
Dacă în România lucrurile întârzie să se miște 
în direcția potrivită, vești bune vin din străinătate, 
acolo unde mișcarea cooperatistă capătă o amploare 
din ce în ce mai mare. În timp ce la București se 
guvernează tot în stil mioritic (deseori, falimentar), 
pe plan extern factorii de decizie realizează rolul și 
mai ales potențialul pe care îl are acest sector al 
economiei. Și nu vorbim despre un exemplu, două, 
ci avem în vedere chiar renumitul G20, grupul celor 
mai puternice state industrializate din lume.

Un mesaj clar a fost transmis vara asta de G20, 
care a invitat la masa discuțiilor mișcarea cooperatistă, 
reprezentată prin conducerea Alianței Cooperatiste 
Internaționale, al cărei membru este și UCECOM. 
G20 este un forum internațional pentru cooperare 
economică și reunește lideri și reprezentanți de pe 
toate continentele, precum și guvernatori ai băncilor 
centrale. Membrii G20 își propun să abordeze în 
mod colectiv cele mai semnificative provocări de pe 
glob, oferind soluții de impact pentru întreaga lume.

În aprilie, ACI a înființat un grup de lucru ACI-G20 
care, așa cum îi spune și numele, a deschis calea 
dialogului cu statele reunite în G20. Scopul asumat, 
prezentarea priorităților mișcării cooperatiste, asuma-
rea unui angajament ferm în cadrul deliberărilor G20 
și angajarea în eforturi semnificative de a promova 
imaginea și interesele cooperației. În 2021, președinția 
G20 este deținută de Italia, iar summitul liderilor G20 
va avea loc la Roma în perioada 30-31 octombrie. 
ACI a fost invitată să participe, astfel că luna viitoare 
30 de reprezentanți ai membrilor Alianței Cooperatiste 
Internaționale vor merge la Roma pentru a susține 
punctul cooperației în fața celor mai puternici oameni 
de pe mapamond.

Cooperaþia, chematã la masa discuþiilor G20
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Sunt cooperativele actori-cheie în educație? Cum răspunsul diferă 
de la o regiune la alta, am ales să mergem și noi pe acest drum în 
căutarea unei comparații care să ne arate nivelul atins în prezent. 
În România, prin managementul de sistem dezvoltat de Uniunea 
Națională a Cooperației Meșteșugărești, funcționează un sistem de 
învățământ cooperatist bine pus la punct, fiecare treaptă a educației 
fiind atent parcursă, de la liceu (până de curând chiar de la grădiniță) 
și până la universitate.

Un recent webinar (19 iulie) organizat de Alianța Cooperatistă 
Internațională a reunit experți din domeniul educației cooperatiste, 
care au discutat despre rolul mișcării cooperatiste ca actor de prim 
rang în promovarea educației. În același timp, nouă ne-a oferit 
posibilitatea de a descoperi cum stau lucrurile și prin alte părți, 
de aici putând fi extrase informații prețioase privind învățământul 
cooperatist.

Prin „Calea cooperatistă”, ACI vrea să promoveze capacitatea 
modelului cooperatist de a se adapta la nevoile comunităților locale 
în perioade de criză majoră, dar și dincolo de acestea.

În discursul său de deschidere, directorul general al ACI, Bruno 
Roelants, a insistat asupra principiilor Rochdale, elaborate în 1844 
de mișcarea cooperatistă din Marea Britanie și care includeau încă 
de acum aproape două secole o referire la educația cooperatistă. 
Readaptate nevoilor prezentului, principiile cooperatiste adoptate 
în 1995 prin declarația ACI privind identitatea cooperatistă includ 
la punctul 5 „Educația, formarea și informarea”. Iar recomandarea 
193 a OIM, cea referitoare la promovarea cooperativelor, solicită ca 
politicile naționale „să promoveze educația și formarea în principiile 
și practicile cooperatiste la toate nivelurile corespunzătoare ale 
sistemelor naționale de educație și formare, precum și în societate”.
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Rolul educaþiei cooperatiste în dezvoltarea societãþii

Oameni ºi locuri - întâlniri istorice

De prin lumea cooperatistã

Universitatea Artifex, pregătită de un nou an cu provocări
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Sevastiþa Grigorescu: „Avem profesori receptivi ºi proactivi, conectaþi în permanenþã la schimbãrile profunde ce au loc în economia lumii”

De altfel, după cum remarca și președintele 
UCECOM, Sevastița Grigorescu, într-un mesaj 
postat pe site-ul Universităţii „Artifex”, „în aceste 
vremuri dificile și atipice, anul universitar 2021-2022 

debutează cu multe provocări, dar și cu speranță și 
cu dorință de autodepășire”. Dincolo de provocări și 
așteptări, rămân faptele, iar Artifex se legitimează 
ca o comunitate academică de prestigiu, care până 
în prezent a produs peste 15.000 de specialişti cu 
înaltă pregătire în domeniul economic.
Siguranță înainte de orice

Indiferent de modalităţile în care se va desfăşu-
ra activitatea la Artifex, cadrele universitare sunt 
deja pregătite pentru ceea ce va urma. Asupra 
acestui aspect a insistat și președintele UCECOM 
în mesajul transmis cu ocazia deschiderii noului an 
universitar: „Șansa reîntoarcerii în amfiteatre şi a 
(re)întâlnirii în sălile de curs sau de seminar trebuie 
să fie dublată de o deplină siguranță igienico-sani-
tară, față de care avem cu toţii o responsabilitate 
deosebită (...) Deși Covid-19 continuă să fie o 
sursă de îngrijorare nu numai la nivel național, ci 
şi pe întreg mapamondul, personalul de la Arfitex 
este pregătit să ofere studenților și masteranzilor 
condiții adecvate de învățare şi perfecționare”.  PAGINA 2

Anul universitar 2021-2022 a debutat în 
România sub aceleași auspicii de care ne 
temeam: un nou val al pandemiei Covid-19 
amenință țara, cazurile pozitive cresc de la 
o zi la alta, iar oamenii nu mai știu cum  
să se ferească. Universitatea Artifex și-a 
deschis porțile pentru toți studenții, cu 
mențiunea că revenirea în sălile de curs 
se va face cu respectarea tuturor măsurilor 
de protecție, siguranța igienico-sanitară 
a tinerilor, dar deopotrivă și a cadrelor 
didac tice fiind extrem de importantă pentru 
conducerea instituției.

Nicolae Tomuº, ultimul lespedar din Apuseni
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Următoarea Adunare Generală a Alianței Coope-
ratiste Internaționale va avea loc la 20 iunie 2022 
la Sevilla, în Spania. Evenimentul va fi găzduit de 
Confederația Spaniolă a Cooperativelor Muncitorilor 
(COCETA). În cadrul sesiunii respective se va vota 
pentru președinția ACI și Consiliul de Administrație.

Spania cuprinde 20.000 de cooperative, în care 
sunt angajate mai bine de 600.000 de persoane. 
Cooperativele au activitate în toate sectoarele 
economiei și în fiecare colț al țării. Membru al ACI 
din 1999, COCETA sprijină crearea și dezvoltarea 
cooperativelor de lucrători, subliniind rolul important 
al acestora în asigurarea locurilor de muncă stabile, 
precum și în generarea bogăției și a coeziunii sociale.

Președintele ACI, Ariel Guarco, a declarat: „Mulțu-
mim COCETA și mișcării cooperatiste spaniole, în 
general, pentru că s-au oferit să ne primească la 
Sevilla în iunie 2022. Este important ca mișcarea 
cooperatistă să se întâlnească pentru a discuta 
modalități prin care diferitele noastre sectoare se 
pot reconstrui mai bine împreună după pandemia 
Covid-19. După Congresul mondial al cooperativelor 
de la Seul, din decembrie 2021, Adunarea Generală 
va fi o bună ocazie pentru noi să ne implicăm cu 
toţii și să planificăm un viitor mai bun pentru toți”.

La rândul lui, președintele COCETA, Luis Miguel 
Jurado, a precizat: „Cooperativele de lucrători au 
jucat un rol cheie în menținerea locurilor de muncă 
în timpul crizei Covid-19. Așteptăm cu nerăbdare 
să primim membrii ACI la Sevilla și să prezentăm 
diferența pe care o fac cooperativele în țara noastră”.

Două treimi (66%) dintre companiile mici şi 
mijlocii globale au fost afectate din punct de vedere 
financiar de lockdown-urile naţionale impuse în timpul 
pandemiei de Covid-19. Pentru a răspunde situației 
dificile din piață, 3 din 10 firme au ales să dezvolte 
noi produse. Pe lângă lansarea de noi produse şi 
servicii, ca răspuns activ la situația apărută, fiecare 
a cincea IMM a intrat în noi segmente de business. 
Concret, unele societăți au venit cu alternative digi-
tale la ofertele fizice obișnuite, altele au investit în 
livrarea la domiciliu (HoReCa), iar mulți producători 
au schimbat marfa, trecând pe măşti, dezinfectanți 
şi alte accesorii medicale.

Pentru optimizarea cheltuielilor, multe firme au 
introdus reduceri bugetare (38%), salarii sau ore de 
lucru diminuate (35%). Doar una din 10 a recurs la 
măsuri critice, cum ar fi concedierea angajaţilor sau 
oprirea plăţii facturilor.

Cercetătorii din Olanda au dezvoltat o tehnologie 
cu laser care permite administrarea unor injecţii fără 
ac. Este o descoperire considerată revoluţionară şi 
care ar putea să estompeze frica unor persoane faţă 
de injecţii şi să stimuleze vaccinările. Tehnologia 
„Bubble Gun” foloseşte un laser care împinge mici 
picături de lichid prin stratul exterior al pielii, a precizat 
David Fernandez Rivas, profesor la Universitatea din 
Twente şi cercetător afiliat la Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), care a finanţat acest proiect.

Întregul proces este mai rapid decât înţepătura 
unui ţânţar şi nu provoacă durere deoarece termi-
naţiile nervoase din piele nu sunt atinse, a precizat 
profesorul Rivas: „Într-o milisecundă, sticla în care 
se află lichidul este încălzită cu un laser, o bulă 
este creată în lichid, împingând lichidul în afară cu 
o viteză de cel puţin 100 de km/oră”.

În ceea ce privește partea didactică, Artifex se 
poate lăuda cu un grup de profesori „receptivi şi proac-
tivi, conectaţi în permanenţă la schimbările profunde 
ce au loc în economia lumii, care îşi adaptează în 
consecinţă informaţiile transmise studenţilor în orele 
de curs astfel încât aceştia să dispună de un grad 
superior de înţelegere a fenomenelor economice”.

„Să nu uităm că suntem cu toții parte a unei familii 
academice de care ne mândrim și care ne obligă pe 
toți – studenți, cadre universitare, personal auxiliar, 
fondatori”, a conchis Sevastița Grigorescu.
Mesajul rectorului Alexandru Manole

Și prof. univ. dr. Alexandru Manole, rectorul Univer-
sității Artifex, a avut un mesaj de transmis cu ocazia 
deschiderii anului universitar:

„Anul acesta, s-au împlinit 102 ani de la atestarea 
documentară a învățământului superior cooperatist și 
28 de ani de la reorganizarea acestuia, prin înființarea 
Universității Artifex. Anul universitar 2021-2022 începe 
în condiții cu totul deosebite, din cauza atenției pe care 

trebuie să o acordăm prevenirii răspândirii SARS-CoV-2,  
context în care, în continuare, suntem puși la încer-
care, instituții și oameni deopotrivă, în ceea ce 
privește capacitatea de adaptare și de rezistență! 
(…) Pentru a minimiza riscurile asociate pandemiei, 
procesul didactic va combina participarea studenților 
la activități «față în față», în sălile de curs și semi-
nar, cu valorificarea mijloacelor didactice alternative.  
Trăim o situație neobișnuită, dificilă, pe care o putem 
depăși numai prin înțelegerea clară și asumarea rolu-
lui fiecărei părți implicate, cât și printr-o implicare și 
dialog constructiv permanent între membrii comunității 
academice”.

„Dragi studenți, în numele comunității academice, 
acum, la început de an universitar, vă urez «Bun 
venit!» și îmi exprim convingerea că, împreună, vom 
transforma în experiențe plăcute și utile provocările 
care ne stau în față la acest început de an universi-
tar!”, a subliniat rectorul Universităţii „Artifex”.

LAURENȚIU TEODORESCU

Sevastiþa Grigorescu: „Avem profesori receptivi ºi proactivi, conectaþi în 
permanenþã la schimbãrile profunde ce au loc în economia lumii”
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Într-o definiție neoficială, am putea spune că educația cooperatistă combină „a învăța 
să fii” cu „a învăța să faci”.
Malaezia are peste 2400 de școli cooperatiste

În Asia, sistemul cooperatist este atât de dezvoltat încât mare parte din economie 
se sprijină pe realizările unor asemenea entități. De exemplu, în Malaezia, elevii învață 
despre antreprenoriat în școlile cooperatiste. Dato' Kamarudin Ismail, vicepreședinte al 
ANGKASA (Federația Națională de Cooperare) a explicat rolul major pe care îl joacă în 
educația copiilor cele peste 2400 de școli cooperatiste din țară.

Interesant este și faptul că multe dintre aceste cooperative școlare sunt conduse de 
elevi care încă nu au împlinit 18 ani! În Malaezia, în 1989, statul a decis ca toate școlile 
primare să funcționeze ca unități de învățământ cooperatist. „A fi într-o cooperativă școlară 
încurajează cooperarea și munca în echipă a elevilor”, a explicat vicepreședintele Dato' 
strategia națională.
Cursuri de educație cooperatistă în Brazilia

Geâne Ferreira, manager de Dezvoltare Umană la Serviciul Național de Învățare 
prin Cooperare (SESCOOP), a descris cum funcționează lucrurile în Brazilia. An de an, 
SESCOOP pregătește 4000 de profesori în modelul de afaceri cooperatist; apoi, cadrele 
specializate merg și transmit informațiile către cei 100.000 de studenți brazilieni înscriși 
în învățământul cooperatist. De asemenea, SESCOOP lucrează cu tineri între 14 și 24 
de ani care primesc instruire din partea meșterilor cooperatori, fiind astfel ajutați să se 
pregătească pentru primul lor loc de muncă.

Alte inițiative includ predare training despre leadership pentru membrii cooperatori, 
precum și alte aspecte de afaceri, dar și un parteneriat cu Banca Centrală Braziliană, prin 
care angajații cooperativelor primesc educație financiară. „Cooperativele sunt actorii-cheie 
în educație. Ele au o mare responsabilitate, aceea de a contribui la o societate mai bună, 
iar educația este calea de realizare”, spune directorul de HR al SESCOOP.
Cum stau lucrurile în Țara Bascilor

O abordare similară a adoptat și cooperativa Tazebaez, din Țara Bascilor (Spania). 
Prin intermediul proiectului „Mondragon Team Academy”, Tazebaez oferă un curs despre 
antreprenoriatul cooperatist, care permite studenților să descopere acest sector prin 
crearea propriilor cooperative.

„Înveți cu adevărat atunci când faci. Și acești tineri învață despre cooperative prin 
crearea cooperativelor. Ei pot decide dacă păstrează cooperativa după absolvire sau dacă 
renunță, dar cel puțin vor avea cunoștințele necesare și vor descoperi dacă le place mode-
lul. Trebuie să depășim zona noastră de confort ca membri cooperatori și să începem 
să vorbim despre cooperative cu acei oameni care nu gravitează în mod natural spre 
orientarea noastră socio-economică. Trebuie să-i atragem pe oameni spre cooperație”, a 
explicat Ana Aguirre, responsabilă cu acest proiect.

Prin toate aceste eforturi, comunitatea internațională a cooperatorilor încearcă să arate 
lumii că modelul cooperatist poate fi o alternativă reală la întreprinderile convenționale. 
Trebuie doar încredere și voință pentru a pune lucrurile în mișcare. (M.O.)

În „Memorii”, fostul prim-ministru îi dedică  
mai multe pagini lui Carol I, din care reiese 
că România a avut un rege „arbitru de ne-
contestat al luptelor noastre politice”. Totuși, 
I.G. Duca îl numește pe Carol I „un om, în 
definitiv, mediocru”, dominat de o serie de 
însuşiri „care nouă, românilor, ne lipseau”. 
Despre ce e vorba, îl lăsăm pe I.G. Duca 
să povestească:

 Conştiinciozitatea
„Într-o ţară de aproximaţie în toate, el 

a adus conştiinciozitatea impusă până la 
meticulozitatea germană”.

 Consecvenţa
„Într-o ţară de zvâcnituri, de entuziasm 

violent şi de descurajare pripită, sau cel 
puţin de rapidă plictiseală, el a adus o 
stăruinţă nezdruncinată, liniştită şi regulată 
ca bătăile numeroaselor orologii ce umpleau 
apartamentele sale”.

 Răbdarea
„Într-o ţară plină de nerăbdare şi de 

neastâmpăr, el a adus răbdarea care ştie 
să pregătească şi astâmpărul care ştie să-şi 
menţie pururea seninătatea”.

 Exactitatea
„Într-o ţară care n-avea noţiunea tim-

pului, regele Carol aducea simţul exactităţii 
matematice. Pentru nimic în lume nu ar fi 
intrat la deschiderea Parlamentului în sala 
de şedinţă la 12 şi un minut. Când suna 
12, el şi intra pe poartă!”.

 Virtutea domestică
„Într-o ţară cu moravuri destul de uşoare,  

în care divorţurile înfloreau şi aventurile 
amoroase stăpîneau viaţa socială, el ne-a 
adus pilda unor virtuţi domestice de o neo-
bişnuită puritate. Se poate spune că femeile 
n-au jucat nici un rol în viaţa lui. Câteva au 
pretins mai tîrziu că i-ar fi obţinut favorurile 
în tinereţe, dar nu se ştie dacă ele nu s-au 
lăudat. În Memoriile lui (n.n. – Carol I),  

reaminteşte cu drag anume serbări pe la 
Măgurele şi lasă să se înţeleagă că fru-
museţile Bucureştiului îl cam asediau prin 
saloanele d-nei Oteteleşanu. Dar nu i s-a 
putut stabili nici o legătură serioasă şi, în 
orice caz, nu s-a cunoscut nici o femeie care 
a exercitat vreodată vreo influenţă asupra 
lui. Privită în genere, viaţa sa intimă avea 
chiar ceva monahal”.

 Spiritul occidental
„Pe de altă parte, într-o ţară cu men-

talitate orientală, el a adus un spirit occi-
dental în vremea tocmai când acea ţară se 
străduia să se avânte în marea vâltoare 
a civilizaţiunii occidentale. Nu este vorba 
că, pe la sfârşit, atmosfera de bizantinism 
a ţării l-a influenţat şi pe el, ci că a avut 
tăria să rămâie întotdeauna occidental şi 
să nu ne împrumute orientalismul decât în 
unele forme. În rezumat, l-am contaminat 
prea puţin”.

 Urmărirea scopului
„Şi în fine, într-o ţară care, din cauza 

vicisitudinilor ei istorice, nu era obişnuită cu 
planuri dinainte făcute şi bine definitivate, el 
a venit urmărind un scop precis, a făcut un 
program şi l-a îndeplinit întocmai. Că acest 
program era mai mult un program personal 
decât un program naţional, aceasta este o 
altă chestiune, dar că a fost un program 
şi că s-a îndeplinit, aceasta nimeni n-o 
poate nega”.

LAURENȚIU TEODORESCU

Howard Brodsky, co-fondator, președinte și CEO al CCA Global Partners, din 
Statele Unite ale Americii, este președintele grupului de lucru G20 al ACI. Iată ce 
spune el despre prezența cooperației la summit-ul G20 de la Roma: „G20 este primul 
forum pentru cooperare economică internațională și joacă un rol esențial în crearea 
unui mediu favorabil creșterii și dezvoltării globale favorabile incluziunii. Țările G20 
reprezintă 90% din produsul mondial brut, 80% din comerțul mondial și 75% din 
populația mondială. Este extrem de important ca lumea cooperatistă să aibă un loc 
la masă și să facă parte din deciziile politice care se iau.

Cooperativele sunt, cu adevărat, capitalism cu conștiință. Cooperativele, prin 
însăși natura lor, pun oamenii pe primul loc, nu profitul, ceea ce este necesar în 
lumea de astăzi”.

 La nivel mondial, cooperativele joacă în prezent un rol extrem de important 
în economie și societate, având peste un miliard de membri și mai bine de 280 
de milioane de angajați, ceea ce reprezintă 12% din forța de muncă de pe glob.

Gazeta Viața CM publică un scurt interviu acordat de Howard Brodsky colegilor 
de la Alianța Cooperatistă Internațională.

Care este obiectivul principal al grupului de lucru ACI-G20?
În întâlnirile anterioare ale G20, în raportul final au fost incluse cooperativele ca 

parte a răspunsului la provocările actuale din lume. Guvernele G20 trebuie să știe 
că o politică guvernamentală și fiscală care include și structura cooperatistă poate 
contribui la construirea unei economii și mai puternice. Noi, cooperația, abordăm 
multe dintre problemele cu care se confruntă omenirea.

Reprezentanții ACI vor participa la toate cele opt grupuri operative ale G20, 
din octombrie. Ce vor transmite ei?

Trăim într-o lume în care există două tipuri de sărăcie: sărăcia economică și 
sărăcia speranței. Deoarece modelul cooperatist abordează ambele probleme, trebuie 
să arătăm statelor membre G20 că promisiunea unei societăți mai incluzive este 
la îndemâna noastră. Cu atât de mulți oameni lăsați în urmă, din punct de vedere 
financiar, și cu puține speranțe pentru o viață mai bună, calea actuală pe care au 
apucat-o multe țări nu este una durabilă. Cooperativele dau forță oamenilor, le 
conferă putere și reprezintă binele.

Ce rol pot juca cooperativele în rezolvarea provocărilor globale post-pandemie?
Dacă ne putem gândi la un efect pozitiv al acestei pandemii, trebuie să subli-

niem faptul că activitatea și angajamentul cooperativelor au devenit mai vizibile și 
mai tangibile atât pentru publicul larg, cât și pentru instituțiile publice. Societățile 
cooperative au colaborat îndeaproape cu aceste instituții pentru a nu lăsa pe nimeni 
în urmă și pentru a oferi tot sprijinul necesar. Cooperativele au lucrat, deci, pentru 
a atenua suferințele și disconfortul oamenilor.

NICHOLAS CEZAR

Rolul educaþiei cooperatiste în dezvoltarea societãþii

Cooperaþia, chematã la masa discuþiilor G20

(Urmare din pagina 1)

(Urmare din pagina 1)

Carol I, despre ce le lipseºte românilor. De la rãbdare la consecvenþã
Despre Carol I ca exemplu s-a 

tot scris și tot n-ar fi destul pentru 
a închide acest capitol din istoria 
României. Au “dat cu pixul” despre 
întâiul suveran al țării noastre nume-
roși oameni de litere, dar și politicieni 
versați, care au interacționat destul 
de mult cu membrii Casei Regale. 
Să nu uităm nici faptul că, în cam-
pania publică “cei mai iubiţi români” 
lansată de Televiziunea Română cu 
vreo 15 ani în urmă, Carol I a ieşit 
pe locul doi în ineditul clasament 
final. Totuşi, dacă Ionel Brătianu a 
punctat tăria lui Carol I de a nu se 
aventura câtuși de puțin în bârfele 
și combinațiile specifice plaiurilor 
moldo-dâmbovițene, I.G. Duca a 
remarcat alte lucruri.

Observațiile unui monarh
Oameni ºi locuri – întâlniri istorice
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Nu-i bai!

Obiecte decorative tip GalléMeºteºug ºi carierã

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

Unde ne sunt meºterii sticlari de altãdatã? Nu este o
întrebare retoricã, este, pur ºi simplu, o întrebare pentru eco-
nomia noastrã. Ei au reprezentat o breaslã aparte în lumea
meºterilor, atât prin dificultatea meseriei cât ºi prin talentul
necesar celor ce se încumetau pe calea transformãrii nisipului
în inegalabila sticlã.

Pe lângã banalele recipiente destinate produselor lichide,
recipiente realizate industrial în acele fabrici destul de
periculoase, din punct de vedere al sãnãtãþii, existau ateliere
de sticlãrie ce produceau adevãrate opere de artã. Dar sã
vedem despre ce este vorba. Din deceniul ºapte al secolului
trecut, în România a început meºterirea sticlei de tip Gallé.
Un pic de istorie n-ar strica. Nãscut în anul 1846, la Nancy
(Franþa), meºterul sticlar Émile Gallé a folosit pentru prima
datã în prelucrarea sticlei tehnici precum decuparea, gravarea
cu acizi, poleirea ºi alte efecte speciale, create cu ajutorul
peliculelor metalice ºi al bulelor de aer. Piesele sale opace,
viu colorate, din sticlã stratificatã, sculptatã sau incizatã, cu
modele florale s-au bucurat de un mare succes la expoziþiile
organizate la Paris în anii 1878 ºi 1889. Asta este! Sticla a
redevenit în secolul al XIX-lea ca un suport pentru arta purã.
De ce spunem a revenit?, pentru cã ea a fost încã din
antichitate, ºi apoi în Evul mediu, produsul meºteºugãresc
folosit mai ales pentru vitralii. Realizarea vaselor Gallé, deºi
de o esteticã aparte, prezenta un anumit pericol, ca urmare
a utilizãrii oxidului de uraniu în etapele prelucrãrii. De aceea
Gallé-ul a fost interzis în Franþa. Aici intervin meºterii sticlari
români. Prin creativitatea ºi intuiþia lor au îndepãrtat posibilul
pericol, eliminând elementele radioactive din producþie,
culoarea fiind obþinutã doar prin coroziunea (gravura) straturilor
de sticlã cu ajutorul acidului fluorhidric. ªi aºa, meºteºugarii
noºtri sticlari au devenit recunoscuþi în întreaga lume. La
începutul anilor ’90, în Buzãu existau peste 100 de ateliere
în care erau realizate complet manual obiecte decorative tip
Gallé. Timp de 15 ani, municipiul Buzãu a fost principala
sursã de sticlãrie, meºteºugitã astfel, pentru întreg Globul.
La sfârºitul acelui deceniu, peste 4000 de buzoieni, meºteri
sticlari ridicau faima meºteºugului românesc pe firmamentul
Galaxiei Meºteºugãreºti. A durat cât a durat dar, din cauza
crizei economice din 2008, acele ateliere de vis au falimentat
în cea mai mare parte, iar piaþa tradiþionalã a fost invadatã
de variantele chinezeºti.

Sã ne amintim de „Creºterea ºi Descreºterea” acestui
meºteºug. Pe la mijlocul secolului trecut mai mulþi meºteri
sticlari din þarã s-au mutat, cu tot cu familii, în zona Buzãului.
Aceºtia au reuºit în scurt timp sã punã pe picioare o fabricã
de sticlã, numitã Perla, care avea sã devinã cunoscutã pe
întregul Mapamond. Faima a crescut dupã ce un meºter
„bãtrân”, Archi Zoltan a început sã meºteºugãreascã sticla
multistratificatã în trei sau patru culori. Tehnologia are la bazã

suprapunerea mai multor straturi de sticlã de diverse nuanþe.
Prin repetarea unui set de operaþiuni – desenarea cu un lac
protector al formelor dorite în introducerea vasului într-o baie
de acid fluorhidric – se obþine un vas de sticlã decorat în
relief cu motive florale sau peisaje. În aceste ateliere, devenite
legende, la o piesã de mãrime medie lucra 50 de ore o
echipã formatã dintr-un pictor, un acidator ºi un gravor, plus
o altã echipã de sticlari de cel puþin ºase meºteri. Atelierele
din Buzãu erau prezente la expoziþii de profil peste tot în
lume. Lãmpile ºi vazele tip Gallé meºterite la Buzãu ajungeau
chiar în casele vedetelor de la Hollywood. Dupã 2005, pieþele
externe au început sã se orienteze cãtre „chinezisme”, care
având mânã de lucru foarte ieftinã, îºi permiteau sã vândã
sticlãria decorativã la jumãtatea preþului practicat de meºte-
ºugarii noºtri. Produsele lor semãnau cu ale noastre dar
aveau o calitate slabã. În timp, clienþii au realizat cã produsele
luate de la chinezi s-au tensionat, adicã s-au crãpat, iar ale
noastre au rãmas intacte ºi la fel de frumoase. Dar acestea
sunt vorbe. Aproape toate atelierele meºteºugãreºti care
produceau vase de tip Gallé s-au închis ori s-au reprofilat.

În Buzãu mai funcþioneazã doar vreo cinci ateliere ce se
zbat cu abnegaþie pentru a împiedica dispariþia acestui meº-
teºug. O firavã speranþã existã, dar ea are nevoie de sprijinul
statului, mai ales prin reglarea convenabilã a preþului gazelor,
combustibil necesar la suflarea vaselor de sticlã. Meºteri
precum Dãnuþ Mãiþã, Maria Chiricioiu cred cã acest meºteºug
de o deosebitã fineþe va reuºi sã supravieþuiascã, mãcar
pentru prestigiul sticlarilor români, atât de apreciaþi altãdatã.

LIA PINTILIE

În momente neaºteptate care ne-au bulversat cu brutalitate
trãirea noastrã zilnicã, plinã de scandaluri politice, inginerii financiare
ºi dispreþuirea cetãþeanului, vrând nevrând, îºi impune prezenþa
fantastica Varã. Ea ne aratã cã încã suntem oamenii acestui pãmânt
fãrã seamãn. Noi, simplii cetãþeni distanþaþi acum pentru siguranþa
medicalã, nu socialã, ehee… asta socialã a început acum trei decenii,
fiind cu totul altã poveste ce parcã este inaccesibilã „analfabeþilor”,
ne îndreptãm gândurile spre splendoarea Mãrii Negre. Hai sã vedem,
sã cunoaºtem ºi sã recunoaºtem vestigiile ºi colþurile naturale ce
definesc adevãratul Litoral.

De Deltã am scris ºi nu mã voi da înapoi sã mai scriu, dar…
sã începem cu Razim, fantasticul lac din complexul lagunar Razim-
Sinoie, perlã a Litoralului. Peºte, Portiþa ºi Istoria. Asta definesc
acest lac cu trecere naturalã la mare. Ce nu prea ºtim este cã pe
fundul sãu s-au descoperit indicii cã aici s-ar afla monumentul funerar
al poetului roman exilat de Augustus, Publius Ovidius Naso. Ovidiu,
adicã autorul cunoscutelor „Metamorfoze”. Istorie, nu glume amare
debitate de ai noºtri aleºi. Nu amintim de Histria, Tomis, Callatis,
pentru cã suntem orbiþi de Mamaia, Costineºti ºi mai nou, Vama
Veche. Deh, decât carte, mai bine promiscuitate. În sudul extrem se
aflã Mangalia, nu perla de staþiuni sudice (Olimp, Neptun, Jupiter,
Venus, Saturn), ci oraºul întemeiat în secolul VI î.Hr. Este cel mai
vechi oraº din jurul Mãrii Negre, în antichitate numindu-se Callatis,
în evul mediu Pangalia ºi acum… aºa cum îl ºtiþi. A fost tot timpul
oraº-port indiferent de cei care au trecut pe aici: geþi, greci, romani,
turci ºi tãtari. Toþi ºi-au pus amprenta ºi au contribuit la destinele

acestui municipiu. Un exemplu elocvent îl constituie Moscheea
Esmahan Sultan, cea mai veche din Europa Creºtinã. A fost
construitã în 1575 de fiica Sultanului Selim al II-lea (1566-1574),
soþia lui Sokollu Mehmet Paºa, vizirul Sultanului. Da, dar sã vedeþi
ce e istoria. Ea, moscheea a fost meºteritã din piatra zidurilor cetãþii
Callatis, piatrã de construcþie cu douã mii de ani mai veche. Da, dar
pe aici au trecut ºi romanii, aºa cã fântâna ritualã a Moscheei a fost
ziditã din piatra Mausoleului roman al Consului Vinares Upullus
decedat în 212 d. Hr. Asta este evoluþia, piatrã peste piatrã din ceea
ce au ridicat predecesorii noºtri. (L.P.)

ORIZONTAL: 1) Neplãcere 2) Altã viaþã – Puse pe
foc 3) Þine la glumã – Soare egiptean – În afara terenului
4) În ºagã! – Amãrãciune 5) Tutun mãcinat – Coadã de
ºacal! 6) Refuz – Mistuit de foc – Botoºani pe maºinã
7) Pãstãi de fasole – În acest loc (pop.) 8) Animale din
haitã – Decorul hibernal 9) Invidie – Sunt dificil de cãrat
10) Solemn la bisericã.

VERTICAL: 1) Rãzor de legume – Cuiºor de cizmar
2) Vânturi foarte puternice – Oferta din ziar! 3) Trecãtoare
– Încurcãturã 4) Usturoi (reg.) – Medie la matematicã!
– Oameni fãþarnici 5) Duºmãnie – Se duce la tuns
6) Venerat la musulmani – Promis de Biblie 7) Redate în
direct! – Cãutaþi de fini – Joc de Gorj! 8) Numit ºi smalþ
– Serviciu pe vas 9) Farmec feminin – Pacoste 10) Poate
fi descoperit.
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Nu-i bai!

Obiecte decorative tip GalléMeºteºug ºi carierã

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

Unde ne sunt meºterii sticlari de altãdatã? Nu este o
întrebare retoricã, este, pur ºi simplu, o întrebare pentru eco-
nomia noastrã. Ei au reprezentat o breaslã aparte în lumea
meºterilor, atât prin dificultatea meseriei cât ºi prin talentul
necesar celor ce se încumetau pe calea transformãrii nisipului
în inegalabila sticlã.

Pe lângã banalele recipiente destinate produselor lichide,
recipiente realizate industrial în acele fabrici destul de
periculoase, din punct de vedere al sãnãtãþii, existau ateliere
de sticlãrie ce produceau adevãrate opere de artã. Dar sã
vedem despre ce este vorba. Din deceniul ºapte al secolului
trecut, în România a început meºterirea sticlei de tip Gallé.
Un pic de istorie n-ar strica. Nãscut în anul 1846, la Nancy
(Franþa), meºterul sticlar Émile Gallé a folosit pentru prima
datã în prelucrarea sticlei tehnici precum decuparea, gravarea
cu acizi, poleirea ºi alte efecte speciale, create cu ajutorul
peliculelor metalice ºi al bulelor de aer. Piesele sale opace,
viu colorate, din sticlã stratificatã, sculptatã sau incizatã, cu
modele florale s-au bucurat de un mare succes la expoziþiile
organizate la Paris în anii 1878 ºi 1889. Asta este! Sticla a
redevenit în secolul al XIX-lea ca un suport pentru arta purã.
De ce spunem a revenit?, pentru cã ea a fost încã din
antichitate, ºi apoi în Evul mediu, produsul meºteºugãresc
folosit mai ales pentru vitralii. Realizarea vaselor Gallé, deºi
de o esteticã aparte, prezenta un anumit pericol, ca urmare
a utilizãrii oxidului de uraniu în etapele prelucrãrii. De aceea
Gallé-ul a fost interzis în Franþa. Aici intervin meºterii sticlari
români. Prin creativitatea ºi intuiþia lor au îndepãrtat posibilul
pericol, eliminând elementele radioactive din producþie,
culoarea fiind obþinutã doar prin coroziunea (gravura) straturilor
de sticlã cu ajutorul acidului fluorhidric. ªi aºa, meºteºugarii
noºtri sticlari au devenit recunoscuþi în întreaga lume. La
începutul anilor ’90, în Buzãu existau peste 100 de ateliere
în care erau realizate complet manual obiecte decorative tip
Gallé. Timp de 15 ani, municipiul Buzãu a fost principala
sursã de sticlãrie, meºteºugitã astfel, pentru întreg Globul.
La sfârºitul acelui deceniu, peste 4000 de buzoieni, meºteri
sticlari ridicau faima meºteºugului românesc pe firmamentul
Galaxiei Meºteºugãreºti. A durat cât a durat dar, din cauza
crizei economice din 2008, acele ateliere de vis au falimentat
în cea mai mare parte, iar piaþa tradiþionalã a fost invadatã
de variantele chinezeºti.

Sã ne amintim de „Creºterea ºi Descreºterea” acestui
meºteºug. Pe la mijlocul secolului trecut mai mulþi meºteri
sticlari din þarã s-au mutat, cu tot cu familii, în zona Buzãului.
Aceºtia au reuºit în scurt timp sã punã pe picioare o fabricã
de sticlã, numitã Perla, care avea sã devinã cunoscutã pe
întregul Mapamond. Faima a crescut dupã ce un meºter
„bãtrân”, Archi Zoltan a început sã meºteºugãreascã sticla
multistratificatã în trei sau patru culori. Tehnologia are la bazã

suprapunerea mai multor straturi de sticlã de diverse nuanþe.
Prin repetarea unui set de operaþiuni – desenarea cu un lac
protector al formelor dorite în introducerea vasului într-o baie
de acid fluorhidric – se obþine un vas de sticlã decorat în
relief cu motive florale sau peisaje. În aceste ateliere, devenite
legende, la o piesã de mãrime medie lucra 50 de ore o
echipã formatã dintr-un pictor, un acidator ºi un gravor, plus
o altã echipã de sticlari de cel puþin ºase meºteri. Atelierele
din Buzãu erau prezente la expoziþii de profil peste tot în
lume. Lãmpile ºi vazele tip Gallé meºterite la Buzãu ajungeau
chiar în casele vedetelor de la Hollywood. Dupã 2005, pieþele
externe au început sã se orienteze cãtre „chinezisme”, care
având mânã de lucru foarte ieftinã, îºi permiteau sã vândã
sticlãria decorativã la jumãtatea preþului practicat de meºte-
ºugarii noºtri. Produsele lor semãnau cu ale noastre dar
aveau o calitate slabã. În timp, clienþii au realizat cã produsele
luate de la chinezi s-au tensionat, adicã s-au crãpat, iar ale
noastre au rãmas intacte ºi la fel de frumoase. Dar acestea
sunt vorbe. Aproape toate atelierele meºteºugãreºti care
produceau vase de tip Gallé s-au închis ori s-au reprofilat.

În Buzãu mai funcþioneazã doar vreo cinci ateliere ce se
zbat cu abnegaþie pentru a împiedica dispariþia acestui meº-
teºug. O firavã speranþã existã, dar ea are nevoie de sprijinul
statului, mai ales prin reglarea convenabilã a preþului gazelor,
combustibil necesar la suflarea vaselor de sticlã. Meºteri
precum Dãnuþ Mãiþã, Maria Chiricioiu cred cã acest meºteºug
de o deosebitã fineþe va reuºi sã supravieþuiascã, mãcar
pentru prestigiul sticlarilor români, atât de apreciaþi altãdatã.

LIA PINTILIE

În momente neaºteptate care ne-au bulversat cu brutalitate
trãirea noastrã zilnicã, plinã de scandaluri politice, inginerii financiare
ºi dispreþuirea cetãþeanului, vrând nevrând, îºi impune prezenþa
fantastica Varã. Ea ne aratã cã încã suntem oamenii acestui pãmânt
fãrã seamãn. Noi, simplii cetãþeni distanþaþi acum pentru siguranþa
medicalã, nu socialã, ehee… asta socialã a început acum trei decenii,
fiind cu totul altã poveste ce parcã este inaccesibilã „analfabeþilor”,
ne îndreptãm gândurile spre splendoarea Mãrii Negre. Hai sã vedem,
sã cunoaºtem ºi sã recunoaºtem vestigiile ºi colþurile naturale ce
definesc adevãratul Litoral.

De Deltã am scris ºi nu mã voi da înapoi sã mai scriu, dar…
sã începem cu Razim, fantasticul lac din complexul lagunar Razim-
Sinoie, perlã a Litoralului. Peºte, Portiþa ºi Istoria. Asta definesc
acest lac cu trecere naturalã la mare. Ce nu prea ºtim este cã pe
fundul sãu s-au descoperit indicii cã aici s-ar afla monumentul funerar
al poetului roman exilat de Augustus, Publius Ovidius Naso. Ovidiu,
adicã autorul cunoscutelor „Metamorfoze”. Istorie, nu glume amare
debitate de ai noºtri aleºi. Nu amintim de Histria, Tomis, Callatis,
pentru cã suntem orbiþi de Mamaia, Costineºti ºi mai nou, Vama
Veche. Deh, decât carte, mai bine promiscuitate. În sudul extrem se
aflã Mangalia, nu perla de staþiuni sudice (Olimp, Neptun, Jupiter,
Venus, Saturn), ci oraºul întemeiat în secolul VI î.Hr. Este cel mai
vechi oraº din jurul Mãrii Negre, în antichitate numindu-se Callatis,
în evul mediu Pangalia ºi acum… aºa cum îl ºtiþi. A fost tot timpul
oraº-port indiferent de cei care au trecut pe aici: geþi, greci, romani,
turci ºi tãtari. Toþi ºi-au pus amprenta ºi au contribuit la destinele

acestui municipiu. Un exemplu elocvent îl constituie Moscheea
Esmahan Sultan, cea mai veche din Europa Creºtinã. A fost
construitã în 1575 de fiica Sultanului Selim al II-lea (1566-1574),
soþia lui Sokollu Mehmet Paºa, vizirul Sultanului. Da, dar sã vedeþi
ce e istoria. Ea, moscheea a fost meºteritã din piatra zidurilor cetãþii
Callatis, piatrã de construcþie cu douã mii de ani mai veche. Da, dar
pe aici au trecut ºi romanii, aºa cã fântâna ritualã a Moscheei a fost
ziditã din piatra Mausoleului roman al Consului Vinares Upullus
decedat în 212 d. Hr. Asta este evoluþia, piatrã peste piatrã din ceea
ce au ridicat predecesorii noºtri. (L.P.)

ORIZONTAL: 1) Neplãcere 2) Altã viaþã – Puse pe
foc 3) Þine la glumã – Soare egiptean – În afara terenului
4) În ºagã! – Amãrãciune 5) Tutun mãcinat – Coadã de
ºacal! 6) Refuz – Mistuit de foc – Botoºani pe maºinã
7) Pãstãi de fasole – În acest loc (pop.) 8) Animale din
haitã – Decorul hibernal 9) Invidie – Sunt dificil de cãrat
10) Solemn la bisericã.

VERTICAL: 1) Rãzor de legume – Cuiºor de cizmar
2) Vânturi foarte puternice – Oferta din ziar! 3) Trecãtoare
– Încurcãturã 4) Usturoi (reg.) – Medie la matematicã!
– Oameni fãþarnici 5) Duºmãnie – Se duce la tuns
6) Venerat la musulmani – Promis de Biblie 7) Redate în
direct! – Cãutaþi de fini – Joc de Gorj! 8) Numit ºi smalþ
– Serviciu pe vas 9) Farmec feminin – Pacoste 10) Poate
fi descoperit.


