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Într-o Românie în continuă schimbare, în care modernul se 
grăbește să ia locul tradiționalului, ceva se încăpățânează să 
păstreze parfumul trecutului cu amintiri plăcute, izvorâte din 
povești de vieți greu încercate. Sunt portrete ale meșteșuga-
rilor, de la ceasornicari la bijutieri, de la blănari la frizeri, de 
la meşteri în bucate la lutieri.

Pe meșteșugarii români îi recunoști ușor și de cele mai 
multe ori doar privindu-le mâinile – mâini mari, butucănoase, 
tăbăcite, cam îmbătrânite înainte de vreme, uneori căzute sub 
povara meşteşugului practicat. Spatele încovoiat și degetele 
înnegrite sau cu urme de vechi bătături sunt și ele marcă 
înregistrată în această breaslă. Dar cel mai ușor îi identifici 
după pofta cu care fiecare vorbește despre meseria sa, după 
modul în care îşi prezintă marfa la târgurile de profil, ca și 
cum ar fi o prelungire a propriei persoane, țesând povești cu 
tâlc în jurul produsului expus.

Bătăturile sunt legate de firescul cu care îşi asumă să 
trăiască o viaţă întreagă în slujba meșteșugului practicat; 
unii stau aplecați pe un scaun, împletind coşuri de nuiele, 
alții plămădesc la greu lutul umed sau „îmblânzesc” lemnul  
și/sau fierul. Cu toții caută o formulă potrivită pentru a realiza  
un obiect cu adevărat unicat, cu toții sunt obişnuiţi să facă 
sacrificii, chiar şi în planul sănătății, de cele mai multe ori 
ignorată. Îi unesc dârzenia și pasiunea, dar și faptul că nicio-
dată nu se plâng de munca grea.  PAGINA 3

Portret de meºteºugar – mâini bãtãtorite, 
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Meºterul miniatural al gospodãriei þãrãneºti

Alegerea unei meserii, între neîmplinirile pãrinþilor ºi capacitãþile reale ale copiilor
De câțiva ani, poate chiar din ’90 încoace, România 

face echilibristică între nevoile economiei și realitatea unei 
societăți insuficient adaptate vieții în capitalism. S-a cre-
zut (și asta în mod eronat) că democrația aduce, dincolo 
de libertate și drepturi cetățenești, schimbarea pe toate 
planurile, inclusiv în învățământ și tot ce decurge de aici. 
Închiderea fabricilor, a marilor întreprinderi industriale i-a 
făcut pe mulți părinți să viseze cu ochii deschiși la un altfel 
de viitor pentru copiii lor. Unul departe de fum, sudoare, 
muncă brută, pontaj, dar nimeni n-a bănuit, cu decenii în 
urmă, că acest viitor va aduce criza pe piața muncii. Și iată 
România anului 2021, inadaptată la un prezent ce caută 
cu disperare muncitori, ingineri, specialiști, meșteșugari.

Orișicât ne-am strădui, nu putem spune că am dat peste un părinte care  
să afirme cu tărie că el vrea ca odrasla-i să învețe o meserie, de bucătar, 
croitor, cizmar ori tâmplar. Dimpotrivă, toți aspiră spre zări academice, în 
mod inconștient transferând asupra fiilor/fiicelor povara propriilor neîmpliniri.

Pentru SCM Prestarea Comănești, 2021 a 
marcat 35 de ani de istorie, deopotrivă cu bune și 
rele. Cooperativa s-a înființat în 1986, iar la scurt 
timp după Revoluția din ’89, mai exact în 1991 și 
1992, din această societate s-au desprins alte cinci 
cooperative.

Gazeta „Viața CM” a stat de vorbă cu Rodica 
Eleonora Munteanu, președinte SCM Prestarea, care 
a avut bunăvoința să ne spună câteva cuvinte despre 
societatea pe care o conduce. „La momentul înființă-
rii, aveam foarte multe activități. Construcții, fabri-
carea de mic mobilier, tricotaje (serie și comandă),  
confecții (serie și comandă), frizerie, coafură...  
Momentan, mai facem doar confecții, serie și co-
mandă, plus frizerie”.

SCM Prestarea Comãneºti, 35 de 
ani de activitate neîntreruptã
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„VIAÞA CM”
în anul 2022

● Pe lângă formatul virtual, pe care editorul îl 
experimentează de ceva timp, anul viitor, gazeta 
„VIAŢA CM” va apărea lunar (12 ediţii) şi în 
format fizic, pe hârtie, preţul unui exemplar de 
patru pagini rămânând 1 leu.

● Pentru 1 abonament anual se plătesc 12 lei, 
fără taxe poştale.

● Abonamentele pot fi contractate prin 
POŞTA ROMÂNĂ, la toate subunităţile poştale 
din ţară. Publicaţia este înscrisă în Catalogul de 
Presă al Poştei Române la codul 19149. 

 Nu uitaţi:
 „VIAŢA CM” MERITĂ SĂ FIE CITITĂ!
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În România de azi, despre viitorul celui 
„mic” se discută non-stop și din primele 
zile de viață. Îi zărești pe părinți adunați 
în grupuri pe lângă locurile de joacă din 
parcuri, sporovăind despre cele mai bune 
grădinițe, apoi școli private și, într-un final 
apoteotic, facultăți din străinătate. Și toate 
astea se întâmplă chiar de când viitorul țării 
e în scutece și abia gângurește. Nu importă, 
tații știu că fiul lor trebuie să fie un mare 
informatician („Se câștigă bine în IT”) sau 
avocat respectat, iar mamele insistă spre 
orice ramură din medicină.

La discuții, nimeni nu vorbește despre 
cofetar-patiser, frizer, cizmar sau bijutier, toți 
au aspirații moderne, capitaliste. Problema 
este că, indiferent de ce-și doresc acești 
români, țara are nevoie disperată de mese-
riași. România nu mai găsește meșteșugari, 
fabricile îi caută peste tot pe specialiștii școliți 
în trecut, patronatele sunt dispuse chiar să 
plătească salarii ca-n Vest pentru personal 

calificat. În curând, păstrând ritmul actual, 
piața muncii internă va fi dominată de ne-
calificați și personal adus de peste hotare, 
cu o Asie ce abia așteaptă să mai rezolve 
cumva problema suprapopulării.

Să fim corecți, însă, și să recunoaștem 
că nici sistemul de învățământ actual nu 
îndeamnă la altceva. Se pune presiune inu-
tilă pe copii încă din școala primară, unde 
apar clase împărțite pe categorii valorice, de 
aici și germenii unui eșec didactic timpuriu; 
forțat să înghită lecția vieții predată de un 
sistem depășit, copilul-elev român nu știe pe 
ce drum să o apuce, nu are idee despre ce 
își dorește să facă, el este împins de foarte 
devreme pe o așa-zisă cale a succesului, 
care înseamnă doar informatică, psihologie 
și limbi străine. Despre artă și meserii, 
nici vorbă să se mai discute în școlile din 
România anului 2021.

LAURENȚIU TEODORESCU

S-a născut în martie 1886, pe când Capitala 
începea să-și schimbe fața, deschizându-se spre 
modernism. Părinții, Gheorghe (cojocar) și Paraschiva, 
erau de prin părțile Sibiului, iar în București veniseră 
pentru a face comerț cu covoare tradiționale. George 
Topârceanu termină „Sf. Sava” și apoi primește simbrie,  
ca funcționar, la Casa Bisericii. Însă nu i-a plăcut 
niciodată munca, așa că strânge imediat mai multe 
luni de șomaj decât de ucenicie; în plan profesional, 
începe Dreptul, pe care-l „trădează” pentru Litere, 
dar nici aici nu rămâne prea mult.

Debutul literar îl are la 19 ani, dar consacrarea  
apare abia în 1909, când se remarcă iscălind „Răspun-
sul micilor funcționari”, o replică la „Caleidoscopul” 
lui Șt. O. Iosif și Dimitrie Anghel. Fiind remarcat de 
Garabet Ibrăileanu, ajunge la Iași (1911) și iscălește 
în revista „Viața românească”, devenind rapid amic 
cu Mihail Sadoveanu, Gala Galaction, Tudor Arghezi 
și Hortensia Papadat-Bengescu.

Din scurtul mariaj cu învățătoarea Victoria Iuga i 
se naște unicul fiu, Gheorghe. Însă divorțul a însemnat 
pentru el libertatea de a-și îndrepta sentimentele spre 

cea care îi ocupa gândurile de multă vreme. Povestea 
de iubire dintre George Topârceanu și Otilia Cazimir 
s-a consumat discret, departe de ochii protipendadei 
de atunci, dar chiar și așa câteva dintre scântei tot 
au ajuns la apropiați.

La doar câteva luni după ce cunoscuse fericirea, 
este smuls din brațele Otiliei de un ordin de mobili-
zare ce-l azvârlă pe frontul celui de-Al Doilea Război 
Balcanic (1913). Scapă teafăr, dar numai pentru 

puțin timp fiindcă vremurile erau cum erau, iar fiorii 
unei conflagrații mondiale se simţeau tot mai tare. 
În august 1916 , mobilizat din nou, merge alături de 
trupele române în campania din Bulgaria.

George Topârceanu cade prizonier în urma Bătă-
liei de la Turtucaia (1-6 septembrie 1916), cu sigu-
ranță cea mai rușinoasă înfrângere pe care armata 
română a suferit-o în toată istoria ei. Alături de alți 
28.000 de ostași și 480 de ofițeri, Topârceanu petrece 
aproape un an și jumătate în lagărele Bulgariei, de 
unde scapă în 1917, fiind eliberat la intervenția lui 
Constantin Stere, președintele Sfatului Țării. Memoriile 
sale de pe front apar într-un singur volum ce include 
două texte, „Amintiri din luptele de la Turtucaia” și 
„Pirin Planina”. Acolo sunt observații fine, dure, dure-
roase: „Mitralierele duşmane bat faţa Dunării, din 
mal până-n mal. Sub ropotul lor intermitent, şiruri de 
bulbuci mărunţi apar pe luciu plesnind în aer, ca şi 
cum gloanţele ar veni de jos, din fundul apei. Rând 
pe rând, în jurul fiecărui înotător grindina proiectilelor 
descrie cercuri vertiginoase care se tot strâng, se 
tot strâmtează, până ce capul omului prins la mijloc 
dispare brusc din vedere, ca un balonaş împuns cu 
acul... Ce s-o fi petrecând acum în capetele acele, 
care se văd încă de aici, plutind pe valuri în jos, ca 
nişte amănunte fără însemnătate? Dacă mai întârziam 
un sfert de ceas în Dunăre, aş fi ştiut. Moartea hidoa-
să m-ar fi încleştat şi pe mine la fel, între văzduh şi 
apă, fără nădejde de scăpare”.

Se îmbolnăvește grav și, în 1936, doar doctorii 
din Viena știu a-i pune un diagnostic corect: cancer 
hepatic. Nu a fost niciodată un băutor de primă mână, 
așa că se întreabă, deznădăjduit, de unde a căpătat 
ciroza. Își lasă sufletul în mâinile Domnului la 7 mai 
1937, avându-l alături pe Demostene Botez, prietenul 
cu care mergea la vânătoare. (N.C.)

Un „nea Mitică” găsești în aproape orice cooperativă meșteșugă-
rească din țară și fiecare îți răspunde, când îl întrebi cum îi mai 
este spatele ori dacă îl mai dor mâinile, „N-am nimic, bre”. Însă, 
undeva departe în priviri, descoperi la toți aceeași boală, aceeași 
durere pricinuită de dispariţia meşteşugului drag.

Este drama nerostită a meşteșugarului român, care vede că nu 
mai poate să păstreze şi să transmită mai departe meseria învăţată. 
Azi, în România, meşteşugul este în pericol, riscă să dispară sub 
povara greutăților puse de autorități (taxe, controale, șicane) și a 
invadării pieței de produse second-hand importate din toată Asia.

În România, chiar dacă există o uniune naţională – vorbim 
aici de UCECOM – care încă se zbate cu competențe și mijloace 
limitate pentru apărarea şi promovarea meşteşugurilor tradiţionale, 
inclusiv (cel puțin parţial) prin fostele şcoli de arte şi meserii din 
cadrul FIPCM „Spiru Haret”, această breaslă tot este în pericol.

Și asta fiindcă mai cu seamă că, în ultimii ani, statul și-a 
întors privirea spre alte așa-zis priorități. Că ne place sau nu să 
recunoaștem, tinerii de azi care moştenesc de la părinți, bunici 
secretele unui meşteşug aleg, într-un final, să se orienteze spre 
o altă meserie, considerată mai uşoară și o cale mai rapidă de a 
face bani. Sunt cifre alarmante, dar am auzit că, în momentul de 
faţă, nici 10% dintre tinerii care învaţă un meşteşug nu-l practică. Și 
asta este drama, omul de tip nou nu simte că, mai presus de toate, 
meşteşugul este ca fiinţa iubită, de care te legi pe viaţă. (M.O.)

Alegerea unei meserii, între neîmplinirile pãrinþilor ºi 
capacitãþile reale ale copiilor
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Topârceanu, între dragostea pentru Otilia Cazimir ºi iadul de la Turtucaia
Mulți fii ai literaturii au bătut la porțile 

poeziei, însă talentul i-a însoțit dincolo de 
pragul lirismului doar pe unii dintre ei. În 
cazul lui George Topârceanu, poate că a 
fost mai mult de atât, căci mulți vorbesc și 
despre tupeul care i-a călăuzit pașii în viață. 
S-a împrietenit cu Sadoveanu și tabăra sa, 
și-a vărsat sângele pentru România, dar mai 
presus de toate i-a dedicat Otiliei Cazimir 
cele mai frumoase poeme de dragoste, semn 
al unei iubiri pasionale, parcă nepământene.

Oameni ºi locuri – întâlniri istorice



23 noiembrie
● CONSTANTIN ROŞOIU, preşedinte al SCM UNIREA Pucioasa 

● ILEANA MOŢCANU, contabil şef al SCM ÎMBRĂCĂMINTEA 
Craiova ● RODICA LUMINIŢA ROCA, contabil şef al SCM  
ÎMBRĂCĂMINTEA Constanţa.

24 noiembrie
● MILUDIA BUTNARU, secretar al UOCMMB ● MIRCEA CRIŞAN, preşedinte 

al Soc. Coop. MUREŞUL DAVA din Deva ● ŞTEFAN SOCOLIUC, preşedinte al 
SCM AUTOSERVICE Suceava.

25 noiembrie
● MIOARA OPREA, preşedinte al SCM PROGRESUL Bistriţa ● CRISTINA 

PERPELEA, contabil şef al SCM PIMEX Ploieşti.
26 noiembrie
● RADU COSTESCU BĂLĂCEANU, preşedinte al SCM ÎNAINTE Constanţa  

● CARMEN MARIANA BOZA, contabil şef al SCM CRINUL Galaţi.
27 noiembrie
● FLORENTINA MARICICA BENDEA, preşedinte al SCM TIMPURI NOI Sibiu 

● MIHAELA BROŞBEANU, preşedinte al SCM ARTA Târgovişte ● MARIANA 
NEAGU, preşedinte al SCM PROGRESUL Făurei.

28 noiembrie
● CĂTĂLINA MEREUŢĂ, preşedinte al SCM PIELBAC Bacău ● GHEORGHE 

MAGHER, preşedinte al SCM OLTUL Vâlcea ● MARCEL BULACU, administrator 
al SCM ÎNFRĂŢIREA Băileşti.

29 noiembrie
● ILIE SABĂU, preşedinte al Asociaţiei Meşteşugarilor Mureşeni ● IOAN 

RÂZNIC, preşedinte al SCM MOLDOVA Siret.
30 noiembrie
● ALIN-DUMITRU TUDOR, dir. adj. al Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru 

Haret” Craiova.
1 decembrie
● GHEORGHE CHIRILOIU, preşedinte al SCM CRINUL Galaţi ● ELISABETA 

IGOROV, preşedinte al SCM DRUM NOU Bucureşti.
2 decembrie
● SOFIEA DUDĂU, preşedinte al SCM PRESTAREA Bârlad ● MARGARETA 

PINTILESCU, şef contabil al SCM MUNCĂ ŞI ARTĂ Bucureşti ● ADINA STROESCU,  
şef contabil al SCM PRESIN Sinaia.

3 decembrie
● CRISTIAN VALENTIN MATIȘ, președinte al SCM UNIREA MESERIAȘILOR 

Chișineu Criș.
4 decembrie
● LUCIAN ANGHEL, preşedinte al UJCM Iaşi.
5 decembrie
● MARIA DINU, preşedinte al SCM RĂSĂRITUL Alexandria ● MIHAIL POPESCU, 

preşedinte al SCM SPRIANA Baia Sprie. 
6 decembrie
● TEODOR BOIA, preşedinte al SCM AUTOSERVICE Cluj-Napoca ● VIORICA 

DEFTU, şef contabil al SCM MEŞTEŞUGARUL Aleşd.
7 decembrie
● ANDREEA FELICIA NECULAESCU, şef contabil al Asociaţiei „UJCM 

Dâmboviţa” ● MIHAELA DĂNCILĂ, contabil şef al SCM TRANSILVANA Sebeş.
8 decembrie
● GHEORGHE CONSTANTINESCU, preşedinte al SCM ORIENTAL CARPETS 

Craiova ● MARIAN MATEI, preşedinte al SCM AUTO GRUP SERVICE Horezu.
9 decembrie
● VASILE IACOB, preşedinte al SCM PRESTAREA Slobozia ● GABRIEL 

ILIE, vicepreşedinte al UJCM Ialomiţa ● CONSTANTIN VITAN, preşedinte al 
SCM SINCO Piteşti.

10 decembrie
● ELENA NECULAESCU, preşedinte al Asociaţiei „UJCM Dâmboviţa” ●  MARIA 

CAZAC, vicepreşedinte al SCM MOBILĂ ŞI TAPIŢERIE Bucureşti ●  LEONTINA 
PRECUP, contabil şef al SCM MEDIEŞANA Mediaş.

11 decembrie
● ALEXANDRA KEDVES, președinte al SCM PUBLITER Bucureşti ● LARISA 

RUSU, contabil şef al SOCOM UNIREA Soc. Coop. Petroşani.
12 decembrie
● CARMEN FLAVIA BURLACU, președinte al Soc. Coop. DINAMO Timișoara 

● MIHAELA GINA PERŞINARU, contabil şef al SCM UNIREA Mizil.
13 decembrie
● ILEANA TRUFAŞU, preşedinte al ATCOM „MOLDAVIA” Botoşani ●  GEORGIANA  

MUNTEANU, contabil şef al SCM CONSTRUCTORUL Constanţa.
14 decembrie
● EMIL IONIŢĂ, preşedinte al Soc. Coop. PROGRESUL Babadag ● ZSOFIA 

VARGA, vicepreşedinte al Soc. Coop. ÎMBRĂCĂMINTEA Satu Mare ● OANA 
ONIŢĂ, contabil şef al SCM ŢIBLEŞUL Târgu Lăpuş.

15 decembrie
● DANIELA SÎRBU, contabil şef al AJCM Vaslui.
16 decembrie
●  VIORICA PAVEL, preşedinte al SCM MUNCA Negreşti ● ŞTEFANA PRUNĂ, 

preşedinte al SCM ARTA CASNICĂ Tismana ● CLAUDIA MORARIU, președinte 
al SCM SEBIȘANA Sebiș. 

17 decembrie
● ELENA DANIELA ZGĂVÎRDICI, contabil şef al SCM MUNCA Tg. Ocna.
19 decembrie
● IONUŢ VASILE, preşedinte al SCM MOTOR SERVICE Bucureşti.
20 decembrie
● ANDREEA ELENA LENCU, şef contabil al UJCM Alba ● TATIANA DOBRÎI, 

preşedinte al SCM COVART Comarnic ● MARGARETA SARCHIZ, şef serviciu 
contabilitate al SCM SÂRGUINŢA Rm. Vâlcea ● SILVIA TURCU, contabil șef al 
SCM TIMPURI NOI Sibiu.
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Meºterul miniatural al gospodãriei þãrãneºtiMeºteºug ºi carierã

Cine nu știe sau măcar nu a auzit de Ocna Sibiului? Este 
o adevărată stațiune balneară, cunoscută și recunoscută 
datorită proprietăților curative ale lacurilor sărate din zonă. 
Aici, de-a lungul anilor, s-au tratat și se tratează mii de 
turiști ce consideră băile din „Ocnă” daruri ale naturii. Dar 
cam atât despre posibilitățile de întreținere și vindecare 
oferite de această stațiune. Subiectul articolului de față 
evidențiază în mod deosebit talentul și migala unui meșter 
cu totul aparte. Dacă la băi vin, în general, turiști din țară, 
există în stațiune o clădire căreia i-au trecut pragul foarte 
mulți străini. Este vorba de micul atelier în care meșterul 
Simion Cojocaru realizează, în miniatură, obiecte splendide 
din gospodăriile tradiționale românești. Drumul care duce 
la casa lui Moș Simion este o uliță de sat, bineînțeles 
neasfaltată, și se oprește într-o poartă veche, sculptată în 
lemn. Dincolo de ea, într-un atelier desprins parcă dintr-o 
poveste, mâinile pricepute scriu, zi de zi, cea mai frumoasă 
istorie despre tradiție, migală și pasiune. Meșterul Simion, 
deși a împlinit opt decenii, este plin de viață și dornic 
de meșteșugit. De dimineață de la ora 7 și, uneori, până 
la 10 seara, lucrează în atelier. Când simte că îi trebuie 
oleacă de mișcare se urcă pe bicicletă și dă o fugă până 
la Sibiu. Este o „mică” distanță de vreo 15 kilometri. Le 
spune vizitatorilor, cu glasul său malițios: „Una e când 
mai umbli, mai faci una-alta, dar aici, când stai și lucrezi 
la mărunțișurile astea, înțepenești”. Așa că o fugă până la 
Sibiu îi face mai mult decât bine. Pe bancul lui de lucru se 
află, la loc de cinste, un car, un război de țesut, un plug, o 
mașină de tors, toate lucrate în miniatură. Nu par ca niște 
unelte și scule ale meșteșugarului, ci ca adevărate bijuterii.

Simion Cojocaru s-a apucat de miniaturi din pasiune și 
din dorința de a realiza ceva deosebit. Așa că, după orele 
de program, se oprea direct în atelierul din curtea casei, 
unde s-a instruit și a deprins tehnica singur. S-a perfecționat 
de-a lungul anilor, având drag de lucrurile mici. L-a ajutat 
faptul că este înzestrat și cu foarte multă răbdare.

După pensionare s-a ocupat doar de miniaturi. Se 
întrerupea din lucru pentru a rezolva probleme gospodărești, 
și a mai da câte o raită până la Sibiu. A miniaturizat cu 
pricepere, dragoste și răbdare, războaie de țesut, roți de tors, 

care, căruțe, șarete, roabe, un teasc, o mașină de semănat 
porumb, pluguri și câte altele. Sunt numai obiecte țărănești, 
făcute ca nu cumva să li se piardă urma și amintirea. Să 
fie admirate și de tineretul acaparat de tentațiile prezentului. 
Totul a început cu meșterirea unei roți, apoi a alteia și 
alteia, după care a făcut căruța toată. Așa l-a pătruns 
pasiunea și nu s-a mai putut opri. Pentru minunățiile care 
ies din mâinile lui, și-a făurit și instrumente speciale, tot de 
dimensiuni minuscule, iar o parte dintre scule le-a găsit în 
târgurile de vechituri. Cu aceste mijloace lucrează lemnul, 
care trebuie să fie cât mai neted, fără noduri. Cel mai mult 
migălește cu briceagul. Așa au apărut carul și războiul 
de 25 centimetri lungime și 12 înălțime, roate de tors de  
12-13 cm și multe altele. La un car lucrează 60 de ore și la 
război tot așa, cam o săptămână. Cine le vede începe să 
zâmbească, ceea ce înseamnă că lucrurile expuse îi plac 
foarte mult. Despre cum se vând, meșterul e mulțumit. La 
satisfacția materială se adaugă și cea sufletească.

Miniaturile create de meșterul sibian sunt căutate în 
toată Europa și, de câtva timp, și în Americi. Ba mai mult, 
din ce în ce mai mulți turiști străini interesați de produsele 
sale îi trec pragul atelierului, ducând cu ei faima meșterului 
și a meșteșugului românesc în diferite colțuri ale lumii.
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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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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.
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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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ORIZONTAL: 1) Legături de familie 2) Venerat de 
turci – Șesuri de-a lungul apelor 3) Petrecerea mirilor 
(pl.) – 13 dosare! 4) Capete de turn! – Dansatoare de 
noapte – Sunt în cădere! 5) Ban din Chile – Purtat 
iarna la gât 6) Inel de cununie (pl.) 7) Chef de bău-
tură – Păsări de curte (reg.) 8) Măsura lui Cuza – A 
bate briza 9) Număr cu șase zerouri – Masculul caprei  
10) Națiune – O zi cu meciuri.

VERTICAL: 1) A intona o melodie – Pește de dormit 
2) Arbust cu veverițe – O eternitate 3) Calapod de ciz-
mar – Colorată la floare 4) Dorință înfocată  – Impuse 
din timp! 5) A părăsi casa – În haos! 6) Vasul meșteșu-
garului – Ceremonii religioase 7) Neamuri – Îndemn la 
mers 8) Un om oarecare – Petrecere în amurg 9) Pană 
de despicat – Informații în format electronic – Aplecat 
în față! 10) Se poartă pe degete (pl.) – Aurul Saharei. 

Legãturi de familie

LICA POTENKIN

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
Delta Dunării este recunoscută de mult timp ca una 

dintre cele mai interesante, spectaculoase și enigmatice 
zone umede din lume. Aici, de la Sulina și până la Complexul 
Lagunar Razim-Sinoie se întâlnesc peisaje de vis, unice în 
sălbăticia lor, dar și drame aproape de nedescris, conflictuale 
între flora, fauna și locuitorii acestui ținut. Asta, deoarece 
aceste trei elemente fundamentale ale Deltei depind una 
de celelalte în așa de mare măsură încât ar fi în stare să 
se elimine reciproc. Nu despre asta vom scrie în aceste 
puține cuvinte, ci despre cum natura le obligă să facă 
tot posibilul să coexiste împreună. Pentru aceasta facem 
referință la Pelicani – simbolul Rezervației Biosferei Delta 
Dunării. Pelicanii sunt printre cele mai emblematice specii 
de pe Mapamond, dar și-au găsit locul principal de cuibărit 

aici, la contopirea Dunării cu Marea Neagră. Cu adevărat, 
spectacolul aproape supranatural pe care îl oferă aceste 
impozante păsări, cu impresionantele lor escadrile care 
pleacă și se reîntorc în fiecare an, cu un ritual de trai 
comun, cu totul aparte nu poate fi admirat, e adevărat cu 
mare greutate, decât în Delta noastră. Pelicanii se împart 
în două subspecii: pelicanul comun și pelicanul creț. Ehei..., 
cea mai mare colonie de aceste minunate păsări din Europa 
se află la Roșca-Buhaiova. Această zonă a beneficiat de 
statut de protecție încă din 1940, iar apoi, în 1970 a fost 
înscrisă pe lista mondială a rezervațiilor biosferei. Zona de 
cuibărit este din ce în ce mai extinsă, ajungând ca pelicanii 
comuni să numere circa 19.000 de exemplare. În privința 
pelicanilor creți, situația este mult mai delicată, efectivul 
lor nedepășind 500 de perechi cuibăritoare, specia fiind 
periclitată la nivel mondial.

Acum să ne întoarcem la primele rânduri. Pelicanii depind 
de disponibilitatea locurilor de cuibărit (plauri). Plaurii depind 
de măsurile de protecție și conservare luate de Administrația 
Rezervației Biosferei Delta Dunării. Cu cât acestea sunt 
mai eficiente, cu atât numărul pelicanilor va crește. Această 
creștere duce la micșorarea surselor de hrană, formate 
numai din pește, care este principala sursă de venit, dacă 
nu singura, și a locuitorilor din această parte a Deltei.

De aceea se întreprind demersuri deosebite, de către 
cercetătorii și voluntarii din opt țări europene, de a face un 
plan de măsuri sustenabil, pentru renaturarea habitatelor de 
cuibărit, pentru creșterea și diversificarea masei piscicole, 
toate acestea pentru salvarea celei mai vechi și mai mari 
colonii de pelicani din zona de strictă protecție Roșca-
Buhaiova, căminul simbolului Rezervației Biosferei Delta 
Dunării.
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