, ÎN MADRID

Rolul FEDROM-ului în integrarea comunităţii 
româneşti în Spania este decisiv; cu iniţiative precum 
cele pe care le promovează se poate avansa de la 
multiculturalitate – convieţuirea mai multor culturi – 
la interculturalitate, unde fiecare cultură oferă ceea ce 
are mai bun.

Există un loc în Madrid unde cultura se află la ea 
acasă, dar care, din păcate, este prea puţin cunoscut 
de spanioli. Este vorba de Federaţia Asociaţiilor 
Româneşti din Spania (FEDROM) unde, după cum 
însăşi numele acesteia ne lasă să înţelegem, se desfăşoară 
activităţi legate de cultura românească. Este un loc de 
întâlnire unde se urmăreşte integrarea românilor prin 
intermediul tradiţiei şi folclorului unei ţări ai cărei 
reprezentanţi în Peninsula Iberică reprezintă de fapt 
cea mai mare comunitate de imigranţi din Spania.
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nistraţia cât şi cu organizarea de activităţi. Ea 
recunoaşte că în momentul de faţă FEDROM se 
confruntă cu o serioasă lipsă de spaţiu, dar că în 
ciuda acestui fapt FEDROM este tot mai cunos-
cut. Acum, Ica se ocupă de un proiect de atelie-
re de folclor, tradiţii şi obiceiuri româneşti, care 
se desfăşoară în week-end la Biblioteca Lucian 
Blaga.

„Pentru a cunoaşte România nu este de ajuns 
să petreci, o dată la câţiva ani, o vacanţă la bu-
nici. De aceea, prin aceste ateliere dezbatem în 
amănunţime aceste teme. Chiar şi pentru pă-
rinţi sau pentru aceia care au trăit ori au cunos-
cut tradiţiile şi obiceiurile româneşti este ca şi 
cum s-ar întoarce în timp, şi-ar aminti sau s-ar 
întoarce acasă”, e de părere Ica Tomi. Ea vorbeş-
te de dorul de casă, dar recunoaşte că acest dor 
nu se bazează doar pe întoarcerea acasă, deoa-
rece există mulţi români care, ca şi ea, trăiesc 
între două lumi. „Dacă m-aş întoarce acum în 
România mi-ar fi foarte dificil să mă reintegrez. 
Sigur că mi-ar fi dor de Spania, de Madrid şi mai 
ales de tot ceea ce am trăit în toţi aceşti ani. Dar 
locuind aici tânjesc după România. Trăim între 
două lumi: locul meu nu este aici, nici acolo şi 
nu ştiu unde este”, povesteşte Ica zâmbitoare. 
Totuşi, cu ajutorul diferitelor evenimente des-
făşurate la FEDROM, participanţii se identifică 
prin ceva şi îşi consolidează identitatea, ceea ce 
îi ajută să continue. Cum spune Ica, „dacă ţi-e 
foame şi spiritului tău îi este foame”.

„Cultura românească atrage”, mărturiseşte 
ea în timp ce ne povesteşte câteva curiozităţi ale 
acestor ateliere: „La un atelier de folclor a venit 
şi o fată de naţionalitate ecuadoriană care stu-
diase ingineria în România în anii ’70. A părăsit 
România în anul 1982 şi după mai bine de 30 de 
ani vorbeşte limba română la perfecţie. Şi a venit 
cu atâta iluzie de a se întoarce acasă… Pentru 
a păstra o limbă trebuie să-ţi placă mult”. De 
asemenea, pune şi exemplul unei perechi de ti-
neri căsătoriţi, ea româncă şi el spaniol, care nu 
pierd nicio activitate a FEDROM-ului; sau a unei 
jurnaliste care, de câte ori are puţin timp liber, 
se duce la atelierele de tradiţii româneşti.

„Nu putem trăi într-o ţară fără să ne gândim 
la integrare. Nu putem face grupuri separate 
pentru că nu se poate trăi aşa; integrarea aju-
tă foarte mult”, spune Ica. „De aceea este foarte 
important ca la FEDROM să nu vină numai ro-
mâni, deoarece credem că fiecare atelier este „o 
oportunitate de a cunoaşte lucruri despre o altă 
cultură”, e de părere Ica Tomi.

Nina Vasile: „Poezia este un mediu 
eficient pentru a ne cunoaşte mai bine 
unul pe altul”

O altă activitate care s-a desfăşurat la bi-
bliotecă a fost cea a Concursului de poezie ro-
mâno-spaniolă, unde poeţi de limbă română sau 

limbă spaniolă au putut să-şi prezinte creaţiile 
într-un concurs literar, la două categorii dota-
te cu premii. Poeta româncă Nina Vasile a fost 
cea care a impulsionat acest eveniment şi care 
a dorit ca la concurs să participe poeţi români 
şi spanioli „tocmai pentru o mai bună integrare 
şi pentru a iniţia o comunicare între cele două 
culturi şi între persoanele care scriu în Spania şi 
România”. „Poezia este un mediu eficient pentru 
a ne cunoaşte mai bine unul pe altul”, este de 
părere Nina Vasile.

Dragoş Popa: „Este genial să poţi uni 
două culturi atât de asemănătoare şi în 
acelaşi timp destul de diferite”

La concurs au participat mai mult poezii în 
limba spaniolă, pentru că majoritatea poeţilor 
români care locuiesc în Spania nu scriu în limba 
română. Au fost trimise însă şi câteva texte din 
România. Câştigător la categoria poeţi români a 
fost Dragoş Cosmin Popa, dar cu o poezie scrisă 
în limba spaniolă. „Acum scriu direct în spanio-
lă. Este destul de dificil dar sunt anumite senti-
mente şi expresii care îmi ies mai bine în limba 
castiliană sau care au mai multă muzicalitate în 
această limbă”, mărturiseşte acesta. Poezia este 
una dintre cele mai bune metode de a integra 
cultura, aşa spun toţi scriitorii. „Este genial să 
poţi uni două culturi atât de asemănătoare şi 
în acelaşi timp destul de diferite în câteva as-
pecte, şi să descoperi lumile altor poeţi. Eu cred 
că acest lucru îmbogăţeşte”, mai spune Dragoş 
Cosmin Popa.

Isabel Rezmo: „Între noi există mai 
multe asemănări decât diferenţe”

În schimb, câştigătoarea de la categoria poeţi 
spanioli, Isabel Rezmo nu a scris în româneşte, 
deoarece a decis să participe la concurs doar ca 
să dobândească experienţă în domeniu. Şi până 
la urmă a câştigat mai mult decât o diplomă. 
„Cred că în ziua de azi, ţinând cont de conjunc-
tura vieţii, e bine să existe o interacţiune între 
culturi pentru ca în felul acesta să ne îmbogăţim 
sufleteşte. Cred că apropierea celor două lumi 
prin acest schimb cultural între poeţi spanioli 
şi români este o idee nemaipomenită, deoarece 
consider că între noi există mai multe asemănări 
decât diferenţe”, opinează poeta spaniolă.

Rolul FEDROM-ului în integrarea comunită-
ţii româneşti în Spania este decisiv; cu iniţiati-
ve precum cele pe care le promovează se poate 
avansa de la multiculturalitate – convieţuirea 
mai multor culturi – la interculturalitate, unde 
fiecare cultură oferă ceea ce are mai bun.

BEATRIZ ARANDA PALACIO

Consulatul Româ-
niei din Castellón şi 
Primăria oraşului au 
semnat un acord în 
vederea predării unui 
curs de limbă, cultu-
ră şi civilizaţie româ-
nească.

Şeful Consulatului 
României de la Caste-
llón de la Plana, Ra-
du-Cătălin Mardare 
şi Primarul Alfonso 
Bataller au semnat 
un acord prin care se 
aprobă utilizarea săli-
lor de clasă din şcoli-
le oraşului în vederea 
folosirii acestora, în 
acest an şcolar, pentru 
predarea unui curs de 
limbă, cultură şi civili-
zaţie românească.

Acest acord este 
impulsionat şi spri-
jinit de Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
din România, care va 
acredita şi va remu-
nera profesorii ce vor 
preda aceste ore. Săli-
le de clasă cedate pen-
tru realizarea acestor 
cursuri vor putea fi 
utilizate două ore pe 
zi, după-amiaza.

Vicent Sales, con-
silier în cadrul de-
partamentului Relaţii 
Instituţionale şi Edu-
caţie al Primăriei din 
Castellon de la Pla-
na, a explicat pentru 
reprezentanţii presei 
prezenţi la eveniment 
că până acum, astfel 
de acorduri erau sem-
nate de către repre-
zentanţii Consiliului 
de Educaţie al Guver-
nului Regional al Co-
munităţii Valenciene, 
însă anul acesta, sar-
cina de încheia astfel 
de contracte revine 
primăriilor, care în co-

laborare cu consula-
tele pot autoriza pre-
darea de cursuri de 
limbă străină în insti-
tuţiile de învăţământ. 
„Acest acord vine ca o 
urmare logică a faptu-
lui că în oraşul nostru 
comunitatea cu cel 
mai mare număr de 
elevi străini este cea 
română”, a spus con-
silierul.

Sales a precizat că 
„solicitările în vederea 
implementării unor 
astfel de cursuri tre-
buiesc făcute de către 
însăşi reprezentanţii 
şcolilor care doresc 
acest lucru” şi că, prin 
acest acord, „Primăria 
nu face altceva decât 
să autorizeze folosi-
rea sălilor de clasă 
din instituţiile de în-
văţământ ale oraşului 
pentru ca Ministerul 
Educaţiei din Româ-
nia să poată realiza 
aceste cursuri folosin-
du-se de proprii profe-
sori”.

Vicent Sales a asi-
gurat că există deja 
„mai multe institu-
ţii de învăţământ din 
oraş care şi-au arătat 
interesul de a le oferi 
elevilor români posi-
bilitatea de a păstra 
contactul cu limba şi 
cultura lor chiar dacă 
sunt şcolarizaţi într-o 
instituţie de învăţă-
mânt pe băncile căreia 
învaţă limbile spanio-
lă şi valenciană”.

Acordul este vala-
bil până la sfârşitul 
acestui an şcolar, cu 
alte cuvinte până la 
31 iulie 2014, el pu-
tând fi prelungit de 
formă anuală.

ALIN SACACEAN

CASTELLÓN DE LA PLANA:
Elevii români vor putea 
învăţa limba română 
la şcolile din oraş

www.gazetademaine.ro
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Inaugurată la începutul anului 
2013, Salina Artificială de suprafaţă 
din cadrul Spitalului de Pneumoftizio-
logie „Tudor Vladimirescu” din comuna 
Runcu se ridică la standarde înalte de 
calitate, fiind şi unica salină din siste-
mul sanitar. Halocamera prezintă con-
fort, siguranţă şi igienă, dotări specifi-
ce pentru petrecerea timpului în mod 
util (TV, calculator, internet, diverse 
jocuri – remy, şah, table, lecturarea di-
feritelor ziare şi reviste), loc de joacă în 
sare pentru copii, cu diferite jucării din 
lemn şi nu numai.

Salina Artificială de Suprafaţă „Tu-
dor Vladimirescu” este cea mai mare 
din Oltenia şi unică în sistemul sani-
tar. Dotările salinei sunt următoarele: 

instalaţii de utilităţi: electrice, sanita-
re, termice, instalaţie de supraveghere 
video, instalaţie TV şi audio, instalaţii 
de ventilaţie şi aer condiţionat, instala-
ţii de iluminat speciale cu „Ornamente 
din sare de Hymalaya”. Pacientului i se 
oferă încălţăminte specială, iar îmbră-
cămintea rămâne cea obişnuită; pen-
tru afecţiunile dermatologice pacientul 
poate purta în interiorul salinei halat 
de baie, în vederea expunerii la aerosoli 
a zonelor de piele afectate.

Salinoterapia – tratament 
non farmaceutic

Haloterapia face parte din categoria 
tratamentelor fizice non farmaceutice 

şi este recunoscută ca terapie comple-
mentară. Salinoterapia implică pe de o 
parte inhalarea aerosolilor salini prin 
căile respiratorii, iar pe de altă parte 
absorbţia lor la nivelul tegumentului, 
care este considerat al doilea organ 
de respiraţie; datorită fenomenului de 
difuzie, aerosolii salini se răspândesc 
uniform în atmosfera interioară a in-
cintei haloterapeutice.

Beneficiile salinoterapiei
Efectele haloterapiei sunt multiple, 

între ele regăsindu-se: stimularea se-
creţiei bronhiilor şi eliminarea sputei, 

micşorarea obstrucţiei şi a dispneei, 
tendinţa de îmbunătăţire a funcţiei 
pulmonare; diminuarea procesului in-
fecţios-inflamator (raritatea tusei şi a 
sputei expectorate); creşte semnificativ 
concentraţia PMN şi activarea acestora; 
activează şi normalizează unii parame-
tri ai sistemului imun; normalizare a 
parametrilor echilibrului hidroelectro-
litic şi a funcţiei mineralocorticoide a 
glandelor suprarenale şi aşa mai depar-
te. O şedinţă de salinoterapie durează 
45 de minute. În funcţie de afecţiune, 
medicul stabileşte numărul de şedin-
ţe necesar fiecărei persoane, numărul 
minim fiind 12. Salinoterapia este pro-
cedeul prin care persoanele inhalează 
aerosolii salini, cu ajutorul cărora sunt 
tratate diverse afecţiuni, în principal 
afecţiunile respiratorii. Salina Artifici-
ală de Suprafaţă „Tudor Vladimirescu” 
funcţionează 7 zile din 7, programările 
făcându-se şi online, pe pagina de in-
ternet a Spitalului de Pneumoftiziologie 
„Tudor Vladimirescu” din comuna Run-
cu.

Carmina WEBER

În Gorj funcţionează unica 
salină artificială din 
sistemul sanitar autohton

Aplicaţia
gratuită
care

îţi Salvează Viaţa

Servicii medicale 
europene, oferite 
gorjenilor

De câteva luni, în munici-
piul Târgu-Jiu funcţionează 
un centru medical în cadrul 
căruia îşi desfăşoară activita-
tea renumitul ortoped Bogdan 
Niculescu şi soţia sa, medicul 
oftalmolog, Mădălina Dobran. 
Serviciile oferite de cei doi 
medici sunt diverse, ridicân-
du-se la înalte standarde de 
calitate, atât prin prisma pro-
fesionalismului specialiştilor 
menţionaţi, cât şi prin perfor-
manţa aparaturii cu care sunt 
dotate cabinetele acestora.

MBN Clinic se află în mu-
nicipiul Târgu-Jiu, pe strada 
11 Iunie 1848, Bl 102, Sc. 6, 
la parter. Medicul specialist 
Bogdan Niculescu oferă servi-
cii diverse, acoperind întreaga 
gamă din domeniul ortope-
die-traumatologie, inclusiv 
operaţii. De asemenea, la 
Cabinetul de Ortopedie sunt 
disponibile şi servicii precum: 
infiltraţii intraarticulare cu 
agenţi de vâscosuplimentare, 
infiltraţii locale/intraarticu-
lare corticoizii; infiltraţii pe-
ridurale sub ghidaj radiologic 
(lombosciatică); infiltraţii lo-
cale cu plasmă filtrată; stimu-
larea consolidării fracturilor 
prin introducerea percutană 
de substituenţi osoşi osteo-
conductivi şi osteoinductivi; 
mobilizări articulare în ane-
stezie; aplicări, suprimări de 
aparate gipsate; trimiteri pen-
tru efectuarea de investigaţii 
imagistice musculo-schele-
tale; recomandări/trimiteri 
fizioterapie şi kinetoterapie; 
recomandări/prescripţii apa-
rate ortopedice (proteze, orte-
ze, susţinători plantari, etc.); 
elaborări de documentaţii/
acte specifice ortopediei şi 
traumatologiei.

Oftalmologie la 
superlativ

În cadrul MBN Clinic 
funcţionează şi Cabinetul 
de Oftalmologie al medicului 
specialist Mădălina Dobran. 
Pacienţii săi beneficiază de 
consultaţii şi explorări func-
ţionale precum: determinare 
acuităţii vizuale (autorefrac-
tometrie computerizată); co-
recţie optică; biomicroscopie 
(examinarea polului anterior 
la lampa cu fanta); măsu-
rarea tensiunii intraoculare 
non-contact; oftalmoscopie 
(examen fund de ochi); dis-
pensarizare glaucomă; tono-
metrie (monitorizarea tensiu-
nii intraoculare); examinare 
şi tratament urgenţe (extrac-
ţie corpi străini); tratament 
injectabil subconjuctival şi 
parabulbar. Cabinetul este 
dotat cu echipament de ul-
timă generaţie: Auto-Refrac-
to-Keratometru CRK7000 
Huvitz; Chart proiector CCP 
3100 Huvitz; Slit lamp Micro-
scope Argus HS7000; Tono-
metru I-CARE. Trebuie men-
ţionat faptul că medicul spe-
cialist oftalmolog Mădălina 
Dobran efectuează şi inter-
venţii în chirurgia cataractei 
prin facoemulsificare. Pentru 
programări şi alte informaţii, 
MBN Clinic pune la dispozi-
ţia doritorilor numărul de te-
lefon 0732041404. 

Carmina WEBER

Salvamont este aplicaţia 
oficială a Asociaţiei Naţionale 
a Salvatorilor Montani din Ro-
mânia (A.N.S.M.R.). Cu ajuto-
rul acestei aplicaţii se pot afla 
cele mai importante avertis-
mente montane, se pot pla-
nifica din timp excursiile cu 
ajutorul Dispeceratului Sal-
vamont şi mai noi informaţii 
despre starea vremii, traseele 
montane, contactele şi locaţi-
ile cabanelor şi pârtiilor din 
întreaga ţară pot fi verificate 
oricând de pe telefonul perso-
nal.

Salvamont este aplicaţia 
oficială a Asociaţiei Naţională 
a Salvatorilor Montani din Ro-
mânia realizată în parteneri-
at cu un operator de telefonie 
mobilă. Aplicaţia are un ser-
viciu de localizare a poziţiei 
telefonului, activat la cererea 
utilizatorului. Posesorii de 
smartphone, care sunt inte-
resaţi de zona montană, sunt 
sfătuiţi să îşi instaleze aceas-
tă aplicaţie, care le poate sal-
va viaţa.

Cum te localizează 
Salvamontul?

Aplicaţia localizează 
poziţia telefonului folosind 
funcţia GPS sau triangulaţia 
antenelor de telefonie mobilă.

Poate notifica în timp real 
dispeceratul Salvamont des-
pre traseul şi coordonatele 
celui de pe munte, altitudi-
nea şi chiar şi nivelul bateriei 
telefonului. Când turiştii sau 
persoane rătăcite pe munte 
apelează de urgenţă dispe-
ceratul, poziţia lor poate fi 
uşor găsită datorită aplicaţi-
ei, reducându-se extrem de 
mult timpul de localizare şi 
salvare. Echipele Salvamont 
pot localiza poziţia telefonu-
lui, coordonatele geografice 
şi nivelul bateriei. Chiar dacă 
telefonul nu mai este în raza 
de acoperire a reţelei de tele-
fonie folosite, traseul parcurs 
va fi memorat pe perioada 
monitorizării, iar la prima co-
nexiune în reţea, dispecera-
tul Salvamont va putea vedea 
din nou coordonatele locaţiei 
utilizatorului. Turiştii care 
folosesc aplicaţia pot notifica 
în timp real dispeceratul Sal-
vamont, cu ajutorul butonu-
lui SOS din aplicaţie, atunci 
când au nevoie de ajutor.

Timpii de intervenţie, 
reduşi considerabil

Potrivit directorului Sal-
vamont Gorj, această aplica-
ţie „permite localizarea ac-
cidentelor pe munte, sfaturi, 

informaţii, planificări de ture 
şi aşa mai departe”. Acest ser-
viciu este recomandat tuturor 
celor care călătoresc pe mun-
te în vreme dificilă sau pe tra-
see necunoscute, echipa Sal-
vamont putând astfel monito-
riza numărul turiştilor care 
se află în zone de risc, iar în 
cazul în care aceştia apelează 
de urgenţă dispeceratul, pozi-
ţia lor poate fi foarte uşor gă-
sită, reducând extrem de mult 
timpul de localizare şi salva-
re. „Aplicaţia se instalează 
pe telefon, doar pe cele cu 
android, apoi se poate fo-
losi oricând pentru a cere 
informaţii, a anunţa ture, 
pentru a intra în direct cu 
salvamontul şi atunci când 
utilizatorul merge pe munte 
şi consideră că pot exista 
riscuri şi doreşte să fie gă-
sit uşor activează opţiunea 
de urmărire pe traseu şi noi 
primim datele respective şi 
îl localizăm imediat”, a ex-
plicat Sabin Cornoiu, directo-
rul Salvamont Gorj. Aplicaţia 
Salvamont asigură reducerea 
timpilor de intervenţie şi astfel 
măreşte şansele de supravie-
ţuire a accidentaţilor.

53 de echipe 
Salvamont, în România

În România sunt 53 de 
echipe Salvamont localizate 
în judeţele Alba, Argeş, Bihor, 
Bistriţa, Braşov, Caraş-Seve-
rin, Covasna, Cluj, Dâmbo-
viţa, Gorj, Harghita, Hune-
doara, Maramureş, Mureş, 
Neamţ, Prahova, Satu Mare, 
Sibiu, Suceava, Vâlcea şi 
Vrancea. Echipele Salvamont 
pot fi contactate pentru in-
formaţii şi la numărul de te-
lefon al Dispeceratului Naţio-
nal Salvamont 0725.826.668 
(0salvamont). 

Carmina WEBER

Salvamont, aplicaţia gratuită care 
îţi Salvează Viaţa pe Munte
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ALEXANDRA MACIAC – PICTORIŢA 
„APLAUDATĂ” PE SCENELE LUMII, 
DAR NECUNOSCUTĂ ACASĂ
Un pictor de excepţie, artist cu totul 

deosebit, Alexandra Maciac a devenit 
cunoscută şi este astăzi admirată de publicul din 
Italia şi din alte ţări ale lumii. Mai puţin însă 
cunoscută şi în România, unde s-a născut şi şi-a 
descoperit talentul. S-a născut la 4 ianuarie 1987 
în Constanţa, fiind decisă încă din copilărie să 
investigheze valurile mării, iar prin magie să 
exporte vise, speranţe, spre universul discret şi 
tăcut al picturii.

Italia, ţara care a îndrăgit-o şi i-a oferit 
o carieră artistică

Locuieşte în Italia, aici având  parte de o carieră 
fulminantă, desfăşurată în mod constant în mai 
multe oraşe, unde a participat la diferite expoziţii 
şi seminarii umanitare, dezvoltând interesul pentru 
un public aparte pe care l-a îndrăgit şi pentru care 
pictează.

Este admirată pentru stilul său rafinat şi maniera 
de interpretare inedită, presa iberică dedicându-i 

ample articole, însă în România trăieşte într-un 
anonimat profund, fără ca vreo galerie să-i acorde 
atenţia cuvenită.

Alexandra Maciac iubeşte România şi lasă urme, 
din ce în ce mai vizibile, în lumea artei contemporane.

Poate, încercarea de a abstractiza timpul prin semn 
propriu nu este altceva decât poetizarea spaţiului unde 
se dă formă umană idealului la care ea, ca artist, aspiră.

Florin Preda-Dochinoiu

www.gazetademaine.ro

Lucica Ionela Popescu ştie drumul artei şi face me-
reu poezie din potecile înguste, pe care le înalţă so-
lemn, misterios şi oficial de riscant. 

Toate sunt ale ei dar nu-i aparţin, decât ca detaliu sen-
sibil. Între atâtea provocări ştie să fie profesor, să incen-
dieze fioruri sau ritmuri şi să îmblânzească ecouri. Pre-
oteasă de geneză  păstrează istorii şi prevesteşte, imnic, 
stări fireşti din elegii minore bănăţene, între confesiunile 
de migală ale imaginarului sufletesc.

Unele agresive, altele avangardiste, o 
parte romantice şi restul existenţiale, sunt 
frumuseţi sonore, care domină pentru o cli-
pă viaţa culturală a Motrului, din Gorjul de 
Jos şi până aproape de ecou, cu un subiect 
de voinţă, stilizat în senzaţii şi mânjit de cu-
loare. 

Dar cum pictura rămâne doar o pulsaţie 
şi trebuie răscumpărată, prin voce, citiţi-i 
doar curajul, lăsând vederii semnul, simpli-
tatea şi aroganţa veacurilor. 

Astăzi, într-o confruntare cu plictisul ur-
ban, antagonic parcă, ignorând noaptea mu-
zeelor, aduce în prim-plan pe Bianca Iuţuc, 
Niculina Tătucu, Raluca Pătru, Andreea 
Burtea (Cookie), Sunamita Arjocu, Tabita 
Arjocu, Roxana Croitoru, Lorena Mergea, 
Loredana Vîlceanu, Florina Ciolacu, 
Izabela Tiribentea, Oana Dolea, inventând 
ziua muzelor la Casa de Cultură din Motru.

La Motru, Lucica Ionela Popescu ştie 
drumul artei şi „zideşte” şcoli de pictură din 
poezii misterios de oficiale, şi îşi aşează în 
păr culori riscante, tulburător de umane.

Alin BĂLUŢĂ

LA MOTRU, LUCICA IONELA POPESCU 
„ZIDEŞTE” ŞCOLI DE PICTURĂ
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„Deasupra” minelor 
de cărbune strălucesc 
medalii de campion

În Motru trăieşte adver-
sarul lui Klitschko, iar în 
locuinţa sa, „deasupra” mi-
nelor de cărbune strălucesc 
medalii de campion.

Omul care a boxat împo-
triva lui Wladimir Klitschko 
(„Ciocanul de oțel”- actua-
lul deţinător al centurilor 
WBA/IBF/WBO/IBO la ca-
tegoria grea) are titlul de 
„MAESTRU AL SPORTULUI 
ROMÂNESC”, a fost multi-
plu campion al României la 
cadeţi, junior şi seniori, iar 
în repetate rânduri a fost 
medaliat la Campionatele 
Mondiale de Tineret.

Valentin Săvescu 
„târât” prin istoria 
mondială a boxului

Valentin Săvescu, ca şi 
Klitschko, sau oricare alt 
sportiv are o poveste de via-
ţă. Deşi poveştile lor por-
nesc din colţuri diferite de 
lume, se termină la fel cum 
au început… diferit. Pe Să-
vescu îl găseşti în biografia 
lui Klitschko, se ţine scai 
de acesta, „târându-l” prin 

istoria mondială a boxului.
Chiar dacă altora nu le 

convine, cei doi au ajuns 
faţă în faţă acum două de-
cenii (1993), când au luptat 
la Campionatul European 
de Box pentru Juniori ce a 
avut loc la Salonic în Grecia.

Unele voci din anturajul 
sportivului susţin că Va-
lentin Săvescu s-a lăsat în-
frânt în repriza a doua pen-
tru ca Wladimir Klitschko 
să poată accede în finală, 
iar ulterior să poată deveni 
campion european la juni-
ori, categoria grea.

Un an mai târziu Valen-
tin Săvescu reuşeşte să ob-
ţină medalia de bronz, în 
Istambul, Turcia la Campi-
onatul Mondial de Juniori, 
categoria +91 kg. Alături de 
el au mai urcat pe podium 
şi alți români: Ioh Mavavili 
(bronz, categoria 51 kg), 
Vazdea Traian (argint, cate-
goria 54 kg) şi Simion Dorel 
(aur, categoria 57 kg).

Trăind într-o 
competiţie regională 
cu viaţa

Cursul vieţii nu este ni-
ciodată acelaşi, viaţa nu 
este totdeauna dreaptă şi de 

cele mai multe ori schimbă 
destine, pune în faţă poteci 
neştiute, fără să ţină cont 
de aplauzele primite, suc-
ces sau palmares. Săvescu, 
boxează în gol, viaţa îi aran-
jează destinul, iar dacă e să 
facem o scurtă paralelă între 
el şi adversarul său de acum 
douăzeci de ani observăm o 
antiteză existenţială.

Unul a ajuns să cunoas-
că faima mondială, pentru 
că a fost înconjurat de oa-
meni care au crezut în des-
tinul său, l-au încurajat, 
nelăsând loc depresiei şi 
abandonului în momentele 
de criză.

Celălalt, înconjurat de 
profitori şi mulţi Iuda dor-
nici de arginţi, n-au obser-
vat că meciul cu viaţa i-a 
fost „aranjat”, iar datorită 
unei conjuncturi de mo-
ment (forţa ucigătoare din 
pumn) a ajuns să-şi tră-
iască viaţa într-un orăşel 
minier, care nu mai pune 
accent pe istorie şi nu oferă 
prea multe oportunităţi în 
viitor pentru cultură, sport 
şi adevăratele valori.

Unii îl vor interlop, dar el 
boem îşi urmează cursurile 
liceului la seral şi continuă 
să trăiască într-o competi-

ţie regională cu viaţa spe-
rând că undeva în colţu’ 
străzii, în faţa barului sau 
în centrul oraşului, cineva 
o să-l arate cu degetul, nu 
ca pe-un adversar care să-
ţi inspire teama, ci, ca un 
campion care este posibil să 

se fi lăsat înfrânt, pentru o 
cauză nobilă.

În Motru trăieşte adver-
sarul lui Klitschko iar în 
locuinţa sa, „deasupra” mi-
nelor de cărbune strălucesc 
medalii de campion.

Alexandru PREDA

www.gazetademaine.ro

Adversarul lui Klitschko 
locuieşte la Motru

Andrei Moraru a reu-
şit să surprindă simplitatea 
realităţii miraculoase, abso-
lut esenţială, care nu poate 
stârni decât foşnet de poezie 
patriotică adevărată, nu nu-
mai la Chişinău.

Pentru „poemul” său, pur 
românesc, denumit sugestiv 
„Onor la Tricolor!”, primeşte 
admiraţia noastră ca un (în)
semn de nobleţe.

ANDREI MORARU, 
UN ARTIST  
„JOS PĂLĂRIA”


