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Dar, mai întâi, să trecem în revistă natura problemei. 
Depozitele subterane de înmagazinare care adăpostesc 
stocurile de gaze naturale ale Europei nu au fost niciodată 
atât de goale în lunile ianuarie-februarie, așa cum sunt în 
momentul de față. Totuși, să nu uităm că în vara trecută 
SUA avertiza UE că nu face suficient pentru a se pregăti 
de venirea sezonului rece și iată că previziunile americanilor 
s-au adeverit. „Bătrânul continent” se confruntă acum cu o 
criză de aprovizionare care a făcut ca prețurile angro de 
referință de pe bursele de profil la gaze și electricitate să 
ajungă la valori de aproape 5 ori mai mari decât în perioada 
similară a anului precedent.

Astfel, nu e o surpriză că s-a pus o presiune fantastică 
pe consumatorii casnici, dar mai ales pe agenții economici. 
Firmele încearcă să depășească momentul dificil, dar împo-
vărarea facturilor la utilități a dus la închiderea multor socie-
tăți, din toate sectoarele economiei. Și, ca de obicei, cele 
mai vulnerabile sunt microîntreprinderile, a căror activitate 
este serios afectată de costul ridicat al energiei consumate.

Concluzia: în iarna asta, criza energetică a lăsat Uniunea  
Europeană la mâna vremii, dar și a jocurilor Federației Ruse, 
ambele la fel de greu de prognozat.
Energia Verde sună bine, dar numai pe hârtie

Prestigioasa agenție Bloomberg, într-o analiză intitulată 
„Europa a intrat ca un somnambul într-o criză energetică 
ce poate ține ani de zile”, scrie că această situație, apă-
rută brusc, este efectul unor cauze care s-au acumulat în 
timp. Europa trece printr-o tranziție energetică, și-a scos 
din funcțiune termocentralele pe cărbune și se bazează tot 
mai mult pe surse regenerabile.

Da, electricitatea din Soare și vânt este mai curată, 
dar totodată intermitentă și impredictibilă. Pentru dovezi, 
vezi prăbușirea producției de energie eoliană din 2021 în 
toată Europa.

După șase decenii de activitate şi o jumătate de veac 
în fruntea cooperativei ilfovene Meșteșugarul Buftea, Vasile 
Faur, monument de abnegație, trudă și modestie, poate fi 
considerat unul dintre cei mai buni profesioniști pe care îi 
mai are România. Dedicat profesiei și lucrului bine făcut, 
și-a ales drept repere care să-l călăuzească în viață inte-
gritatea și moralitatea, alături de care a mers braț la braț. 
Ajuns astăzi la venerabila vârstă de 92 de ani, omul Vasile 
Faur este un adevărat exemplu pentru generațiile viitoare, 
iar Gazeta „Viața CM” își exprimă onoarea de a-i putea 
găzdui o părticică din poveste în paginile sale.

Veteranul cooperaţiei meşteşugăreşti din România s-a 
confruntat, de-a lungul vremii, cu multe obstacole, unele 
depășite, altele ocolite. Deși a gustat viața sub trei regi-
muri, de la dictatura carlistă la cea comunistă, nimic nu s-a 
comparat cu vicisitudinile tranziţiei haotice spre economia 
privatizată, la începutul anilor ’90. 

Ce au în comun anii 2021 și 2022, în afară de 
pandemia Covid-19, prelungită din vârful pixului, 
se spune, de cei care conduc lumea? Ei, bine, 
o uriașă criză energetică, resimțită încă de la 
sfârșitul anului trecut. Întreaga Uniune Europeană 
traversează cel mai dificil moment de acest gen, 
nemaiîntâlnit din primii ani de după cel de-Al Doilea  
Război Mondial. România, deși o țară bogată în 
resurse energetice, nu lipsește din peisaj și, din 
păcate, joacă rolul unui stat lovit puternic de explo-
zia prețurilor la electricitate și gaze naturale. Ce 
este de făcut într-o situație ca aceasta? Mulți își 
dau cu părerea, puțini cunosc dedesubturile crizei, 
dar poate că unele răspunsuri le găsim răscolind 
trecutul, pe când America sfătuia România să fie 
mai atentă la propriile resurse.
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Oameni ºi locuri – întâlniri istorice

„Strãjãncuþele” Liviei Irinciuc

Scrisoare de susþinere din 
partea CECOP
Stimați membri din Polonia, România și Slovacia,

Dragi prieteni,

Ne-am trezit săptămâna trecută șocați 
cu imagini dintr-un război care are loc pe 
continentul nostru european. Eu însumi, 
ca victimă a unui război care a avut loc 
în fosta Iugoslavie în urmă cu 30 de ani, 
sunt profund șocată și furioasă că istoria 
se repetă și că civilii, familiile și copiii sunt 
forțați să-și părăsească casa pentru a căuta 
adăpost, din nou. În numele președintelui 
CECOP, al meu și al întregului secretariat, 
dorim să vă anunțăm că gândurile noastre 
speciale sunt alături de țările dvs., care 
împart granița cu Ucraina. Sperăm că UE 
și țările noastre vor oferi un sprijin și o 
protecție adecvată Ucrainei și ucrainenilor, 
dar suntem, de asemenea, conștienți că 
țările dumneavoastră ar putea fi afectate de 
această situație mai mult decât altele. Vă 
transmitem sprijinul și solidaritatea noastră 
în această perioadă dificilă. Știm că unii 
dintre voi aveți relații cu colegi și coopera-
tori din Ucraina, vă rugăm să le transmiteți 
sprijinul și gândurile noastre.
Întru cooperare,
Diana Dovgan
Secretar General

Vasile Faur – un buchet al vieþii impresionant

Confederația Europeană a Cooperativelor Industriale 
și de Servicii
105 Avenue Milcamps, 1030 Brussels - BE

2 martie 2022

Premieră pentru alpinismul românesc: Horia Colibășanu 
se pregătește să atace Kangchenjunga (8586 de metri), al 
treilea vârf ca înălțime de pe planetă! Situat la granița dintre 
Nepal și India, Kangchenjunga este deopotrivă unul dintre 
cele mai izolate, periculoase și totodată mistice locuri din 
Himalaya. Localnicii consideră că „Uriașul K.” este lăcașul 
unui zeu ostil, credință întărită și de vremea imprevizibilă și 
avalanșele frecvente apărute în zonă. Statistica mai spune 
și că este al doilea cel mai periculos munte din lume, cu o 
rată a mortalității, în rândul cutezătorilor care îl încearcă, 
de vreo 30%.

Interesant este și faptul că, din respect pentru credințele 
localnicilor, niciun alpinist din primele două expediții care 
au cucerit Kangchenjunga (în 1955, respectiv în 1977) nu a 
pus piciorul pe cel mai înalt punct al muntelui sacru; fiecare 
cățărător s-a oprit cu câțiva metri înainte de cota maximă.

Când cerul este limita



(Urmare din pagina 1)
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VME COOP, din Marea Britanie, s-a alăturat ACI, 
devenind membru asociat în luna februarie.

Un important furnizor de servicii software pentru 
cooperativele de retail din Marea Britanie, VME este o 
cooperativă deținută de 36 de membri lucrători din mai 
multe state europene. De-a lungul anilor, și-a câștigat 
încrederea în sector, devenind partenerul tehnologic 
pentru vânzarea cu amănuntul a nu mai puțin de 71 de  
cooperative alimentare din Marea Britanie. Ambiții sunt 
și mai mari de atât: VME Coop își propune să ajungă 
cel mai mare furnizor de software pentru punctele 
electronice de vânzare cu amănuntul (EPOS) din UE! 
Cooperativa VME s-a alăturat Alianței Cooperatiste 
Internaționale și propune să ajute mișcarea cooperatistă 
să facă față provocărilor reprezentate de concurența 
cu multinaționalele din sector.

„Vrem să ajutăm societățile să coopereze între 
ele în două moduri: În primul rând, cooperativele 
separate care creează software identic irosesc mulți 
bani. Să creăm un avantaj cooperativ folosind același 
software și să permitem cooperativelor mari și mici să 
concureze cu goliații corporatiști. În al doilea rând, 
cooperativele ar trebui să-și cumpere software-ul de 
la alte cooperative. Acest lucru ar accelera mișcarea 
de cooperare tehnologică în creștere rapidă”, susțin 
britanicii. „Ne reinvestim profitul în construirea de 
noi tehnologii pentru a crește mișcarea cooperatistă. 
Scopul este de a avea câte o cooperativă în fiecare 
comunitate de pe glob”.

În prezent, ACI are 312 organizații membre din 110 
țări, dintre care 271 sunt membri cu drepturi depline 
și 41 sunt membri asociați.

Un studiu realizat la Centrul Medical Sheba din 
Israel a relevat că anticorpii persoanelor care au 
trecut prin Covid-19 oferă, cu trecerea timpului, o 
mai mare rezistenţă decât cei generaţi de persoanele 
vaccinate împotriva noului coronavirus. Studiul nu se 
axează doar pe cantitatea de anticorpi generaţi, ci şi 
pe „randamentul” acestora.

„Aceste rezultate oferă informaţie specifică a 
răspunsului imunitar ce poate explica nivelul de pro-
tecţie diferenţiat împotriva COVID-19 între cei infectaţi 
prealabil şi cei vaccinaţi”, a subliniat Carmit Cohen, 
unul dintre responsabilii acestui studiu. Datele strânse 
vor fi prezentate în aprilie la Congresul European de 
Microbiologie Clinică şi Boli Infecţioase de la Lisabona.

Deşi legumele sunt benefice pentru starea de 
sănătate, consumul lor în cantităţi mari, dacă nu 
este însoţit şi de alţi factori, nu este suficient pentru 
a reduce riscul de infarct sau de accident vascular 
cerebral. Oamenii de știință din Marea Britanie arată 
că reducerea acestor riscuri ține și de cât de multe 
exerciţii fizice practicăm, precum şi de locul şi felul 
în care trăim.

O dietă echilibrată reduce riscul de apariţie pentru 
multe boli, inclusiv pentru anumite tipuri de cancer. 
Astfel, cel puţin cinci porţii de legume şi fructe în 
fiecare zi sunt recomandate de experţii din sănătate. 
Totodată, oamenii care au o dietă bazată pe multe 
legume mănâncă mai puţine alimente bogate în calorii 
şi mai puţine grăsimi, consumând multe vitamine şi 
antioxidanţi.

Într-un amplu proces de destructurare a tot ce însemna 
întreprindere profitabilă românească, haosul premergător 
al integrării europene a țării noastre a lovit și cooperația 

ilfoveană (dar nu numai), Meșteșugarul Buftea rămânând 
singura societate de profil din județ; mai mult, numeroase 
secţii şi puncte de lucru s-au desprins în mici cooperative, 
care apoi au eşuat în firme de apartament.

Pe toate le-a trăit, dar mai ales depășit Vasile Faur. 
În calitate de președinte al Meșteșugarului Buftea, a știut 
cum să dezvolte serviciile (de igienă şi înfrumuseţare 
personală) societății pe care o manageriază, iar azi 
coor donează secții de confecții și reparaţii de bijuterii, de 
îmbrăcăminte şi încălţăminte. SCM Meșteșugarul Buftea 
execută costume de damă şi bărbăteşti, echipamente 
de lucru şi de protecţie, uniforme şcolare, sanitare sau 
militare, plăpumi din lână şi lenjerie de pat.

Iată cum, cu devotament și abnegație, rămânând 
fidel unui crez asumat, acela de a acţiona în slujba 
cooperativei pe care o slujește, Vasile Faur a răzbit, 
ajungând la 92 de ani să privească mândru spre cari-
era construită.

Vasile Faur păstrează același obicei pe care-l are de 
ani și ani: „În fiecare zi plec la 5 dimineața din București, 
vin spre Buftea, dar cu traseul, STB-ul cum îi zice. Am 
renunțat la mașini și șoferi dintr-un motiv simplu, care 
ține de comoditatea românului, cel ce una, două te caută 
și-ți cere un favor – ba mașina, ba șoferul, mereu se 
găsește un astfel de «prieten» cu câte o solicitare (...) 
La 6 fix, eu sunt în birou, pregătit să încep o nouă zi de 
muncă, mă organizez pentru ce am de făcut. Stau până 
spre orele 15, când mă întorc acasă. Așa arată o zi de 
muncă din viața mea”. La cât mai multe îi urăm și noi!

   L.TEODORESCU

Pentru alpinismul românesc, Kangchenjunga, „Vârful 
neatins”, reprezintă o provocare majoră: este singurul 
„optmiar” (munte de peste 8000 de metri) care nu a 
fost cucerit până acum.

Și fiindcă tot a fost, de curând, Ziua Femeii, să 
amintim și faptul că acest sport temerar, nu a fost in-
diferent nici reprezentantelor sexului frumos. La sfârșit 
de secol XIX, prințesa Elena Ghica (Dora d’Istria) făcea 
furori în Europa, cucerind vârful MÖnch unde a lăsat 
bine păstrat pentru eternitate un steag românesc cu 
broderie făcută de mâna ei.

Iar în final, dacă vă întrebați că ar putea exista vreo 
legătură între cooperația meșteșugărească și alpinism, 
ei bine, răspunsul este da. Una dintre societățile din 
sector, este vorba despre SCM MESEȘUL Zalău (foto), 
produce îmbrăcăminte de iarnă adaptată în special al-
piniștilor, celor care trebuie să îndure și frigul teribil pe 
munte, pe lângă celelalte pericole. (M.O.)

Vasile Faur – un buchet al vieþii impresionant

Când cerul este limita

De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

Echipa ACI se mărește și în 2022. VME Coop, 
noul membru

Mitul consumului de legume

Imunitatea, mai durabilă la cei trecuți prin Covid-19
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În același timp, însă, câteva state din Asia, în 
frunte cu China și Japonia, și-au majorat importurile 
de gaz natural lichefiat (GNL), pregătindu-se din 
timp de venirea iernii. Pentru cine nu cunoaşte, 
să spunem că diferenţele majore între GPL şi GNL 
sunt date de procedurile şi incintele criogenice 
necesare pentru stocarea şi transportul celui din 
urmă, care îl fac să fie o opţiune neviabilă în multe 
ţări dezvoltate.

Iată, deci, că un cumul de factori a împiedicat 
UE să-și refacă stocurile de gaze naturale pe pe-
rioada verii, când prețurile erau mai scăzute.
Producția, în declin. Importurile, o problemă

Și cum producția se află oricum într-un declin 
continuu de câțiva ani, dependența de importuri a 
făcut ca prețurile pe piața spot pentru energie (cea 
pe care se tranzacţionează contractele pe termen 
scurt) să doboare record după record, şi asta încă 
dinainte de venirea iernii. În România, primele 
semne ale crizei au apărut odată cu facturile la 
energie electrică din luna octombrie.

De curând (în ianuarie), boom-ul la facturi a for-
ţat unele companii britanice să îşi reducă producţia 
şi să solicite ajutorul statului. Situația este dramatică 
nu numai în Regatul Unit, ci în întreaga Europă.

Evident, România este lovită din plin de această 
criză energetică, iar societățile cooperative mește-
șugărești se numără și ele printre întreprinderile 

afectate în mod direct. Ca orice firme consumatoare 
de utilităţi, și SCM-urile trag din greu în această 
perioadă, încercând să depășescă dificilele luni de 
iarnă, când comenzile oricum sunt serios scăzute.

Cu probleme la import (aprovizionarea este 
dată peste cap deoarece fiecare guvern în parte 
încearcă să-şi asigure propriile stocuri), mulți cred 
că se poate ajunge în situația ca autoritățile să 
impună gospodăriilor o limită de consum pentru a 
economisi energia. Cel mai negru scenariu prevede 
reducerea tensiunii de-a lungul reţelei electrice şi, 
în ultimă instanţă, introducerea unor întreruperi în 
aprovizionare de până la două ore pentru fiecare 
regiune europeană în parte!
În ’70, americanii prospectau câmpurile României

Revenind la lecția trecutului, ea se leagă de o 
vizită pe care Nicolae Ceaușescu a întreprins-o în 
Statele Unite în anii ’70. Americanii, care cunoșteau 
exact potențialul zăcămintelor românești de gaze 
naturale din Marea Neagră, au surprins delegația 
română, uimită să descopere că SUA prospectau 
la greu resursele aflate în subsolurile ţării noastre.

Istoria vorbeşte de „preludiul” cu casa părin-
tească de la Scornicești a lui Ceaușescu, focalizată 
cu ajutorul sateliților împreună cu importantele 
zăcăminte de lignit dimprejur. Mai apoi, actualii 
noştri parteneri de peste Ocean au devoalat ade-
vărata miză: Marea Neagră, cu uriașele rezerve 
neexploatate de gaze și petrol. „Ați fi cei mai 
bogați din regiune. Veniți, vă dăm licența pentru 
platforme și valorificați-vă singuri bogățiile pe care 
le aveți acolo!”, le-ar fi transmis românilor liderul de 
atunci al Americii, Nixon. Fapt care a stat la baza 
iniţierii celui mai mare program de investiţii derulat 
vreodată de România, aflat, din punct de vedere 
tehnologic în topul inovaţiei şi al know-how-ului. 
Iată cum, încet-încet, au răsărit în mijlocul mării 
monstrul metalic numit „Gloria” şi mai apoi alte 
şase platforme de foraj marin realizate cu trudă, 
dar şi cu profesionalism desăvârşit de specialişti, 
în şantierul din Galaţi. Şi care au împânzit zona 
geostrategică a mării cu binecunoscutele nume 
româneşti de botez ale perimetrelor de extracţie: 
Histria, Neptun, Midia, Pelican, Rapsodia...

Continuarea, însă, o știm, mai mult sau mai 
puţin cu toții. Astăzi, deşi respectivele rezerve sunt, 
practic, departe de a fi epuizate, ba din contră (vreo 
200 de miliarde de metric cubi, potrivit estimărilor, 
însumând o valoare de peste 150 de miliarde euro), 
o țară întreagă plătește prețul lipsei de inițiativă, 
al inerţiei şi al unor interese greşit direcţionate, ca 
să nu vorbim pe şleau de alte aspecte obscure, 
în ceea ce privește exploatarea gazelor din Marea 
Neagră în folosul românilor.

NICHOLAS CEZAR

Pentru început, să spunem că sculp-
tura „Sărutul”, realizată de Constantin 
Brâncuși, a fost depusă în 1910 pe un 
mormânt din Cimitirul Montparnasse. Din 
2005, ea s-a aflat implicată într-un dosar 
juridic foarte întortocheat, ale cărui ițe 
încă nu pot fi deslușite. Dar, după cum 
bine știm, nu este pentru prima dată 
când operele marelui sculptor român fac 
obiectul unei anchete. Poate că nu mulți 
cunosc, dar în 1927 Brâncuși a fost im-
plicat într-un faimos proces contra SUA, 
după ce vameșii americani au vrut să-i 
pună taxă pe lucrarea Pasăre în Văzduh, 
una dintre cele mai faimoase opere de 
artă ale sale. Olteanul a câștigat procesul 
și odată cu el și notorietatea de mare 
sculptor.
Cotă de piață, 50 de milioane de euro

Ei bine, la un secol distanță de la am-
plasarea sa pe soclu, „Sărutul” cutremură 
iar opinia publică și își reactualizează 
valoarea artistică, estimată azi undeva 
la 50 de milioane de euro.

Sculptura „Sărutul” evocă drama 
unei tinere rusoaice de numai 23 de ani, 
care s-a sinucis la Paris, răvășind lumea 
mondenă a Franței. Tatiana Rachewskaia 
era născută la Kiev în 1887, într-o familie 
de nobili ruși. Scriitorul Ilya Ehrenburg, 
aflat la Paris în acele timpuri, îi face un 
scurt portret. 

Gestul ei ar fi fost motivat de o mare 
dezamăgire în dragoste, sentimente de 
iubire neîmpărtășite de către un doctor de 
origine română, Solomon Marbais, de la 
care tânara rusoaică lua lecții de franceză. 
La înmormântare, chiar doctorul Marbais 
a propus, pentru a-i onora memoria, ca 
Tatianei să i se ridice un monument. 
Astfel, familiei nobiliare venite din Kiev 
i-a fost prezentat tânarul sculptor român 
Constantin Brâncuși, pe atunci simplu 
ucenic al mult mai faimosului Rodin.

În anul 2005, șase persoane au sosit 
la Paris pentru a revendica dreptul de 
proprietate asupra sculpturii „Sărutul”. În 
timpul procesului, statul francez s-a opus, 
iar „moștenitorii” au adus drept argument 
o scrisoare în care este indicată cifra 
de 200 de franci pe care mama Tatianei 
i-a plătit-o lui Brâncuși pentru realizarea 
lucrării.

În 2018, „Sărutul” a fost închis într-o 
cutie de lemn chiar pe locul amplasa-
mentului, în Montparnasse. Când pretinșii 
succesori au vrut să scoată opera de 
artă din cimitir, statul francez s-a opus 
cu fermitate, considerând-o monument 
istoric. Între timp, procesul a luat sfârșit, 
iar sentința judecătorilor este definitivă: 
sculptura „Sărutul” vă ramâne în continu-
are în Montparnasse!

LAURENȚIU TEODORESCU

Spune despre el că este ultimul meşter opincar din Munţii 
Apuseni. La 62 de ani și cu aproape jumătate de veac de meserie 
în spate, Iosif Trifuț are o singură teamă, aceea că tradiţia nu va 
fi dusă mai departe. „Aş învăţa cu toată plăcerea pe oricine vrea 
să descopere cum se fac opincile, dar numai să am pe cine”, 
spune bătrânul Iosif, în prezent singurul meşter opincar în zonă.

Odinioară încălţămintea de bază a moţilor, opincile sunt în 
prezent mai apreciate și cerute de turiştii străinii decât de români. 
Localnicii își procură acum încălțămintea din magazinele marilor 
orașe și nici măcar ciobanii, prin munți, nu mai poartă opinci.

Fost maistru la cooperativa meșteșugărească din Câmpeni, 
unde era specializat în confecţionarea de încălţăminte din piele, 
Iosif Trifuţ nu poate sta departe de pasiunea sa nici după pen-
sionare. Așa se face că în continuare își petrece mare parte 
din timp în atelierul de lângă casă. Și fiindcă din mâinile sale 
ies în continuare adevărate piese „de colecție”, iar unele chiar 
merită admirate, Iosif Trifuţ a început să participe şi la târguri 
meşteşugăreşti.

„Eu sunt singurul meşter din zona munţilor Apuseni care mai 
fac opinci. Eu fac mai multe modele de opinci, opinci din partea 
Banatului, din Ţara Moţilor, opinci cu gârgoi, opinci cu capse şi la 
unele le mai aplic şi talpă”, explică veteranul meșteșugar. Toată 
munca, spune el, se face manual, iar opinca este lucrată numai 
din piele de bovină. Procesul este unul migălos, care necesită 
timp – chiar și trei zile pentru o pereche de opinci. „Opinca stă 
două zile să se usuce şi după aia mai putem lucra la ea. Am 
trecut la operaţiunea de scoatere a cuielor. Am găurit-o şi acum 
ne apucăm de înşiretat (...) Lucrez cu scule vechi, de 100 – 150  
de ani”, descrie meșteșugarul o parte a procesului de fabricare.

Ce-și mai poate dori acum, la 62 de ani? Ca tradiţia să fie 
dusă mai departe de cineva interesat să-i fie ucenic. „Eu l-aş 
învăţa cu toată plăcerea. E o meserie destul de grea. Tineretul 
din ziua de azi nu se mai implică în aşa ceva pentru că e o 
meserie grea, să știți de la mine!”.

O pereche de opinci costă între 90 şi 150 de lei și clienți 
interesați se tot găsesc, chiar și în această perioadă dificilă, 
cauzată de pandemie. (M.O.)

Criza energeticã ºi gazul românesc

Opincar, un meºteºugar cu har

(Urmare din pagina 1)

„Sãrutul” lui Brâncuºi, pe veci legat de Montparnasse
O informație care, la vremea ei, a produs rumoare în presa 

franceză anunța posibilitatea ca unul dintre simbolurile Cimitirului 
Montparnasse să fie smuls din locul său de drept. În mod normal, o 
astfel de știre ar fi trecut nebăgată prea mult în seamă în România 
dacă elementul cu pricina n-ar fi fost „Sărutul” lui Brâncuși, măiastră 
operă a ilustrului nostru sculptor. Vestea că cineva urmărește „Sărutul” 
a scos la iveală o poveste extrem de interesantă, în care intrigile 
se succed cu repeziciune și merg până la cele mai nebănuite cote.

Oameni ºi locuri – întâlniri istorice
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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.

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.


