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Ziua Universală a Iei este sărbătorită peste tot în lume unde se 
simte românește la data de 24 iunie. A pornit de la o idee, aceea 
de a lega această zi (sărbătoarea de Sânziene sau Drăgaica, așa 
cum mai este cunoscută) cu simbolul portului nostru tradițional. Și 
așa s-a născut Ziua Universală a Iei. Însă prea puţini se gândesc 
să arunce o privire și pe cealaltă foaie din poveste, cea în care 
se vorbește despre truda celor care produc iile. În cazul nostru, 

a cooperatorilor meșteșugari. Fără eforturile lor, a acelor oameni 
care trag cu sârg să ducă mai departe tradiția iei, cu siguranță 
că România și-ar fi pierdut demult o parte însemnată a identității 
sale, mai ales în aste vremuri tulburi, când globalizarea pândește 
fiecare colț al existenței noastre.

Cooperaþia, o ºansã pentru România
Pentru cei mai mulți dintre cititorii Gazetei „Viața CM”, vre-

murile trăite în prezent sunt, dacă nu grele, măcar dificile, iar 
viitorul pare mai degrabă cenușiu-întrebător decât roz-edificator. 
Dar, ca de fiecare dată în istorie, atunci când jugul poverilor îi 
apasă grumazul, țara întoarce privirea spre trecut, căutând să-și 
găsească în istorie resursele pentru a merge mai departe. Slavă 
Domnului, avem suficiente pilde din care putem învăța, iar dacă 
ne uităm unde trebuie, găsim chiar și soluții. O astfel de șansă 
pentru România este sectorul cooperatist. Nu o spunem doar noi, 
cei direct implicați, ci este concluzia trasă de specialiști din afara 
sectorului, profesori în economie, oameni pregătiți care au studiat 
îndelung acest fenomen socio-economic.

Ovidiu Hurduzeu este scriitor, cum îi place să se prezinte, 
dar americanii îl apreciază pentru valoarea sa universitară. Expert 
în economie civică și ecologică, el vorbește despre dezvoltare 
durabilă în multe dintre cărțile sale. Emigrat în SUA în 1988, 
a publicat două volume de proză și mai multe eseuri: „Sclavii 
fericiți. Lumea văzută din Silicon Valley”, „A treia forță. Economia 
libertății. Renașterea României profunde”, iată doar câteva dintre 
titlurile lucrărilor sale, medaliate cu diferite premii internaționale.

Stimați colegi cooperatori,
Potrivit unei tradiții îndelung consolidate, în fiecare an, în 

miez de vară, sărbătorim Ziua Internațională a Cooperației, 
moment cu adânci reverberații în viața noastră profesională 
și a cooperatorilor de pretutindeni. Cu fiecare prilej, obișnuim 
să împărtășim din experiențele noastre, reflectând la viitor, 
la ceea ce dorim să clădim în continuare. Tema aleasă 
de Alianța Cooperatistă Internațională (ACI), circumscrisă 
cu fiecare prilej ideii generoase de cooperare, reprezintă 
prilejul ideal nu doar de a reafirma rolul tot mai important 
al societăţilor cooperative în dezvoltarea economică, socială  
și culturală a lumii, ci și de a transmite mesajul nostru 
comun de solidaritate.

Propunerea ACI din acest an, „Reconstruim mai bine 
împreună”, este ceva mai mult decât un simplu subiect 

de dezbatere, întrucât marchează un moment important de 
reflecție care preocupă astăzi întregul mapamond. Interesul 
sporit pentru „reconstrucție”, în fapt pentru reiniţializarea şi 
regândirea activităţilor noastre într-o lume aflată în schim-
bare, vine pe fondul în care realitatea crudă a ultimului an 
a arătat că o criză de tipul COVID-19 nu poate fi eradicată 
complet prin măsuri sanitare şi cu atât mai puţin în pla-
nul efectelor economice, decât prin eforturi conjugate ale 
organizațiilor internaționale, autorităților din toate statele 
lumii, organizațiilor nonguvernamentale, comunităților locale, 
firmelor și oamenilor, în general.

În acest context pandemic, nemaiîntâlnit în istoria moder-
nă a omenirii, prestigiul mișcării cooperatiste internaționale, 
clădit  durabil pe stâlpii tradiției, a fost încă odată confirmat 
de nenumăratele exemple de solidaritate umană pe care 
cooperativele de pe toate meridianele le-au oferit în perioada 
crizei sanitare. Indiferent de domeniul în care sunt angajaţi 
(sănătate, agricultură, producție, vânzare cu amănuntul, 
finanțe, locuințe, muncă, educație și servicii sociale etc.), 
cei peste un miliard de membri cooperatori, din întreaga 
lume, au arătat, prin exemplul lor, că trebuie să păstrăm 
unitatea pentru a înfrunta încercările de orice fel.

O lume a viitorului care se dorește a fi rezilientă și care 
tinde către o dezvoltare echilibrată, bazată pe utilizarea 
inteligentă a resurselor, nu poate fi edificată decât împre-
ună, prin eforturi comune ale oamenilor și, mai ales, prin 
cooperare. Iar în această etapă deosebit de complicată și 
plină de incertitudini, modelul de activitate al cooperativelor, 
centrat pe oameni și pe nevoile comunităților, reprezintă o 
soluţie integratoare pentru dezvoltarea economiilor de pe 
toate meridianele lumii.

Mai mult ca oricând, pentru asigurarea dezvoltării 
este nevoie de a gândi și a lucra asiduu, asumându-ne în 
continuare modalităţi de acțiune care se sprijină pe valori 
şi principii etice, pe responsabilitate socială și pe angaja-
mentul pentru comunitate, care să deschidă calea pentru o 
redresare socio-economică echitabilă, incluzivă și rezilientă.

Nimic nu se va schimba fără solidaritate. Acest virus 
ucigaş a arătat că nu există granițe pe care să le putem 
închide sau probleme globale pe care o singură comunitate 
sau un singur stat să le poată rezolva.

Într-o conjunctură imprevizibilă și plină de provocări, 
cooperativele vor rămâne, fără îndoială, parte integrantă 
a economiei post-pandemie și parteneri credibili în efortul 
comun al statelor, dar și al comunităților.

Încet-încet lumea economică se va trezi din nou la 
viaţă şi ne vom relua cutumele. Ne vom întâlni din nou, 
faţă în faţă, pe măsură ce restricţiile de ordin sanitar vor 
fi ridicate. Ne vom trata din nou clienţii într-o manieră 
normală şi poate nu le vom mai vorbi prin mască. Pentru 
societățile cooperative meșteșugărești asociate la UCECOM, 
menţinerea coeziunii și solidarităţii la nivel organizațional, 
judeţean si naţional va fi deosebit de importantă. Membrii 
cooperatori trebuie să fie însă conştienţi că şanse de reu-
şită, pentru a surmonta barierele pe care viitorul ni le ridică 
în cale, au numai entitățile puternice, care pot mobiliza 
resurse materiale şi umane semnificative şi au capacitatea 
de a se adapta rapid la mediul generat de o concurenţă 
tot mai acerbă.

Orientarea către noi domenii de activitate, promovarea 
cooperării și întrajutorării ca parte esențială a valorilor și 
principiilor cooperatiste și relaţia apropiată cu societatea 
civilă, vor constitui tot atâtea motoare ale dezvoltării inclu- 
zive a activităților noastre economico-sociale. Un deziderat 
de importanță vitală îl reprezintă atragerea de persoane 
tinere în societăţile noastre, care să crească împreună 
cu acestea şi să deprindă nu numai abilităţi tehnice, 
ci să înveţe etica și respectul cu care noi am cultivat 
dintotdeauna nevoile comunităților în care ne desfășu-
răm activitatea.

Aşadar, marea sărbătoare din prima sâmbătă a lunii 
iulie reprezintă un prilej pentru a sublinia importanța re-
considerării solidarității și a cooperării între cooperative.

Deschiderea, responsabilitatea socială şi grija pentru 
protejarea mediului rămân componente fundamentale în con-
struirea unor afaceri cooperatiste oneste și pentru edificarea 
unei lumi mai bune, neameninţată de boli şi indiferenţă.

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Cooperaţiei din 
3 iulie vă adresez dumneavoastră, tuturor membrilor 
cooperatori, şi deopotrivă familiilor dumneavoastră, 
calde urări de sănătate, bucurii, precum şi împliniri 
profesionale deosebite în cadrul societăţilor cooperative 
meşteşugăreşti, uniunilor judeţene şi asociaţiilor în care 
vă desfăşuraţi activitatea.

La mulţi ani de ziua noastră, a cooperatorilor de 
pretutindeni!

Sevastiţa GRIGORESCU,
Preşedintele UCECOM
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Institutul european de cercetare pentru între- 
prinderi cooperatiste și sociale (Euricse) este 
co-organizator al celui de-al doilea eveniment 
online desfășurat de ICETT, un aşa-zis “think-
tank” (grup de experţi) din cadrul Alianței 
Cooperatiste Internaționale. Având tema „Coo- 
perative pentru un viitor echitabil cu mediul”, 
evenimentul a avut loc în 3 iunie, chiar înainte 
de Ziua Mondială a Mediului, sărbătorită anual 
la 5 iunie.

Secretarul general al Euricse, Gianluca 
Salvatori, a evidențiat constatările tematice 
ale monitorului cooperatist mondial, recent 
publicat. Realizat împreună cu ICA, monitorul 
este unul dintre cele mai importante proiecte 
internaționale ale Euricse, care marchează cea 
de-a 10-a sa aniversare în 2021.

Pe lângă co-producția World Cooperative 
Monitor, Euricse desfășoară mai multe proiecte 
internaționale, în conformitate cu misiunea sa  
de a promova dezvoltarea cunoștințelor și 
inovarea în domeniul cooperativelor, a între- 
prinderilor sociale și a altor organizații nonpro-
fit. Recent, Euricse a dezvoltat proiecte de 
cercetare împreună cu Organizația Interna- 
țională a Muncii (OIM), Comisia Europeană și 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCDE), împărtășind cunoștințe 
importante despre cooperație.

Studiul „Întreprinderile sociale și ecosiste-
mele lor în Europa”, realizat pentru Comisia 
Europeană, oferă un context istoric al apariției 
întreprinderilor sociale, cadrul juridic existent în 
prezent, amploarea și caracteristicile activității 
întreprinderilor sociale și resursele disponibile.

Calea Lactee se roteşte în jurul propriei 
axe cu viteza de 210 km/s. Totuși, cel mai 
recent studiu demonstrează că, de la formarea 
sa, în urmă cu aproximativ 14 miliarde de ani, 
galaxia şi-a pierdut cel puţin 24% din viteza de 

rotaţie. Încetinirea vitezei de rotație este pusă 
pe seama materiei întunecate. Deși nu cunosc 
prea multe despre ea, cercetătorii susțin că 
materia întunecată ar conţine o mare parte 
(73%) din masa totală a Universului. Nu emite 
şi nici nu absoarbe lumina sau radiaţiile elec-
tromagnetice, astfel că nu poate fi observată 
direct cu telescoapele.

Producătorul auto Renault anunță că, timp 
de două zile pe săptămână, mii de angajaţi 
vor lucra de acasă. Noile decizii referitoare 
la muncă vor fi aplicate în mai multe etape, 
începând din septembrie 2021. Sistemul hibrid 
va fi voluntar şi va consta în munca de acasă 
timp de două zile pe săptămână, a treia zi fiind 
la latitudinea managerului. Renault anticipează 
că 20.000 de angajaţi din Franţa vor avea 
dreptul să beneficieze de această ofertă de 
muncă de la distanţă, cu excepţia celor care 
lucrează direct în producţie.

În prezent, Ziua Universală a Iei este marcată în peste 
50 de ţări şi 300 de localităţi întinse pe şase continente. 
Deja vorbim despre un eveniment care a intrat în progra-
mul anual al muzeelor şi instituţiilor culturale din ţară şi 
străinătate, fiind marcată atât de ambasadele României, cât 
şi de misiunile diplomatice aflate pe plaiurile dâmbovițene.

Cam peste tot în acest spațiu unde meșteșugul româ-
nesc și-a împletit arta cu tradiția populară se organizează 
diverse momente care țin să marcheze așa cum merită 
Ziua Universală a Iei. Astfel, an de an se țin cuvântări, 
prezentări și simpozioane în diverse locuri din țară, prin-
tre cele mai reprezentative fiind Sibiu (Muzeul Astra) și 
Cluj-Napoca (Muzeul Etnografic al Transilvaniei). Acolo, 
vizitatorii pot admira diverse produse expuse la minunate 
târguri meșteșugărești.

În cadrul portului femeiesc tradiţional românesc, cămașa 
mai este cunoscută şi sub numele de ie, cămeşe, spăcel 
sau ciupag. Însă a intrat în conştiinţa publică cu prima 
denominaţie, devenită generică. De aceea, ia a reprezentat 
dintotdeauna piesa principală a portului popular de pe la 
noi. Prin ornamentică și calitatea materialelor alese, dar 
mai ales prin măiestria execuţiei, ia pune în evidenţă sta-
tutul socio-economic şi personalitatea celei care o poartă.
De la reginele României, la femeile de afaceri din prezent

De-a lungul veacurilor, reginele României, Elisabeta şi 
Maria, dar şi înalta aristocraţie au purtat cu mândrie cos-
tumul popular în diferite momente ale vieții lor. Oriunde se 
afișau, cei din jur le apreciau fineţea materialelor folosite 
și armonia cromatică, toate piesele fiind realizate manual  
(de la țesătură până la croială, cusătură şi broderie).

Din admirație pentru ia românească, marele Henri 
Matisse a pictat „La Blouse Roumaine”, tablou expus azi 
la Muzeul Naţional de Artă Modernă din Paris. Și-au mai 
pus semnătura pe picturi cu același subiect Constantin 
Daniel Rosenthal (Maria Rosetti înfățișată în „România re-
voluţionară”), Camil Ressu, Ion Theodorescu-Sion, Francisc 
Şirato, Nicolae Tonitza sau Dumitru Ghiaţă.
Despre piese și culori

Costumul tradiţional al româncelor este compus din ie, 
poale, fotă, catrinţă și/sau maramă.

Ia este confecţionată din pânză albă de bumbac, de 
in sau de borangic. În general, iile se disting între ele în 
funcţie de regiune, prin motivele cusute, cât şi prin tehnicile 
de decorare, care se transmit de la o generaţie la alta. 
De fapt, tocmai datorită acestei continuări a meșteșugului 
de-a lungul veacurilor s-au conservat tradiţia, bunul gust 
şi unicitatea iei românești.

În general, culorile folosite la cusutul iei sunt în două, 
cel mult trei nuanţe cromatice; în unele regiuni, de regulă 
se cos în întregime ii cu fir negru. După specificul zonelor, 
pe ii se adaugă culori pastelate, fire metalice, flori, fluturi 
şi/sau mărgele. De obicei, motivele folosite la decorarea 
iilor reprezintă flori, figuri abstracte (geometrice), animale, 
elemente cosmice (stele, Luna și Soarele), toate acestea 
fiind redate în forme stilizate.

Un aspect care merită menționat: după cusătură, iile 
arată și statutul femeilor care le poartă. Astfel, cele căsă-
torite şi doamnele mai în vârstă poartă modele de croială 
modeste, în culori temperate. În schimb, cele tinere îşi cos 
iile în culori cât mai vii pentru a atrage peţitori, după cum 
se povestește. (N.C.)

Chiar dacă mai timid decât ne-am fi așteptat, vara 
își intră în drepturi, iar sezonul cald aduce cu el și 
planurile de vacanță. Mulți dintre membrii cooperatori 
vor să meargă în concediu, drept pentru care Gazeta 
Viața CM le vine în ajutor cu sfaturi de luat în seamă 
în această pandemie. Chiar dacă multe restricții de 
călătorie sunt încă în vigoare, o relaxare de câteva zile 
pe litoral sau la munte, în străinătate, nu este misiune 
imposibilă pentru nimeni. Coronavirusul nu a dispărut, 
însă vă puteți bucura de vară, cu condiția ca măsurile 
de siguranță și de igienă să fie respectate. Organizația 
Mondială a Sănătății a transmis recent câteva lucruri de 
care trebuie să țineți seama atunci când vă planificați 
concediul.

Înainte de orice plan, verificați care este situația epi- 
demiologică în stațiunea unde vreți să mergeţi. Astfel, 
este important de știut câte cazuri de infectare s-au 
raportat în ultimele zile, care sunt eventualele restricții 
impuse de autorități, ce condiții de acces şi eventual de 
reîntoarcere în țară trebuie îndeplinite.

Apoi, înainte de a face o rezervare, verificați dacă 
hotelul sau pensiunea în care doriți să vă cazați a luat 
măsurile de securitate sanitară necesare.
● Evitați locurile aglomerate și reduceți la minimum 

contactul cu alte persoane în spațiile comune;
● Folosiți dezinfectanți pentru a curăța obiectele și zonele 

cele mai utilizate din hotel. Același lucru este valabil 
și în cazul în care închiriați o mașină;

● Nu plecați la drum dacă nu vă simțiți bine sau ați 
intrat în contact cu o persoană infectată!;

● Luați cu dumneavoastră dezinfectanți, măști, medica-
mente de bază.

Întoarcerea acasă trebuie și ea atent planificată, căci 
în orice moment poate apărea o schimbare de situație. 
Iar asta presupune și că este posibil să fiți nevoiți să 
stați în carantină obligatorie la revenirea în țară. Altfel, 
bucurați-vă de vacanță! Cu toate că va fi diferită de 
cele cu care v-ați obișnuit, după un an și jumătate de 
coșmar, fiecare merită puțină relaxare.

MARIUS OLARU
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Într-o perioadă de criză ca aceasta, Ovidiu Hurduzeu spune că a căutat să se in-
tereseze de o soluție pentru ca țara sa natală să depășească greutățile prezentului, dar 
mai ales incertitudinile viitorului.

România interbelică, clădită și prin aportul cooperației
„Când am început să mă interesez de modelul economic interbelic, nu bănuiam am-

ploarea sistemului cooperatist românesc din acea perioadă. În România postcomunistă, 
parcă s-a șters pur și simplu din memoria colectivă, și chiar din arhive, existența unui 
model economic bazat pe cooperație. Cel care mi-a tras atenția a fost un american, 
economistul John Medaille (...) Există dovezi istorice care ne arată că România a crescut 
în perioada interbelică și grație acestui sistem cooperatist care se dovedește a fi unul 
puternic astăzi în (n.r. - multe) state europene, precum Spania, Italia, Finlanda. Consider 
că un astfel de sistem, reînviat și adaptat condițiilor actuale, ar putea salva România”, 
este de părere Ovidiu Hurduzeu.

● Câteva date statistice despre anvergura pe care o avea sistemul cooperatist în pe-
rioada interbelică. În acele timpuri, 1,5 milioane de români lucrau în cooperație, în diferite 
întreprinderi. Existau cooperative meșteșugărești, de distribuție a energiei electrice, de 
comercializare a produselor agricole, România avea numeroase magazine ale cooperației, 
câteva bănci populare chiar erau clădite pe acest sistem cooperatist. Statul, prin facilități 
fiscale, sprijinea funcționarea și mai ales dezvoltarea cooperativelor.

Ovidiu Hurduzeu mai arată că, atunci, „cooperația recunoștea dreptul de proprietate, 
însemna că cei care se asociau lucrau pentru ei înșiși, punând în comun o serie de 
resurse”. De fapt, „într-un sistem cooperatist, ai o dublă calitate: ești și lucrător, și pro-
prietar, deținând o parte din acea întreprindere. Proprietatea este comună, nu colectivă”.

Ce se întâmplă în lume
Azi, multe state din lume își reclădesc economia recurgând la principiile cooperației, 

al cărei ajutor a venit numaidecât. Și cu rezultate, cazul regiunii italiene Emilia-Romagna, 
acolo unde 70% din economie este reprezentată de cooperative și există cele mai mici 
diferențe sociale din toată țara, cu un nivel de viață foarte ridicat; în Finlanda, alt exem-
plu, o treime din industria forestieră și o treime din activitatea bancară sunt derulate prin 
cooperative, iar în America, în multe zone rurale, distribuția de energie electrică se face 
prin societăți cooperative în care sunt implicați membrii respectivelor comunități.

Dăm aceste exemple pentru a transmite următorul semnal: sectorul cooperatist nu 
este de domeniul trecutului, ba, din contră, este unul cât se poate de actual; ne arată ce 
putem replica cu succes din experiențele trecute și aici nu vorbim de utopii, ci de soluții.

LAURENȚIU TEODORESCU

Cu fiecare lună scursă, revenirea la „normalitatea” din 2019 se îndepărtează tot 
mai mult. Dar să lăsăm deoparte aspectele mai degrabă sociale și să ne concentrăm 
pe economie, unde strigătul disperării începe să cuprindă aproape toate sectoarele. Azi, 
ora exactă în... aproape orice o dă China, iar Beijingul raportează că indicele prețurilor 
de producție a crescut cu 9% în mai 2021 față de aceeași perioadă a anului trecut. 
Totul, ca o consecință a creșterii prețurilor la materiile prime, după cum reiese din datele 
publicate de Biroul Național de Statistică.

De la criza din 2008 – 2009 nu a mai existat un ritm atât de alert de creștere a 
prețurilor. Atunci, în septembrie 2008, indicatorul marca un avans de 9,13%, informează 
CNBC într-un raport detaliat cu privire la situația pe piața materiilor prime. Procentul de 
creștere este peste așteptările anunțate de mai toți analiștii (un 8,5% anticipau ei). Însă, 
trebuie ținut cont și de efectul de bază al acestor scumpiri – indicele a consemnat o 
scădere cu 3,7% a vânzărilor din producție în mai 2020, în contextul amplificării crizei 
Covid-19.

Pentru companiile din industria materialelor de construcții, în special cele care lucrează 
cu fier, oțel, dar și lemn, creșterea prețurilor la materiile prime reprezintă un motiv de 
îngrijorare. Gan Jie, profesor de finanțe și director pentru programe MBA la „Cheung 
Kong Graduate School of Business”, din Beijing, explică: „Aceste firme sunt extrem de 
pesimiste. Ele văd o creștere foarte accentuată a costurilor materiei prime și cred că 
prețurile vor rămâne ridicate până la sfârșitul anului”.

Tot mai multe firme din sector (peste 70% la nivel mondial) raportează o marfă de 
profit brut sub 15%, ceea ce se traduce printr-un dezastru financiar. S-a ajuns în situația ca  
multe companii să refuze comenzi pe motiv de creștere a prețurilor la materiile prime – 
cu cât produc mai mult, acceptând comenzi, cu atât pierd mai mulți bani!

Impactul asupra IMM-urilor este uriaș, de aceea, la nivelul Chinei, autoritățile au 
luat decizia de a sprijini suplimentar întreprinderile mici. Ajutorul se îndreaptă în special 
spre cele afectate de creșterea prețurilor la materiile prime. Deocamdată, în România 
este o relativă tăcere, una pe care, însă, mulți o traduc ca fiind nepăsare din partea 
guvernanților. Preocupați mai degrabă de bunăstarea multinaționalelor, aleșii neamului 
parcă au uitat că un procent „gras” din PIB-ul economiei naționale este asigurat, „cu 
cârca”, prin truda IMM-urilor.

(Urmare din pagina 1)
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Vasile Alecsandri, drama unui poet care a iubit pânã a ars

Cei doi s-au cunoscut în tinereţe, pe 
când el era un poet de o frumuseţe na-
turală, iar ea, o tânără foarte admirată de 
aristocrația Moldovei. Vasile Alecsandri avea 
23 de ani, iar Elena, fiica boierului Petrache 
Negri. Nicolae Petraşcu, în lucrarea „Icoane 
de lumină”, notează: „El era un tânăr zvelt 
şi potrivit de înalt, de o frumuseţe distinsă, 
cu faţa albă, pe care rămăsese întipărită o 
umbră de melancolie de la moartea mamei 
sale, cu fruntea largă şi senină, cu ochii 
buni şi vorbitori, cu un surâs plăcut (...) 
Când intra Elena la serate, însoţită de sora 

Catinca, gătite amândouă şi împodobite 
în rochii de bal, se năştea în jurul lor un 
murmur de admirare. Una brună, delicată, 
cu surâsul pe buze, alta blondă, cu figura 
deschisă burboniană şi plină de mândrie. 
Prin firea şi nobleţea aspiraţiilor ei spirituale, 
era suflet din sufletul lui Vasile Alecsandri”.

Cel care le-a făcut cunoștință a fost 
Costache, fratele Elenei și cel mai bun 
prieten al tânărului poet Vasile Alecsandri. 
Întâlnirea a avut loc în 1844, pe domeniul 
de la Mânjina, acolo unde se ținea o serată. 
Se spune că între cei doi a fost dragoste la 
prima vedere şi că Elena ar fi fost marea 
iubire predestinată a vieţii lui Alecsandri, 
dacă soarta...

Invitat de Elena la moşia de la Blânzi, 
Vasile Alecsandri acceptă și petrece acolo 
suficient timp încât să realizeze că ei doi 
sunt făcuţi unul pentru celălalt. Aici, amo-
rezii îşi jură iubire veşnică şi fac planuri 
de căsătorie, dar, chiar când mariajul se 
întrezărea, o veste cumplită dă totul peste 
cap. Doctorii descoperă că Elena Negri 
suferă de o boală gravă de plămâni și 

recomandă câteva luni, poate mai mult de 
odihnă în ţările calde. În acelaşi an, ea 
plecă în Italia. Singură, dar după numai 
o lună Vasile Alecsandri realizează că nu 
poate sta departe de „Ninita” şi pornește 
spre ea. O găsește la Veneţia, în toamna 
lui 1846, oraș în care trăiesc două luni de 
iubire aprinsă. Vorbesc despre familie și 
stabilesc ca primul băiat născut să poarte 
numele Amiral.

Elena Negri și Vasile Alecsandri decid 
să coboare spre sudul Italiei și se stabilesc 
în Palermo. Însă starea ei de sănătate se 
agravează, așa că pleacă și din Palermo, 
lăsând în urmă alte amintiri dureroare, des- 
crise chiar de poet: „Ne-am obişnuit atât de 
mult cu acest frumos colţişor unde am gustat 
ceasuri atâta de plăcute, atâta de lipsite de 
cele mai mici griji, că ne întristam numai la 
gândul de a-l părăsi. Câte taine ale inimii, 
câte manifestări de bucurie, câte scene 
duioase sau nebuneşti, serioase sau copilă-
reşti s-au petrecut în doua luni între pereţii 
acestui apartament (…) Fiecare mobilă  

are suvenirul ei, fiecare colţ are, pentru noi, 
povestea sa, cunoscută numai de noi”.

În drum spre Sicilia, la Napoli, boala 
Ninitei se agravează, iar Vasile Alecsandri 
o îmbarcă, de urgenţă, pe un vapor, cu 
gândul de a merge cu ea acasă, în Moldova. 
Frumoasa Elena Negri se stinge, însă, la 
Istanbul, în braţele iubitului său. A fost în-
mormântată în curtea unei biserici greceşti, 
spre disperarea poetului, care niciodată nu 
și-a mai revenit complet din această dramă.

L.TEODORESCU

Oameni ºi locuri – întâlniri istorice

Ca toți marii poeți, și viața lui Vasile Alecsandri s-a scris cu râuri de 
durere. A iubit ca nimeni altul și s-a stins cu inima neostoită, căutând în 
van dragostea de care avusese parte în povestea sa cu frumoasa Elena 
Negri. Din păcate, ca un blestem aruncat asupra-i poate dinainte să se 
nască, marele dramaturg, folclorist, om politic, ministru, diplomat, membru 
fondator al Academiei și stâlp al teatrului românesc nu s-a bucurat decât 
doi ani de dezmierdările celei pe care o alinta „Ninita”. Sora lui Costache 
Negri, cel mai bun prieten al său, i s-a stins în brațe, pe un vapor ce 
tranzita Bosforul, la Istanbul.

Preþurile materiilor prime au explodat 
în 2021. Impact uriaº asupra IMM-urilor

NICHOLAS CEZAR
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Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
Discuții aprinse privind începuturile artei populare, despre păstrarea 

și conservarea acestor tezaure ce formează istoria omenirii s-au iscat 
odată cu descoperirea Peșterii Coliboaia. Stabilindu-i locația, peștera se 
află pe Valea Sighiștelului la 5 km amonte de satul cu același nume din 
județul Bihor, la 560 metri altitudine și mai sus cu 120 metri de Peștera 
Măgura. Ca să ajungi la Coliboaia trebuie să te aşterni la drum de la 
Beiuș la Sighiștel. Apoi, cu trudă și răbdare, urci pe valea râului încă 
vreo 5 km. Intrarea în peșteră are o formă triunghiulară cu înălțimea 
de aproximativ 2 metri la baza unui perete de stâncă, care parcă îți 
interzice accesul spre această lume de la începutul timpurilor. Dar asta 
nu este totul. Galeria coboară până ajunge la râul subteran care străbate 
întreaga peșteră. Odată cu galeria coboară și tavanul până la nivelul 
apei formând sifoane, aproape imposibil de traversat. După ce adevărații 

speologi reușesc să depășescă stavilele puse de natură, ajung în cea 
mai importantă zonă a peșterii, o încăpere ai cărei pereți sunt împodobiți 
de scurgeri cristaline, iar podeaua și tavanul sunt reliefate prin stalactite 
și stalagmite de o fluorescență aparte, care nu se regăsește pe bătrânul 
continent. Această peșteră, aproape necunoscută, nu era inclusă nici 
măcar pe lista peșterilor protejate, deși se află pe raza Parcului Natural 
Apuseni. Apoi, minune! Cinci speologi, după ce au străbătut trei zone 
complet inundate au dat de o galerie înaltă, pe pereții căruia au găsit 
Picturile. La început au crezut că au descoperit o altă afirmare a artei 
rupestre dar... perplexitate!, aici în Apuseni s-au descoperit cele mai 
vechi picturi din lume. Mai vechi decât cele din Peștera Chauvet, din 
Franța. Centrul vechi al istoriei paleolitice din lume a fost atestat la 
Coliboaia. Asta i-a conferit peșterii o valoare de-a dreptul inestimabilă 
pentru întregul mapamond. Cele 14 picturi sunt primele manifestări de 
tip artistic ce aparțin oamenilor, iar testele au confirmat vechimea lor 
la 32.000-36.000 de ani. Conform rezultatelor probelor efectuate cu 
ajutorul testului cu Carbon 14 s-a dovedit că desenele din Bihor sunt 
într-adevăr cele mai vechi din lumea cunoscută.

Asta este țara noastră, plină de mistere ce te pot duce la ideea că 
leagănul omenirii nu ar fi fost în Africa sau alte părţi ale lumii, ci chiar pe 
aceste meleaguri mioritice, pe care nici noi nu le cunoaștem îndeajuns.

ORIZONTAL: 1) Bună de îmbrobodit femeile – Vid de 
putere 2) Nu-i înghițită cu ușurință 3) Claie de fân – Se ia de 
femei prin casă 4) Mare amator de crudități – Cutie de lemn  
5) Sunt în voce! – Ajutor de boală 6) Ținută la respect în 
lumea satului – Stimulent de întărire a comenzii 7) Parola 
din centru! – A mototoli 8) Pusă în mișcare 9) Părți din lume 
– Lacul morii 10) Moduri de agregare – Ajunși niște stricați.

VERTICAL: 1) Ține de bunul mers – Cu fumuri în cap  
2) Are cele mai multe cărți citite 3) Închide un ochi – Atinsă 
la serviciu 4) Treabă de meșter – Estrada stelelor 5) Aplecate 
în față! – Coadă de câine! – Deloc răi 6) Exprimă durerea 
– Singurătăți acvatice 7) Bătută crunt 8) Ton violet – Mic la 
stat 9) O bomboană de fată – Reluare din ziare! 10) Folosită 
de ciobani – A ieși din… somnul rațiunii.

Învãluiri ºi dezvãluiri

Arta cusãturilor ºi a broderieiMeºteºug ºi carierã
Cu câtă grijă își aduna UCECOM-ul cooperatorii, care 

de fapt, erau deja meșteri între meșteri! Aceasta a fost și 
viața Iuliei Goran. S-a născut în Moldova, la Ruginoasa. 
Copilăria i-a fost plină de bucurii și învățături într-ale 
broderiei. A crescut, a învățat și prin 1970, prin căsătoria cu 
tânărul locotenent Ion Goran, s-a mutat la Breaza, județul 
Prahova, așezarea de sub munte care va deveni „locul 
de lângă inimă” al Iuliei. Cum se știe, cariera de militar 
al soțului a făcut ca tânăra familie să se perinde prin mai 
multe zone ale țării, dar Iulia Goran a rămas atașată pentru 
toată viața de arta cusăturilor de la Breaza, de vestitele 
mileuri, de fețele de masă, și mai ales de iile cusute pe 
pânză de in, bumbac sau borangic. Cum meșter la meșter 
trage, Iulia a cunoscut-o pe Victoria Vasilescu, președinta 
faimoasei Cooperative „Arta Casnică”. Dânsa, apreciind 
talentul și chemarea nativă către broderie și confecționarea 
iilor a îndrumat-o spre Atelierul de creație „Romartizana” 
al UCECOM din București. Astfel, începând din anul 1978 
și până în 1996 și-a demonstrat adevărata capacitate de 
meșteșugar-artist, brodând pe pânză proiecte ale diverșilor 
creatori, nelăsând deoparte propriile modele care au dus la 
constituirea unei impresionante colecții de costume populare 
pentru femei. Această colecție avea drept piesă principală 
ia românească. Noile reguli ale așa-zisei democrații au 
făcut ca marea meșteriță să treacă în șomaj din 1996 până 
în 1999, dar doamna Olga Horșia, doctor în etnografie 
și folclor, o recomandă pentru vestitul Festival folcloric 
Smithsonian din Washington D.C., SUA pentru a prezenta ia 
de Breaza. După 2000 a fost angajata Muzeului Țăranului 
Român din București, organizând expoziții. Apoi totul a fost 
numai talent și efort depus în sluba meșteșugului. Membră 
a Asociației Creatorilor din România, a Asociației Meșterilor 
Populari din Moldova și a Academiei Artelor Tradiționale 
de la Sibiu, a fost des invitată să participe la târguri și 
expoziții din țară și străinătate. Dar, cu bucuria lucrului 
bine înfăptuit ne spune: „Particip cu deosebită plăcere la 
târgurile meșterilor populari organizate de Muzeul Național 
al Satului «Dimitrie Gusti», Muzeul Țăranului Român, 
Muzeul de Artă Populară Constanța, Muzeul Etnografic al 
Moldovei, Muzeul Civilizației Transilvane Astra”.

Talentul de excepție, originalitatea motivelor, rigoarea 
în abordarea coloristică a suprafețelor din pânză i-au adus 
Iuliei Goran o binemeritată apreciere în lumea creatorilor 
de gen. Păstrând croiul tradițional, precum și dispoziția 

ornamentelor, geometrice sau florale, piesele de port create 
de ea se remarcă prin combinații cromatice rafinate la 
care se adaugă frumusețea broderiei, realizată cu multă 
iscusință și un talent ieșit din comun. Toate produsele 
sunt pur românești, originale și îndepărtate de diferite 
kitsch-uri apărute de niciunde. Până și casa brodezei din 
Breaza îți aduce aminte de bunici, de ulițele și potecile 
pe care alergai când erai copil, de biserica satului în care 
mergeai în zilele de sărbătoare creștină, și nu numai, de 
hora din mijlocul satului și câte altele. Ca oricare casă 
de meșter ce se respectă, casa dânsei are o cameră de 
oaspeți impresionantă prin felul în care sunt expuse cele 
mai frumoase obiecte, mai ales iile și ștergarele frumos 
brodate cu motive vechi românești. 

Iulia Goran, deși recunoscută și admirată peste tot 
în lume are și proiecte de viitor. Dorește ca autoritățile 
locale să accepte oferta voluntară de a învăța elevele de 
la unele școli să brodeze. Ar mai vrea să poată participa 
cu toată inima și experiența dobândită de-a lungul vieții 
la realizarea unui Muzeu Etnografic în orașul Breaza. Alt 
vis este acela de a-și mai decora două-trei camere din 
locuința proprie în stil tradițional, pentru a le putea oferi 
turiștilor veniți prin ANTREC. 

Acum când tinerii nu prea au înclinații spre meșteșug 
tradițional, modelul Iuliei ar putea să inspire pe mulți. În 
fond, nu este decât continuarea unei tradiții culturale a 
satului românesc, care, iată, mai există încă...

LIA PINTILIE

LICA POTENKIN

20 iunie
● SOFRONIA STURZA, contabil şef al SCM DEIA Câmpulung 

Moldovenesc ● NAZARICA STUPINEAN, contabil şef al SCM 
BICONFEX Bistriţa.

21 iunie
● NICU PREDA, preşedinte al SCM ATCOM Brăila ● CRISTIAN PAVEL, 

preşedinte al Societăţii Cooperative DESERVIREA Caracal ● VICTOR BURU, 
preşedinte al SCM SEMENICUL Caransebeş ● GEORGE AUREL NĂCESCU, 
administrator al SCM ARTA TAPIŢERIEI Constanţa ● VALERIA HRIN, contabil 
şef al SCM PRESTAREA Sighetu Marmaţiei.

22 iunie
● MARIA AVRAM, contabil şef al SCM MUNCA COLECTIVĂ  

Vălenii de Munte ● ROMICA ILUCA, contabil şef al SCM  
ARTIZANATUL Botoşani.

23 iunie
● IOANA NEDELCU, director economic al SCM MOTOR SERVICE Bucureşti 

● ANNAMARIA RITA SZALANTAI, contabil şef al SCM MODA Zalău.
24 iunie
● CRISTIAN MANOLESCU, preşedinte al SCM AUTOMECANICA Bucureşti 

● ŞTEFAN DRAGOŞ LAZĂR, contabil şef al Societăţii Cooperative ARTA 
MEŞTEŞUGARILOR Slatina.

25 iunie
● CAMELIA ENEA, preşedinte al SCM GR1 MUNCA COLECTIVĂ Paşcani 

● VIOREL MOLDOVAN, preşedinte al SCM SINCO Sighişoara ● ELENA  
POPESCU, şef contabil al ATCOM CONFECŢII Bucureşti ● CORNEL PENESCU, 
director al Direcţiei Relaţii Instituţionale, Metodologie, Promovare şi Asistenţă 
Programe din UCECOM.

26 iunie
● ION AVESALON, administrator al SCM AVE LUX Constanţa.
27 iunie  
● LUCICA ANDREI, contabil şef al SCM LIBERTATEA Găeşti.
29 iunie
● ADRIAN PETRUŢ RUŞAN, preşedinte al CONFEX Buzău ● GHEORGHE  

CIOFÂCĂ, preşedinte al SCM AVIMODA Drăgăşani ● DIANA PETRUȚA  
AVRAMESCU, contabil șef al SCM ARTA MESERIAȘILOR Pitești.

1 iulie
● STELIANA CHICĂ, preşedinte al SCM UTIL MOD Ploieşti ● MARIA 

RIZESCU, contabil şef al SCM ARTIS Piteşti.
2 iulie
● BERTA SUSANA PAP, contabil şef al Societăţii Cooperative INTERRA 

Satu Mare. 
3 iulie
● ANA SAVETA BELEIU, preşedinte al SCM TEHNOPRECIZIA Alba Iulia.
4 iulie
● CIPRIAN-RĂZVAN CERBU, preşedinte al Societăţii Cooperative AUTO-

RECORD Timişoara ● TATIANA NĂIBOIU, contabil şef al SCM PRESTAREA 
Drăgăşani ● ANA BALABAN, contabil şef al Societăţii Cooperative BĂNĂŢEANUL 
Sânnicolau-Mare ● MARIA BLENDICA, contabil şef al SCM TEHNICA Braşov.

5 iulie
● NECULAI PEIU, preşedinte al SCM SERVIPREST Urziceni ● ADRIANA 

FLOREA, preşedinte al SCM CONSTRUCTORUL Mediaş.
6 iulie
● ANA MARIA POPA, contabil şef al SCM PROGRESUL Baia Mare.
7 iulie
● VALENTINA ŞANDRU, contabil şef al SCM CONFECŢIA Ploieşti   

● MARIA PUI, contabil şef al Societăţii Cooperative MUNCA COLECTIVĂ Topliţa.
8 iulie
● HUSZAR ENIKO, preşedinte al Societăţii Cooperative ÎNFRĂŢIREA Satu 

Mare. 
9 iulie
● CRISTIANA MONICA POSTOLACHE, preşedinte al SCM PRESTAREA 

Drăgăşani ● VASILE BĂRCEAN, preşedinte al SCM PARÂNGUL Tg. Jiu  
● GAROFIŢA MURARIU, contabil şef al SCM MUNCITOAREA Topoloveni.

10 iulie
● GHEORGHE CHIŞ, administrator unic al SCM CONSTRUCTORUL Baia 

Mare ● GHEORGHE ICHIM, preşedinte al SCM DORNA Vatra Dornei ● DAN 
CONSTANTIN NUŢU, preşedinte al SCM PRESTAREA Bucureşti.

12 iulie
● ADRIAN PRISTOPAN, preşedinte al Societăţii Cooperative INTERRA Satu 

Mare ● MARIANA ELEK, şef contabil al SCM TEHNOMETALICA Arad ● MARIUS 
TUDOSE, director general al SC SADCOM SA Bucureşti.

13 iulie
● MILICA RUGINĂ, contabil şef al SCM STRĂDUINŢA Tecuci ● SILVIA 

BÂSCU, şef contabil al SCM CERAMICA Horezu.
14 iulie
● SANDA GEORGETA ZAHARIA, preşedinte al SCM ELECTROMETAL  Baia 

Mare ● MARIANA PLOSCARU, contabil şef al SCM ASCOM Piatra Neamţ.
15 iulie
● NAGY-SZABO FRANCISC, preşedinte al SCM PRESTAREA Şimleu Silvaniei.
16 iulie
● CARMEN IULIANA BRÎNZEA, președinte al UJCM Prahova ● GEORGETA 

PASCU, şef contabil al SCM ÎNFRĂŢIREA Moreni ● LUCIA-SIMONA MĂRINĂ, 
director al Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Cluj-Napoca.

17 iulie
● MARIA RAIZI, preşedinte al Societăţii Cooperative IGIENA Tulcea  

● DUMITRU CHELARU, contabil şef al SCM SOCOM PRESTAREA Piatra 
Neamţ ● TEODORA CRINTEA, preşedinte al SCM PRESTAREA Constanţa.

18 iulie
● GHEORGHE SIMULESCU, preşedinte al UJ-SCOM Timiş ● EUGENIA 

VERONICA BUZEA, cenzor al Uniunii Naţionale a Cooperaţiei Meşteşugăreşti 
– UCECOM ● ŞTEFAN CRISTEA, preşedinte al SCM PRESTAREA Focşani 
● ELENA BĂICOIANU, şef compartiment financiar-contabil al SCM UTIL MOD 
Ploieşti.

Zodia:  Gemeni

Zodia:  Rac

 CALEIDOSCOP 4 Nr. 11/ 12 – 25 iunie 20204

ANIVERSÃRI
Zodia: GEMENIZodia: GEMENIZodia: GEMENIZodia: GEMENIZodia: GEMENI

La mulþi ani!
EDITOR: Uniunea Naþionalã
a Cooperaþiei Meºteºugãreºti – UCECOM
REDACÞIA: B-dul Unirii nr. 73, Bl. G3, Tr. 3,
Sectorul 3, Bucureºti

fax: 031/030.14.30/31

telefon: 031/030.14.60

e-mail: gazeta.viatacm@yahoo.com
Colectivul redacþional:

Lia Pintilie
Laurenþiu Teodorescu

I.S.S.N 1223 – 8953

Grafica computerizatã:
Fabrica de Timbre

Tipãrit la Fabrica de Timbre

20 iunie
 SOFRONIA STURZA, contabil

ºef al SCM DEIA din Câmpulung
Moldovenesc  NAZARICA STUPINEAN,

contabil ºef al SCM BICONFEX Bistriþa.
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Marmaþiei.
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22 iunie

 MARIA AVRAM, contabil ºef al
SCM MUNCA COLECTIVÃ din Vãlenii de Munte

 ROMICA ILUCA, contabil ºef al SCM ARTIZA-
NATUL Botoºani.

23 iunie
 IOANA NEDELCU, director economic al SCM

MOTOR SERVICE Bucureºti  ANNAMARIA RITA
SZALANTAI, contabil ºef al SCM MODA Zalãu.

24 iunie
 CRISTIAN MANOLESCU, preºedinte al SCM

AUTOMECANICA Bucureºti  ªTEFAN DRAGOª
LAZÃR, contabil ºef al Societãþii Cooperative ARTA
MEªTEªUGARILOR Slatina.

25 iunie
 CAMELIA ENEA, preºedinte al SCM GR1

MUNCA COLECTIVÃ din Paºcani  VIOREL
MOLDOVAN, preºedinte al SCM SINCO Sighiºoara

 ELENA POPESCU, ºef contabil al ATCOM
CONFECÞII Bucureºti  CORNEL PENESCU,
director al Direcþiei Relaþii Instituþionale, Metodologie,
Promovare ºi Asistenþã Programe din UCECOM.

26 iunie
 ION AVESALON, administrator al SCM AVE

LUX Constanþa.
27 iunie

 LUCICA ANDREI, contabil ºef al SCM
LIBERTATEA Gãeºti.

28 iunie
 DOINA BERTEA, preºedinte al Societãþii

Cooperative DINAMO Timiºoara.
29 iunie

 ADRIAN PETRUÞ RUªAN, preºedinte al
CONFEX Buzãu  GHEORGHE CIOFÂCÃ, preºe-
dinte al SCM AVIMODA Drãgãºani.

1 iulie
 STELIANA CHICÃ, preºedinte al SCM UTIL

MOD Ploieºti  SOFIA DRÃGAN, administrator unic
al SCM PUBLITER Bucureºti  MARIA RIZESCU,
contabil ºef al SCM ARTIS Piteºti.

2 iulie
 BERTA SUSANA PAP, contabil ºef al Socie-

tãþii Cooperative INTERRA Satu Mare.
3 iulie

 CLAUDIU VINTILÃ, preºedinte al SCM
CONSTRUCTORUL Sibiu  ANA SAVETA BELEIU,
preºedinte al SCM TEHNOPRECIZIA Alba Iulia.

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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20 iunie
 SOFRONIA STURZA, contabil

ºef al SCM DEIA din Câmpulung
Moldovenesc  NAZARICA STUPINEAN,

contabil ºef al SCM BICONFEX Bistriþa.
21 iunie

 NICU PREDA, preºedinte al SCM ATCOM
Brãila  CRISTIAN PAVEL, preºedinte al Societãþii
Cooperative DESERVIREA Caracal  VICTOR
BURU, preºedinte al SCM SEMENICUL Caransebeº

 GEORGE AUREL NÃCESCU, administrator al
SCM ARTA TAPIÞERIEI din Constanþa  VALERIA
HRIN, contabil ºef al SCM PRESTAREA Sighetu
Marmaþiei.

Zodia: RACZodia: RACZodia: RACZodia: RACZodia: RAC
22 iunie

 MARIA AVRAM, contabil ºef al
SCM MUNCA COLECTIVÃ din Vãlenii de Munte

 ROMICA ILUCA, contabil ºef al SCM ARTIZA-
NATUL Botoºani.

23 iunie
 IOANA NEDELCU, director economic al SCM

MOTOR SERVICE Bucureºti  ANNAMARIA RITA
SZALANTAI, contabil ºef al SCM MODA Zalãu.

24 iunie
 CRISTIAN MANOLESCU, preºedinte al SCM

AUTOMECANICA Bucureºti  ªTEFAN DRAGOª
LAZÃR, contabil ºef al Societãþii Cooperative ARTA
MEªTEªUGARILOR Slatina.

25 iunie
 CAMELIA ENEA, preºedinte al SCM GR1

MUNCA COLECTIVÃ din Paºcani  VIOREL
MOLDOVAN, preºedinte al SCM SINCO Sighiºoara

 ELENA POPESCU, ºef contabil al ATCOM
CONFECÞII Bucureºti  CORNEL PENESCU,
director al Direcþiei Relaþii Instituþionale, Metodologie,
Promovare ºi Asistenþã Programe din UCECOM.

26 iunie
 ION AVESALON, administrator al SCM AVE

LUX Constanþa.
27 iunie

 LUCICA ANDREI, contabil ºef al SCM
LIBERTATEA Gãeºti.

28 iunie
 DOINA BERTEA, preºedinte al Societãþii

Cooperative DINAMO Timiºoara.
29 iunie

 ADRIAN PETRUÞ RUªAN, preºedinte al
CONFEX Buzãu  GHEORGHE CIOFÂCÃ, preºe-
dinte al SCM AVIMODA Drãgãºani.

1 iulie
 STELIANA CHICÃ, preºedinte al SCM UTIL

MOD Ploieºti  SOFIA DRÃGAN, administrator unic
al SCM PUBLITER Bucureºti  MARIA RIZESCU,
contabil ºef al SCM ARTIS Piteºti.

2 iulie
 BERTA SUSANA PAP, contabil ºef al Socie-

tãþii Cooperative INTERRA Satu Mare.
3 iulie

 CLAUDIU VINTILÃ, preºedinte al SCM
CONSTRUCTORUL Sibiu  ANA SAVETA BELEIU,
preºedinte al SCM TEHNOPRECIZIA Alba Iulia.

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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Conducerea operativă și colegii din cadrul UCECOM 
sunt alături cu gândul și cu sufletul de domnul Niculae 

Cernea în clipele de grea încercare prin care trece în urma 
tragicei dispariții a fiului său ADRIAN, fost campion național 
în proba de off-road.
Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aline suferința familiei!


