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În luna octombrie, ASOCIAÞIA PENTRU ECO-
LOGIE ªI TURISM PRO ECO-TUR, FILIA-
LA BRÃILA, lanseazã în comuna Oancea din

judeþul Galaþi implementarea proiectului Conservarea
ºi revitalizarea patrimoniului cultural ºi natural al
zonei pescãreºti Prut-Dunãre Galaþi, având o valoa-
re totalã de 105.280,78 lei, proiect finanþat de Minis-
terul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale prin interme-
diul Programului Operaþional pentru Pescuit ºi
Afaceri Maritime 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este de a informa,
implica ºi conºtientiza comunitatea localã din zona de
implementare a proiectului (comunele Cavadineºti,
Suceveni, Oancea, Vlãdeºti, Mãstãcani, Folteºti, Fru-
muºiþa, Tuluceºti, ªendreni, Braniºtea ºi municipiul
Galaþi) în activitãþi menite sã punã în valoare patrimo-
niul cultural ºi natural, inclusiv de pescuit ºi acvacul-
turã, prin realizarea a 11 seminarii de informare ºi
conºtientizare sub aspectul unor ºezãtori, prin organi-
zarea unui concurs de educaþie în domeniul pescuitu-
lui, precum ºi prin organizarea unui festival cultural ºi
gastronomic cu specific pescãresc în comuna Oancea
din judeþul Galaþi.

Astfel, profitãm de aceastã ocazie pentru a invita
alãturi de noi, ca participanþi sau voluntari, pe toþi cei
interesaþi de a se implica, de a ne sprijini sub alte for-
me sau doar de a fi simpli spectatori la implementarea
proiectului. Pentru detalii suplimentare, ne puteþi con-
tacta în scris la e-mail: proecotur.braila@gmail.com
sau telefonic la numãrul de telefon: 0799.581.208;
persoanã de contact: Albu Mariana – Preºedinte al
filialei Brãila.

Naturã și tradiții
 Felicia Mocanu



3ePRO

Plin de speranþã ºi de optimism, am pãºit în de-
cembrie 1989, alãturi de majoritatea români-
lor, pe calea democraþiei. Posturile de radio

Europa Liberã ºi Vocea Americii sãdiserã adânc semin-
þele spiritului civic în sufletul meu ºi aveam un interes
precoce referitor la politicã. Chiar dacã nu eram major ºi
n-am putut vota la primele alegeri libere, am fãcut ceea
ce azi ar fi definit drept muncã de influencer. Repulsia
pe care mi-o genera FSN, combinatã cu neîncrederea în
majoritatea politicienilor emanaþi de Revoluþie, m-au
fãcut sã merg pe mâna Miºcãrii Ecologiste din Româ-
nia. Sã fiu clar, nu cred cã am reuºit sã aduc prea multe
voturi; dar rezultatul urnelor din 20 mai 1990 m-a fãcut
fericit... MER era a patra forþã politicã a þãrii ºi cea mai
mare surprizã.

Dezamãgirea a sosit curând, chiar dacã premizele erau
optimiste. Intrase în Parlament ºi Partidul Ecologist din
România, iar opþiunea logicã ar fi fost unirea prin fuziu-
ne a celor douã forþe, pentru consolidarea unui vehicul
politic unic. Dar toþi doreau sã aibã propria funcþie, cât
mai importantã, într-o jucãrie ecologistã. Au apãrut ºi
alte partide extraparlamentare pe niºã, iar în legislativ,
membrii PER au reuºit sã-i eclipseze pe cei de la MER.
În 1991, Miºcarea a intrat în guvernul Stolojan ºi a de-
zamãgit, prin lipsa performanþei/influenþei asupra admi-
nistraþiei. Bazinul electoral era relativ stabil, însã apari-
þia pragului electoral i-a lãsat fãrã parlamentari în 1992.
PER, un partid mai slab organizatoric, dar cu politicieni
mai iscusiþi, s-a salvat prin aderarea la Convenþia De-
mocraticã din România. MER a decãzut treptat ºi a dis-
pãrut oficial în 1998. PER s-a scufundat în mlaºtina ex-
traparlamentarã abia în 2000, când rezultatele electorale
ale unui pol ecologist constituit în jurul acestei formaþi-
uni au fost catastrofale.

Politica ecologistã a primului deceniu din noul mile-
niua fost dominatã de slaba organizare, de politici me-
diocre promovate, de interese meschine, de funcþii fãrã
numãr. Au apãrut în roluri importante traseiºtii politici
profesioniºti ºi profitul pe termen scurt. Aderarea la Uni-
unea Europeanã a trezit interesul pentru parteneriate ºi
sprijinul forþelor ecologiste din Europa, multe dintre ele
cu reprezentanþi în parlamentele naþionale ºi în cel Eu-
ropean, însã calitãþile PER îl fãceau de evitat. De opor-
tunitate a beneficiat Partidul Verde, apãrut în 2005. Dar
nimic nou sub soare în România. ªi acolo, obiceiurile
locului erau asemãnãtoare.

Miºcãrile de stradã pentru sprijinirea Roºiei Monta-
ne ºi pentru oprirea explorãrii în vederea exploatãrii ga-
zelor de ºist au caracter evident ecologist, iar formaþiu-
nile politice vopsite în verde au încercat sã se arunce în
ºaua oportunitãþii. Fãrã nici un succes. Anii au trecut, la
cârma Partidului Verde s-a plimbat multã lume, cu re-
zultate nule. În teorie, au avut ºi doi parlamentari aleºi

 Lucian Oancea

Maneaua ecologistã

în 2012 pe listele USL, datoritã unei înþelegeri politice,
dar efectele au lipsit. Unul dintre cei doi era Remus Cer-
nea, probabil cel mai cunoscut politician ecologist din
noua generaþie, dar acesta a fãcut un mandat mediocru,
punctat de gafe politice majore. La PER, din 2008, este
preºedinte etern Dãnuþ Pop, om politic care a fãcut din
formaþiunea ecologistã un partid apropiat PSD, dar des-
chis oricãror înþelegeri politice locale unde formaþiunea
mai reuºea sã prindã mandate.

În 2020, forþele politice româneºti ecologiste au atins
noi culmi ale penibilului. La Partidul Verde a fost adus
cu mult optimism showmanul Florin Cãlinescu. Mulþi
au nutrit unele speranþe, dar lucrurile au intrat rapid pe
fãgaºul obiºnuit; un exemplu este Galaþiul. Un om poli-
tic local a fost împuternicit sã constituie o organizaþie de
la zero. Profesor universitar, om normal cu resurse fi-
nanciare limitate, a alocat proiectului în primul rând tim-
pul ºi energia sa. Pânã când a primit un telefon neoficial,
prin care i s-a comunicat cã un traseist politic agramat
este noul om forte local. La PER, garniturile politice se
pliazã pe fiecare nou sezon electoral. La alegerile locale
au fost unii, iar pentru generale, un detaºament întreg de
valori din PSD au descoperit umbrela politicã ecologis-
tã: Cãtãlin Rãdulescu, ªerban Nicolae, Marian Vanghe-
lie, Marius Necula ºi alþii. De remarcat este penibilul
situaþiei generate de dãrnicia împãrþirii de funcþii. PER
intrã în istorie ca primul partid în care numãrul de Prim-
vicepreºedinþi (7) îl depãºeºte pe cel de simpli Vicepre-
ºedinþi (6)... cândva pe la începutul lunii octombrie 2020.
Acum, la sfârºit de lunã, situaþia s-a mai temperat, iar
scorul este egal: 5-5.

Dezastrul generalizat prin care trece natura la nivel
planetar va face ca politica ecologistã sã domine urmã-
toarele decenii, inclusiv în România. Din pãcate, la ni-
vel local, ea este deocamdatã doar o altã formã fãrã fond,
aspru penalizatã de electorat la urne. O simplã melodie
ce încearcã sã þinã un ritm, dar nu aduce valorile
necesare. O adevãratã manea ecologistã.
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În ultima zi a lunii februarie a acestui an a avut
loc, în frumosul ºi intimul spaþiu al localului Lente
de pe strada Arcului, prima ediþie a Convenþiei

Naþionale de Anticipaþie CoNAnt 2020, dedicatã lui Ion
Hobana (1931-2011), scriitor, editor, membru marcant
al Uniunii Scriitorilor din România ºi un important pro-
motor al literaturii science fiction.

 Evenimentul a fost îmbogãþit de vernisajul retrospec-
tivei inedite de afiºe originale ale convenþiilor de scien-
ce fiction din anii ’80, dar ºi de expoziþia de graficã ºi
sculpturã intitulatã în mod sugestiv de cãtre organizato-
rul ei, Lucian Cristian Oancea, Cioburi ale imaginaþiei.
Aceasta a reunit lucrãri ale unor artiºti reprezentativi
pentru grafica româneascã de science fiction, fantasy ºi
bandã desenatã: Puiu Manu, Valentin Tãnase, Adrian
Barbu, Walter Riess, Radu Gavrilescu, Emilian Enache,
Tudor Popa, Viorel Pîrligras, Dorel Gãinã, Valentin Io-
nescu, Sergiu Grapã, Marian Mirescu ºi Emanuel Pavel,
artiºti cu o bogatã activitate, la care s-au alãturat lucrãri-
le tinerei artiste Andra Aºtefãnesei ºi ale sculptorului
Bogdan Nicolae Imurluc.

Primul impact pe care aceastã expoziþie a avut-o asu-
pra mea a fost unul de reactivare a unor sentimente pe
care le-am trãit în copilãrie ºi în adolescenþã, atunci când
parcurgeam cu nerãbdare benzile desenate din revistele
Cutezãtorii sau ascultam la radio piesele de teatru SF,
toate trezindu-mi, încã din acea vreme, dorinþa de cãuta-
re dincolo de raþiune ºi de timpul prezent, de desprinde-
re de realitatea palpabilã, de evadare într-o altã dimensi-
une sau de încercare de depãºire a limitelor.

Iniþial, tentaþia mea a fost sã încadrez lucrãrile de pe
simeze în genul suprarealist, dar mi-am dat seama cã
existã câteva diferenþe esenþiale care le situeazã într-o
categorie aparte, chiar dacã sfera imaginarului pare sã le
uneascã. Dacã suprarealismul se particularizeazã prin
preferinþa pentru vis, iluzie, pentru tot ceea ce þine de
lumea interioarã, atemporalã, sau pentru metamorfoza-
rea realitãþii, arta science fiction are la bazã cel puþin
câteva elemente caracteristice: timpul — totul se petre-
ce într-un viitor posibil — ºi prefigurarea unor progrese
tot mai mari în domeniile ºtiinþei, tehnologiei ºi inova-
þiilor care, deºi în acest moment ne par poate irealizabi-
le, sugereazã cã totul e posibil sã se întâmple într-un vi-
itor din ce în ce mai apropiat, datoritã evoluþiei tehnolo-
gice ºi ºtiinþifice din prezent. Din acest motiv, pot spune
cã aceste elemente au condus la coagularea unui limbaj
vizual ºi a unui anumit tip de imaginar, fundamentate pe
strânsa legãturã dintre vizual ºi literatura SF.

Mi-a plãcut selecþia pe care a fãcut-o Lucian, faptul
cã a ales sã expunã lucrãri mai vechi, din anii ’80, ºi mai
noi, de anul trecut, aºa încât, atunci când parcurgem ex-
poziþia, sã putem observa, într-o oarecare mãsurã, evo-
luþia artei SF din þara noastrã. Poate ºi de aceea a ales ca

 Roxana Bãrbulescu, critic de artã

Universul imaginației

Puiu Manu

Valentin Ionescu
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titlu al expoziþiei Cioburi ale imaginaþiei, pentru cã a
vãzut cele 15 lucrãri ale artiºtilor ca fiind fragmente,
momente reprezentative ale unui curent artistic, bucãþi
disparate care, adunate, aparþin unui întreg. Cu alte cu-
vinte, sunt lucrãri cu un suport conceptual comun, science
fiction-ul, dar cu formulãri vizuale ce denotã personali-
tãþi artistice distincte.

Banda desenatã ºi ilustraþia de carte sunt printre pre-
ocupãrile principale ale majoritãþii graficienilor care par-
ticipã la aceastã expoziþie, iar Puiu Manu este unul din-
tre cei mai longevivi ºi mai prolifici creatori de bandã
desenatã cu teme istorice, de aventuri ºi science fiction.
Lucrarea pe care o vedem expusã este una de referinþã,
datoritã personajului principal ce a fost creat ca o repli-
cã la Supermanul americanilor: Cãpitanul RO. El este
protagonistul unor serii de scenarii foarte îndrãgite, scrise
de Adrian Cioroianu.

Din sfera creatorilor de bandã desenatã mai face par-
te ºi Marian Mirescu — desenator ºi editor de fanzine
BD, creator al unor personaje care au rãmas în amintirea
copiilor, precum Zorrel, Tetin ºi extraterestrul PRZ — a
cãrui lucrare este realizatã cu fineþe ºi cu siguranþã în
redarea minuþioasã a detaliilor, ceea ce denotã mobilita-
te ºi siguranþã de transpunere graficã a ideilor.

Viorel Pîrligras — grafician ºi prozator cu o bogatã
activitate editorialã, unul dintre cei mai activi ºi mai cu-
noscuþi promotori ai acestui gen în þara noastrã, realiza-
torul prezentãrii grafice a Istoriei benzii desenate româ-
neºti ºi a Dicþionarului benzii desenate din România al-
cãtuite de Dodo Niþã — este prezent cu o lucrare ce re-
flectã uºurinþa ºi spontaneitatea cu care îºi concepe ilus-
traþiile, pãstrând în permanenþã o bunã corelare între idee,
concept ºi desen.

De-a lungul timpului, am urmãrit cu interes activita-
tea artisticã a lui Valentin Tãnase — unul dintre artiºtii
de marcã ai artei româneºti contemporane, pictor, Valentin Tãnase

grafician, sculptor, creator de benzi desenate ºi ilustraþii
de carte — ºi am fost întotdeauna plãcut impresionatã
de lucrãrile sale, ce penduleazã, de cele mai multe ori,
între simbolism ºi suprarealism. În multe dintre compo-
ziþiile sale, femeia constituie elementul central în jurul

Aspect de la vernisaj
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cãruia graviteazã întreg universul. Prezenþa acesteia o
regãsim ºi în lucrarea din aceastã expoziþie, în care artis-
tul conferã atribute feminine rigiditãþii metalice a unei
nave spaþiale, toate elementele fiind redate cu o grafie
finã ºi o cromaticã ce pune în valoare materialitatea ve-
hiculului spaþial.

Prezenþa femininã o regãsim ºi în lucrarea lui Dorel
Gãinã — maestru al fotografiei ºi formator al multor
generaþii de studenþi în cadrul Universitãþii de Artã ºi
Design din Cluj, secþia Foto-video — în realizarea cãre-
ia îi regãsim bine-cunoscutele calitãþi de desenator ºi de
cunoscãtor al valenþelor cromatice în redarea materiali-
tãþii atât a corpului feminin, cât ºi a penajului cãruia a
reuºit sã-i confere vizual naturaleþea.

De asemenea, nu poate trece neobservatã lucrarea lui
Adrian Barbu — autor de benzi desenate ºi ilustrator
de carte, scriitor, traducãtor, co-fondator ºi coordonator
al Comics Club Cluj — lucrare realizatã într-o manierã
clasicã, cu un desen bine stãpânit, care surprinde prin
asocierile de elemente grafice echilibrate ºi inedite, mi-
nuþios redate, ce îmbinã lumea realã cu cea fantasticã.

Tot într-o manierã graficã ce poate fi catalogatã ca
fiind clasicã este ºi lucrarea lui Radu Gavrilescu — unul
dintre cei mai îndrãgiþi ilustratori de carte pentru copii ºi
creator de benzi desenate —  ce impresioneazã prin fe-
lul în care este ilustrat grafic momentul de întâlnire,
într-un spaþiu selenar arid, a unui cosmonaut cu un
animal extraterestru.

De asemenea, este de remarcat nota de umor pe care
o regãsim în lucrarea lui Emanuel Pavel — ilustrator de
cãrþi pentru copii de peste 12 ani — o aluzie la Hamletul
shakespearian care ne îndeamnã sã ne punem întrebarea
„Oare ºi roboþii au Hamletul lor?“.

Grafica de copertã a constituit pentru mulþi graficieni
o preocupare constantã ºi provocatoare, dar doi dintre
artiºtii care expun la aceastã ediþie a ConAnt au avut o
activitate mai susþinutã în aceastã direcþie ºi au reuºit sã-
ºi punã amprenta asupra concepþiei grafice a cãrþilor SF.
Unul dintre aceºtia este Walter Riess, arhitect, grafician
ºi ilustrator de carte. El este cel care, în anii ’90, a dat un
aer proaspãt copertei Almanahului Anticipaþia, iar lucra-
rea din aceastã expoziþie, realizatã în tempera cu aero-
graful ºi intervenþii de pensulã, este macheta uneia din-
tre ele. Adoptând un stil meticulos, îngrijit, Walter îºi
concepe compoziþiile îmbinând elemente reale cu unele
imaginate de el, dând astfel un aer de veridicitate între-
gii compoziþii.

Tudor Popa — considerat unul dintre cei mai im-
portanþi ilustratori SF din România de dupã 1990 — este
cel care a adus o schimbare în stilul copertelor de carte
SF editate de Nemira, rãmânând în memoria tuturor citi-
torilor români pentru multã vreme. Lucrarea din aceastã
expoziþie este un exemplu de ilustrare a unor spaþii cita-
dine, aglomerate ºi super-tehnologizate, ce nu par a fi
prea departe de realitatea prezentã.

Lucrarea lui Valentin Ionescu — grafician cu o bo-
gatã activitate artisticã expoziþionalã ºi editorialã, prin-
tre altele ºi membru fondator al Uniunii Artiºtilor ºi Scri-
itorilor de SF — a fost realizatã într-una dintre zilele
Taberei de varã Atlantykron, dedicatã studiului ºi inter-
conectivitãþii dintre tineri români ºi oameni de ºtiinþã,

Walter Riess

Viorel Pîrligras

Dorel Gãinã
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ce are loc anual la Capidava. Ea este realizatã în tehnica
acuarelei, într-o cromaticã rafinatã de verde ºi albastru,
cu o tuºe viguroase, ºi ilustreazã chiar naºterea Insulei
Atlantykron din lupta dintre atlanþi ºi kroli.

Remarcãm în toate lucrãrile din aceastã expoziþie, cã
autorii lor sunt înzestraþi, pe lângã capacitatea de stãpâ-
nire a desenului, ºi cu bogate resurse imaginative care
vin ca o completare la firul narativ al textelor care i-au
inspirat în demersul creativ. Astfel, suntem seduºi de
scenografiile complexe ºi de atmosfera irealã din lucra-
rea lui Emilian Enache — realizatorul copertelor revis-
tei Zin, grafician ce activeazã în prezent în zona artei

digitale, video game illustrations, unde a reuºit sã îmbi-
ne cu succes talentul de grafician cu stãpânirea resurse-
lor programelor digitale.

În zona digitalului regãsim ºi lucrarea, executatã im-
pecabil, ce aparþine lui Sergiu Grapã — grafician ce
s-a impus pe scena artei româneºti contemporane cu lu-
crãri situate în zona suprarealistã. Artistul ne demonstrea-
zã, prin lucrarea sa, complexitatea ºi capacitatea artei
digitale de a lãrgi dimensiunile artei ºi tehnicilor tradiþi-
onale, dar nu prin negarea lor, ci tocmai prin fundamen-
tarea lor.

Generaþia tânãrã este cu succes reprezentatã de doi
artiºti: Andra Aºtefãnesei, care prin desenele sale prefi-
gureazã noile tendinþele ale benzii desenate în viziunea
tinerilor artiºti, ºi Bogdan Nicolae Imurluc, ce ne pre-
zintã o adevãratã imagerie fantasticã transpusã tridimen-
sional, miniatural, o ingenioasã serie de animale mai mult
sau mai puþin fictive, a cãror detaliere ºi dezinvolturã a
execuþiei le conferã un aer de veridicitate.

Privitã în ansamblu, expoziþia ne incitã sã aflãm mai
multe despre acest domeniu vast, dar prea putin popula-
rizat la noi, al artei science fiction ºi fantasy, al benzilor
desenate ºi ilustraþiei de carte, atât de bine reprezentate
de artiºti români precum cei care au participat la acest
eveniment. Îmi doresc foarte mult ca acesta sã fie înce-
putul unui lung ºir de expoziþii dedicate acestei ramuri a
artei vizuale contemporane.

Andra Aºtefãnesei

Marian Mirescu

Bogdan Nicolae Imurluc
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Grecii numeau adevãrul aletheia, iar Heideg-
ger traducea acest cuvânt cu „neascundere“.
Noi astãzi i-am spune evidenþã. Adevãrul este,

sau trebuie sã fie, întotdeauna evident. Ceea ce stã în
umbrã, în penumbrã, în întuneric, nu este adevãr.

În lumea noastrã, foarte puþine lucruri mai stau în
luminã ca sã fie evidente. ªi nu atât lucrurile sunt neade-
vãrate, cât oamenii, care ascund ºi se ascund. Oamenii
se ascund în penumbrã, în întuneric, ºi fac lucrurile sã
fie neadevãrate. În urma propriilor fapte. Pe cale de con-
secinþã, existã douã tipuri de oameni: oameni care as-
cund ºi oameni care nu (mai) vãd. Sau nu mai vor sã
vadã. Sau nu mai ºtiu cã pot sã vadã.

Pe cei dintâi îi putem întâlni în locuri de decizie, iar
ascunderile rezistã prin complicitate: cercuri restrânse,
unde se iau decizii departe de ochii celor mulþi ºi unde
nu mai sunt importante aºa-numitele diferenþe ideologi-
ce, sau de principiu, sau de viziune. Importantã este pre-
zervarea unui status care le asigurã, tuturor deopotrivã,
privilegii, protecþie, profesie, status social etc.

Ceilalþi, care nu (mai) vãd sau nu (mai) pot sã vadã,
participã indirect la alimentarea aceleiaºi complicitãþi:
fie cã se poziþioneazã în tabere diferite, fie cã sunt anti-
sistem, îi caracterizeazã superficialitatea vederii, inca-
pacitatea de a privi în profunzime, neputinþa auto-impu-
sã de a arunca o luminã, un reflector, o „nocturnã“ de
stadion (acolo unde este nevoie), pentru a putea desco-
peri jocurile ºi complicitãþile celor care ascund.

Evident, pentru a fi capabil sã faci asta, ai nevoie sã
identifici mai întâi sursa vederii, adicã ceea ce stã în spa-

 Ion Cordoneanu

Adevãr și complicitate
(cu deschidere cãtre o înțelegere a politicii)

tele ochiului, ca organ al vederii: gândirea. Iar instru-
mentul cel mai bun pe care îl ai la dispoziþie este infor-
marea (nu voi vorbi aici despre instituþia informãrii, mass-
media, pentru cã nici aici nu putem ocoli tema complici-
tãþii). Dar, în principiu, o cât mai corectã ºi aprofundatã
informare poate pune la dispoziþia gândirii faptele „la
vedere“ sau ascunse care, odatã cunoscute, dau gândirii
de lucru. O comunitate, la orice nivel, este cu atât mai
solidã cu cât este alcãtuitã din indivizi corect informaþi,
care, deci, pun faptele în lumina corectã, care gândesc.
Comunitatea care refuzã toate acestea este una la fel de
complice cu cei care decid sã ascundã sau sã distorsio-
neze adevãrul, utilizând reflectoarele „de proprie fabri-
caþie“. Construind o realitate aparentã, care auto-îndrep-
tãþeºte, auto-legitimeazã.

Complicii, cei mulþi, sunt în situaþia lui homo videns
al lui Sartori, care se lasã imbecilizaþi de televiziune, de
internet, de fake news ºi care refuzã sã mai gândeascã.
Or, din perspectiva unei teorii a funcþionalitãþii, existã o
problemã: dacã asimilãm gândirea unui organ, cu cât mai
mult timp nu utilizãm organul, cu atât el îºi pierde func-
þionalitatea. Uitãm cum sã gândim...

Mulþi dintre noi nu vãd, nu mai vor sã vadã, uitã cã pot
sã vadã (ca sã nu spunem cã sunt datori sã vadã!) ºi se
mulþumesc cu ceea ce li se pune înaintea ochilor, lãsân-
du-ºi astfel vederea alimentatã de aparenþe. Întreþinând
complicitatea celor puþini cu propria lor complicitate.

Dacã toate gândurile de mai sus credeþi cã duc cãtre
domeniul politicii, aveþi dreptate. Dar aceastã deschide-
re sã-mi fie permis a o lãsa pe viitor!

Emilian Enache



9ePRO

Cetatea este leagãnul unde democraþia s-a nãs-
cut în antichitate. Ea reprezenta comunitatea
protejatã a acelor vremuri ºi mediul propice

unde s-a putut naºte ºi dezvolta ideea inovatoare fãrã de
care nu ne putem imagina societatea umanã actualã. Vre-
murile au trecut cu multe schimbãri. Multe ziduri s-au
prãbuºit ºi, chiar dacã unii încearcã sã mai construiascã
altele, epoca lor a apus. Dar tãria oricãrei comunitãþi este
datã în continuare de oamenii care o compun ºi de im-
plicarea lor activã în viaþa „cetãþii“. Axiomã ori nu, vii-
torul este creat de oameni care nu stau deoparte.

Experienþa ultimelor decenii ne-a arãtat cã Româ-
nia nu este o þarã unde poþi sã îþi faci datoria civicã
doar la vot, odatã la patru sau cinci ani, iar în rest sã
stai liniºtit în tribune, pentru cã „politicienii lucreazã
pentru tine“. Societatea civilã a ridicat un zid benefic
între democraþie ºi un regim dictatorial Dragnea inspi-
rat din cel al lui Erdogan ori Putin. Sã nu ne amãgim.
PSD-ul este un partid oligarhic, care se aseamãnã mai
mult cu Rusia Unitã, chiar dacã stã la masa europeanã
cu SPD. Aceste realitãþi recente sunt un semnal

 Cristian Dãnilã, Rezistenþa Civicã, Galaþi

Implicarea de azi și de mâine
puternic, care ne spune cã societatea civilã trebuie sã
devinã o realã a cincea putere în stat, într-o stare de
permanentã veghe. Libertatea nu este un dar primit ºi
garantat, ci o luptã continuã. În aceastã idee, este evi-
dent periculos sã predai puterea clasei politice, iar aceas-
ta sã dispunã de ea nestingheritã ºi dupã bunul plac.

Civismul însã nu este, ºi nu trebuie sã fie, despre a
teoretiza diferite concepte, ci despre lucruri cât se poa-
te de concrete. Aici intervine latura de „misionarism“ a
civicilor în societate. Este un efort de educaþie ce nu
poate fi asumat la acest moment de nicio altã forþã din
þarã. Unul dintre rolurile unui civic român activ este de
a ajuta oamenii sã scoatã capul plasat în stil de struþ din
þãrânã ºi de a creºte nivelul de conºtientizare a publi-
cului. Cu cât mai multe persoane vor înþelege cã atunci
când „a furat“, nu a luat dintr-un loc abstract, ci direct
din buzunarul lor, cã atunci când casa a fost luatã de
ape nu a fost „voia lui Dumnezeu“, ci a unor nenorociþi
care au tãiat pãdurile, cã atunci când strãzile devin ne-
sigure, acesta este rezultatul acþiunii unor adevãraþi in-
terlopi deghizaþi în politicieni, care au dat drumul puº-
cãriaºilor, cu atât mai repede aceste derapaje se vor rãri
ºi ne vom bucura cu toþii de traiul într-o þarã mai bunã.

Nimic nu existã de sine stãtãtor. Odatã ce înþelegi
asta, nu poþi sã îþi vezi doar de preocupãrile vieþii coti-
diene. Cã ale tale sunt ºi spitalele, când ai nevoie. Ale
tale sunt ºi strãzile, când faci în trafic mult prea multe
ore spre orice destinaþie. ªi aºa mai departe. Nevoia de
implicare civicã este adânc înrãdãcinatã în societatea de
tip occidental. În România trebuie sã construim aceastã
societate azi, mâine, zi de zi. Iar accentul cade deocam-
datã pe chestiuni mult mai vizibile în traiul cotidian, de
care te loveºti efectiv zilnic.

Viitorul este unul care depinde de noi. Haideþi sã-l
facem unul de care sã ne mândrim!

Radu GavrilescuEmanuel Pavel
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Capitala reprezintã aproape un sfert din Produ-
sul Intern Brut al României ºi este locul unde
veniturile sunt cele mai mari. Viaþa este de

asemenea activã pe plan ºtiinþific, cultural ºi sportiv. Dar
nu totul este în ordine la „inima“ României. Iar carenþe-
le au fost accentuate de pandemie. De aceea este vital ca
altfel de politici sã fie promovate în anii 2020-2024 la
nivelul Capitalei.

1. Societãþile create în vechea administraþie trebuie
închise. Serviciile publice trebuie asigurate din nou de
cãtre direcþiile ºi celelalte subdiviziuni ale Primãriei
Municipiului Bucureºti, în mod transparent ºi uºor
verificabil.

2. Capitala României nu mai are în vigoare un Plan
de Urbanism General (PUG) de mulþi ani, iar o viziune
unitarã ºi logicã a dezvoltãrii urbanistice a metropolei
lipseºte. Recentele Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) Co-
ordonatoare elaborate de primãriile de sector pentru a
þine loc de PUG sunt o aberaþie. ªase instituþii distincte
nu pot genera o viziune unicã ºi eficientã pentru întregul
oraº. Deci o prioritate zero a noii administraþii trebuie sã

 Alexandru Cristian Surcel

Un nou drum

fie elaborarea unui nou PUG, care sã îmbine atât nevoile
de dezvoltare ale unui oraº modern ºi dinamic, hub na-
þional ºi, în perspectivã, chiar regional, pentru felurite
tipuri de activitãþi economice, cât ºi necesitatea de a con-
serva trecutul sãu.

3. Orice derogãri acordate prin PUZ-uri ºi PUD-uri
(Planuri Urbanistice de Detaliu) trebuie sã fie strict li-
mitate atât la ceea ce legea permite, cât ºi la ceea ce
confirmã analiza urbanisticã cã ar reprezenta o îmbunã-
tãþire, nu doar pentru dezvoltatorul imobiliar, ci ºi pen-
tru cartier ºi comunitate.

4. Infrastructura rutierã este esenþialã pentru dezvol-
tarea Bucureºtiului. Problema strãzilor nepavate sau de-
gradate trebuie rezolvatã. Însã trebuie mutat accentul de
la politicile care încurajeazã înmulþirea autoturismelor
proprietate personalã, care genereazã ambuteiaje, poluare
ºi sufocã oraºul. Extinderea ºi dezvoltarea transportului
în comun, a pistelor pentru biciclete ºi trotinete, a zone-
lor pietonale, sunt prioritãþi.

5. Un parteneriat cu Ministerul Transporturilor referi-
tor la metrou este necesar pentru ca administraþia sã aibã
un cuvânt de spus în extinderea/întreþinerea reþelei de
metrou. Aceasta nu acoperã întreaga suprafaþã a Bucureº-
tiului, existã cartiere importante fãrã metrou. Magistrale-
le trebuie dezvoltate ºi trebuie realizatã conectarea cu inelul
feroviar al Bucureºtiului, pentru a se realiza o circulaþie
alternativã rapidã, fãrã traversarea centrului.

6. Infrastructura de utilitãþi trebuie urgent reabilitatã,
mai ales cea de termoficare. Este nevoie de un program
masiv de reparaþii capitale, care probabil va dura câþiva
ani.

7. Spaþiile verzi sunt deficitare. Soluþii sunt: renova-
rea parcurilor existente, identificarea de terenuri virane
ori obiective industriale dezafectate ºi demolabile în ve-
derea reamenajãrii lor ca parcuri. Trebuie clarificatã, în
favoarea menþinerii suprafeþei parcurilor, situaþia proprie-
tãþilor retrocedate; mai mult, ar trebui avutã în vedere
exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, cu justã
despãgubire, a terenurilor retrocedate din asemenea zone.

8. Lacurile trebuie ºi ele reabilitate. Perioada de în-
florire din a doua parte a anilor 1930 a lãsat CapitalaAdrian Barbu
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traversatã de o salbã de lacuri amenajate pentru agre-
ment. În prezent, au trecut decenii de la ultima dragare,
apele acestora sunt poluate ºi este interzis scãldatul, deºi
pe malurile lor, pe lângã parcuri, fuseserã amenajate
ºtranduri.

9. Pãdurile din jurul ºi din interiorul Bucureºtiului
sunt un plamân al capitalei ºi trebuie achiziþionate ºi îm-
pãdurite noi terenuri. Rãmãºiþele codrilor Vlãsiei repre-
zintã o resursã vitalã pentru sãnãtatea locuitorilor Capi-
talei. Oraºul nostru este expus unor cantitãþi importante
de praf aduse de vânt; mai mult, odatã cu încãlzirea cli-
mei ºi creºterea ariditãþii în zonele de stepã, este de aº-
teptat ca Bãrãganul sã producã ºi mai mult praf. O cale
foarte eficientã de a combate acest flagel este constitui-
rea unui inel de pãdure în jurul Bucureºtiului, vegetaþia
forestierã având calitatea de a funcþiona ca un filtru îm-
potriva prafului adus de vânt în zonele de câmpie.

10. Extrapolând de la ideea de transformare a unor
spaþii industriale dezafectate în spaþii verzi, Bucureºtiul
are numeroase zone care ar avea nevoie de regenerare
urbanã, chiar ºi de altã facturã decât transformarea în
parc. Sã luãm de exemplu zona Fabricii de Bere Braga-
diru, a aºa-numitei grãdini Uranus ºi a Pieþei de Flori, o
zonã dominatã de monumente istorice, dar aflatã în sta-
re de degradare. Palatul Bragadiru ºi The Ark, singurele
obiective istorice restaurate din zonã, ar putea reprezen-
ta doar începutul unui amplu proiect de regenerare urba-
nã, care sã rezulte într-o dezvoltare de tip Lipscani, cu
birouri de afaceri, cafenele, spaþii de cazare, zone pieto-
nale etc.

11. Întreg centru vechi al Capitalei, care nu se limi-
teazã la zona Lipscani, are nevoie de revitalizare econo-
micã ºi de restaurare. Ceea ce s-a fãcut în zona Lipscani
ar putea fi replicat ºi în zonele Sfântul Gheorghe, Calea
Cãlãraºi vechi, Moºilor vechi, Piaþa Mihail Kogãlnicea-
nu etc.

12. Zonele istorice ale Capitalei pierd accelerat
obiective din cauza legislaþiei proaste (intenþionat). Rit-
mul este apropiat de anii de maxim delir ai regimului
Ceauºescu. Primãria Capitalei are însã o prerogativã le-
galã pe care nu a folosit-o pânã acum (deºi existã rãs-
punsuri scrise în care a promis cã o va face): exproprie-
rea monumentului istoric aflat în stare de pericol. În fe-
lul acesta, ar putea fi salvate, pânã nu e prea târziu, Casa
Miclescu de pe Bulevardul Kiseleff, Moara lui Assan,
Palatul ªtirbei de pe Calea Victoriei ºi altele.

13. PMB poate colabora cu primãrii ºi consilii jude-
þene învecinate ºi pentru punerea în valoare ºi exploata-
rea unor obiective turistice ºi culturale. Existã foarte in-
teresanta reþea de forturi construite pentru apãrarea
Bucureºtiului în timpul domniei lui Carol I (1866-1914),
mânãstirile ctitorite de Vlad Þepeº la Snagov (jud. Il-
fov) ºi Comana (jud. Giurgiu), sau cetatea dacicã de la
Popeºti, oraº Mihãileºti, judeþul Giurgiu, cetatea de scaun
originalã a lui Burebista.

14. Într-o þarã care suferã din cauza corupþiei, incom-
petenþei ºi arbitrariului, o nouã administraþie ar putea da
un exemplu inclusiv prin respectarea acelor hotãrâri ju-
decãtoreºti definitive pe care primarii precedenþi au re-
fuzat sistematic sã le execute (cazul Cathedral Plaza).

15. Un program de guvernare localã în Bucureºti nu
va putea niciodatã ocoli chestiunea sãrãciei ºi a crimina-
litãþii din ghetourile sale. În aceastã privinþã, autoritãþile
de resort de la nivel de Capitalã ºi de sectoare vor trebui
sã abandoneze politica struþului ºi sã se implice la nive-
lul real al persoanelor fãrã adãpost sau aflate în alte for-
me de dificultate, provenite din Bucureºti sau aflate pe
teritoriul sãu.

16. Flagelul drogurilor este serios. Primãria generalã
ºi cele de sector vor trebui sã coopereze, precum ºi cu
ONG-urile specializate în asistenþa narcomanilor. Nu sã
le alunge, aºa cum a fãcut primarul PSD al sectorului 5,
Daniel Florea.

17. Eliminarea cheltuielilor aberante de tipul Ziua
Recoltei sau Semicentenarul Sectorului 5. Activitatea
culturalã a ARCUB, respectiv a primãriilor de sector ºi
instituþiilor din subordine, trebuie reconsideratã spre
colaborarea cu instituþii private ºi cu ONG-uri din do-
meniul cultural pentru realizarea de proiecte culturale
cu cost redus, dar adresate în special ghetourilor ºi car-
tierelor sãrace. Oamenii de acolo vor avea acces la noi
orizonturi, iar apetitul pentru educaþie ºi integrarea so-
cio-economicã trebuie încurajat. Spectacolele prin car-
tierele mãrginaºe pe care le organiza Teatrul „Masca“ ar
putea fi un astfel de tip de activitate.

18. În perspectivã mai îndepãrtatã, trebuie începutã
tranziþia cãtre desfiinþarea sectoarelor, cãtre instituþio-
nalizarea cartierelor crescute organic ºi cãtre crearea
Zonei Metropolitane Bucureºti-Ilfov.

Tudor Popa
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Bucureștiul a evoluat mult din punct de vedere 
turistic în ultimii 5 ani ºi a devenit deja prin-
cipala destinaþie turisticã a României pe par-

tea de incoming, ca numãr de turiºti. Din pãcate, de mul-
te ori, bucureºtenii nu sunt conºtienþi de potenþialul mare
pe care îl are capitala României, iar, pe de altã parte,
turiºtii strãini rãmân încântaþi. Gradul de satisfacþie dupã
vizitarea Bucureºtiului este mult peste gradul de aºtep-
tare. Aceasta indicã faptul cã Bucureºtiul nu este încã
promovat agresiv pe pieþele þintã, dar este într-o perioa-
dã ascendentã, „pe val“.

Atât datoritã aderãrii României la Uniunea Europea-
nã, cât ºi datoritã creºterii numãrului de legãturi aeriene
ºi, nu în ultimul rând, datoritã dezvoltãrii turistice, unele
oraºe ale þãrii noastre au început sã devinã destinaþii de
city break. Pe primul loc este, fireºte, municipiul Bucu-
reºti, care începuse sã primeascã, an de an, potrivit Insti-
tutului Naþional de Statisticã, peste 1,1-1,2 milioane de
turiºti strãini, aproape jumãtate din numãrul strãinilor
care sosesc anual în România.

Însã a sosit pandemia covid-19, iar numãrul turiºtilor
s-a prãbuºit dramatic, în toatã lumea. Dar asta nu înseam-
nã cã trebuie sã avem „politica struþului“. Dimpotrivã.
Foarte mulþi turiºti, în special din Europa, îºi fac rezer-
vãri acum, pe ultima sutã de metri, uitându-se pe harta
destinaþiilor verzi. Pe de altã parte, mulþi turiºti viseazã
la unde vor putea cãlãtori pe viitor. Aºa cã nu avem de-
cât de câºtigat dacã ne promovãm de pe acum. Dar avem
cu ce? Eu zic cã da, cu argumente!

Pariez cã, dacã ne vom promova bine ºi eficient acum,
România în general ºi Bucureºtiul în particular vor pu-
tea ajunge destinaþii turistice mult mai cãutate în 2022.
În turism, totul se organizeazã din timp ºi este nevoie de
predictibilitate. Iar în 2021 sper sã gãzduim meciurile
din cadrul Campionatului European UEFA, chiar dacã
vor fi spectatori mai puþini. Pe de altã parte, din mai multe
surse ºtiu cã Bucureºtiul va gãzdui evenimente de an-
vergurã internaþionalã în 2022, dacã situaþia internaþio-
nalã, regionalã ºi localã o va permite.

Capacitatea de cazare a Bucureºtiului aproape cã s-a
triplat în ultimii 15 ani. Dacã în anul 2000 erau 7422 de
locuri de cazare, în prezent sunt circa 20.000 de locuri
de cazare. Au apãrut atât hoteluri noi, dintre care o parte
sunt operate în management sau sub francizã de cãtre
lanþuri internaþionale, precum ºi multe apartamente în

regim hotelier clasificate oficial ºi hosteluri, dedicate în
special tinerilor.

De pe Aeroportul Internaþional Henri Coandã, înain-
te de izbucnirea pandemiei, operau 40 de companii aeri-
ene, dintre care 8 low-cost. Principalele destinaþii ca
numãr de zboruri erau Londra, Viena, Frankfurt, Roma,
Istanbul, Amsterdam ºi Paris, iar în total erau operate
aproape 70 de destinaþii directe. De asemenea, în Bucu-
reºti sunt prezente aproape 20 de branduri hoteliere
internaþionale.

Iatã 15 motive pentru a vizita Bucureºtiul, fie cã avem
sau nu pandemie (fireºte, cu excepþia momentelor de
carantinã totalã, care sperãm sã nu mai fie):

1. Bucureºti este un oraº sigur. Rata criminalitãþii
este mult mai micã decât în multe oraºe de pe mapa-
mond, chiar ºi mai vestice. Nu existã terorism, nu se fo-
losesc arme de foc.

2. Bucureºti este un oraº non-stop. Ai ce face per-
manent, la orice orã din zi ºi din noapte. Magazinele ºi
mall-urile sunt deschise pânã târziu în noapte, unele
market-uri sunt non-stop. Restaurantele ºi barurile sunt
în mod normal deschise pânã spre dimineaþã, cu excep-
þia perioadei de pandemie. Dar mãcar le avem. Multe
localuri au terase încãlzite.

3. Bucureºti este un oraº ieftin. Nu vã miraþi, nu o
fi cel mai ieftin oraº din România, dar comparativ cu
multe alte metropole, este încã ieftin. 2 euro berea ori
cafeaua în centru sau 10 euro de persoanã prânzul în
oraº e încã un preþ bun. Plus taxiul, care este cel mai
ieftin din UE.

4. Bucureºti este un oraº uºor accesibil. Pe Aero-
portul Internaþional Henri Coandã aterizeazã zeci de com-
panii aeriene, inclusiv low-cost, din Bucureºti pornesc
trei autostrãzi (sau hai sã le spunem fragmente de auto-
strãzi). În plus, Capitala este nod feroviar, rutier ºi chiar
fluvial (Dunãrea se aflã la doar 60 de km).

5. Bucureºti este un oraº curat. Fãrã drept de apel,
este mult mai curat decât acum 10 ani, deºi e loc ºi de
mai bine.

6. Bucureºti este un oraº cultural. Teatre (inclusiv
stand-up comedy), muzee, sãli de spectacole, toate aces-
tea oferã un program cultural tot timpul anului. Chiar ºi
în vremuri de pandemie, sunt piese de teatru în aer liber
sau interior, cu participare restrânsã, dar de calitate. De
asemenea, Bucureºti are multe muzee, case memoriale
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ºi teatre interesante. Amintesc de Muzeul Satului, unic
în Europa, Muzeul de Artã, unde pot fi vãzute capodo-
pere internaþionale, Muzeul de Istorie, Muzeul de ªtiin-
þe Naturale „Grigore Antipa“, recent modernizat etc.

7. Bucureºti are un Centru istoric. Ceea ce nu pu-
team spune pânã acum 10-15 ani, dar acum îl avem ºi
este foarte apreciat pentru nenumãratele localuri, maga-
zine de suveniruri ºi obiective turistice.

8. Bucureºti are din ce în ce mai multe structuri
de cazare, fie ele hoteluri, vile, pensiuni ºi hosteluri. În
ultimii ani, tarifele de cazare au scãzut considerabil ºi
sunt accesibile aproape tuturor buzunarelor.

9. Bucureºti are parcuri. Chiar dacã spaþiile verzi
nu sunt uniform rãspândite, nu duce lipsã de parcuri mari
sau cochete, precum Regele Mihai I (Herãstrãu), Ciºmi-
giu, Carol, Tineretului, IOR, Floreasca etc.

10. Bucureºti are lacuri ºi posibilitãþi de agrement
nautic. Pe lângã Dâmbovița, râul bucureºtean nu foarte 
spectaculos, dar care permite mici competiþii de ambar-
caþiuni precum cele organizate de fostul nostru campion 
mondial la caiac-canoe Ivan Patzaichin, avem râul Co-
lentina, care formeazã salba de lacuri din nordul Bucu-
reºtiului (Herãstrãu, Floreasca, Tei, Pantelimon). Aceste 
lacuri sunt mari ºi generoase pentru ambarcaþiuni.

11. În Bucureºti se aflã cea mai mare clãdire ad-
ministrativã civilã din lume, Palatul Parlamentului.
Cã vrem sau nu vrem, devine pas cu pas un simbol al
oraºului, aºa cum turnul Eiffel a devenit pentru Paris.

12. Bucureºti a fost atestat documentar pe vremea
lui Vlad Þepeº, alias Dracula. Deci, teoretic, este înte-
meiat de Dracula. Pentru fanii acestei legende, foarte
mulþi în toatã lumea, nu e nimic rãu. Mai ales cã Dracula
era un vampir romantic...

13. Bucureºti rãmâne pe alocuri un Mic Paris, deºi
mult mai eclectic. Mulþi vizitatori strãini remarcã influ-
enþa capitalei Franþei în arhitectura oraºului. De fapt, dacã
nu ºtiaþi, mai în glumã, mai în serios, Bucureºtiul ar tre-
bui denumit „Marele Paris“, deoarece suprafaþa oraºului
nostru este mai mare decât cea a capitalei Franþei.

14. Bucureºti este un oraº al recordurilor. Vã amin-
tesc câteva: Catedrala Mântuirii Neamului, deºi încã în
construcþie, este cea mai mare catedralã ortodoxã din
lume, din punct de vedere al ariei, volumului ºi înãlþi-
mii. Vechiul Muzeu al Curþii Domneºti este cel mai vechi
monument medieval din Bucureºti, fiind legat de Vlad
Þepeº, cel care a inspirat legendarul personaj Dracula.
Muzeul Satului este unul dintre cele mai frumoase mu-
zee în aer liber din lume. Cãrtureºti Carusel este una din-
tre cele mai frumoase librãrii din lume. Spectacolul de
apã, sunet ºi lumini „Simfonia Apei“ din Piaþa Unirii a
intrat, la un an de la lansare, în Cartea Recordurilor.

15. Oportunitãþi permanente de shopping. Faþã de
oraºele occidentale, în Bucureºti nu existã reglementãri
stricte privind orele de funcþionare a market-urilor, ma-
gazinelor etc. Unica excepþie o poate constitui starea de
urgenþã, în cazul în care ar reapãrea — o realitate cu
care s-a obiºnuit toatã lumea. În Bucureºti veþi gãsi des-
chise multe magazine pânã la ore târzii, în week-end,
unele chiar non-stop, ceea ce în vest este aproape impo-
sibil. În concluzie, puteþi cumpãra cele necesare, diver-
se produse etc. oricând, la orice orã.Foto: Manea Mihai-Croco
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Pe Melania Luana Butnariu am cunoscut-o în
urmã cu douã vreo decenii ºi jumãtate. Am fost
colege de facultate, la Managementul firmei.

Tot în acel an, Melania îºi începea cariera în domeniul
bibliotecar.

Este o carierã, nu doar un serviciu oarecare, pentru
cã s-a implicat sufleteºte, cu toatã puterea ei, în a-ºi urma
pasiunea ºi dorinþa de a insufla frumuseþea literaturii ºi a
cititului generaþiilor întregi de copii ºi tineri. Actualmen-
te, este bibliotecarã la Secþia de Copii ºi Tineret, Centrul
de Excelenþã al Bibliotecii Judeþene „George Bariþiu“
din Braºov, licenþiatã în management ºi în drept, cu mas-
ter în managementul calitãþii ºi studii postuniversitare
de biblioteconomie ºi ºtiinþa informãrii.

Nu este o simplã lucrãtoare la bibliotecã. Nu datoritã
absolvirii a douã facultãþi ºi a specializãrilor ulterioare.
Este o persoanã foarte implicatã în activitãþile bibliote-
cii, organizând evenimente deosebite, unele chiar unice,
formulând ºi dezvoltând proiecte atractive destinate co-
piilor de orice vârstã, ca ºi pentru pãrinþi ºi profesori.

Colaboreazã îndeaproape cu Asociaþia braºoveanã
„Aici pentru tine“, cu copiii defavorizaþi de soartã, cãro-
ra le întinde o mânã prieteneascã ºi un suflet cald, aju-
tând la educaþia lor ºi influenþând dezvoltarea lor
intelectualã.

Prezenþa ei la Secþia pentru Copii ºi Tineret, Centrul
de Excelenþã, este aidoma unei brize calde ºi prietenoa-
se. Neobositã, tenace ºi întotdeauna cu zâmbetul pe buze,
se aflã mereu în miezul activitãþii, fie cã e vorba despre
jocuri interactive pentru copii, fie despre lecturã din is-
torie sau din literatura româneascã ºi universalã, fie de-
spre prezentãri pe subiecte specifice.

De asemenea, se implicã ºi în activitãþile clubului
Antares, club de literaturã ºi artã science-fiction & fan-
tasy, înfiinþat în 1981, singurul club de acest gen din
Braºov. De aproape patru ani, clubul Antares îºi desfã-
ºoarã întâlnirile lunar, câteodatã de mai multe ori, la Sec-
þia pentru Copii.

Melania Luana Butnariu participã la aceste întâlniri,
nu numai pe post de gazdã primitoare, ci ºi cu prezentãri
personale, care aduc o plus-valoare activitãþii clubului.
Astfel, noi, membrii clubului, am avut ocazia sã organi-
zãm evenimente foarte reuºite, de-a dreptul  remarcabi-
le. Ne-au vizitat scriitori din toatã þara ºi din strãinãtate,
oameni de ºtiinþã, artiºti plastici, profesori ºi elevi.

Aici au loc seri de lecturã din creaþia proprie, pre-
zentãri de filme documentare, lansãri de carte, discuþii
pe diferite teme, ateliere de scriere creativã ºi de graficã
pentru elevi, donaþii de carte sau reviste SF&F, expoziþii
de graficã ºi bandã desenatã care au transformat Secþia
pentru Copii într-un adevãrat muzeu. Am organizat chiar
ºi o ºezãtoare literarã, timp în care doamne talentate au
cusut modele tradiþionale.

 Anamaria Borlan

Melania Butnariu și clubul Antares
Doamna Melania Butnariu a participat la toate cele

patru ediþii ale AntareSFest, festival SF&F naþional ºi
internaþional, luând parte cu câte o scurtã expunere, re-
ferindu-se la colaborarea Secþiei pentru Copii ºi Tineret
cu clubul Antares Braºov.

Întreaga activitate a clubului Antares nu ar fi putut
exista fãrã sprijinul ºi implicarea directã a Melaniei But-
nariu. Nu numai cã ne face loc pentru activitãþile noas-
tre, dar participã la ele prin aportul ei personal, cu idei,
propuneri ºi fapte concrete. ªi tot ceea ce întreprinde —
atât ca bibliotecarã, cât ºi ca prietenã dragã, face parte
integrantã din viaþa clubului Antares — denotã o imensã
plãcere de lucra cu oamenii, mari sau mici, pe cei din
urmã îndrãgindu-i cu o purã dragoste maternã.

Melania Butnariu este întotdeauna alãturi de noi, de
clubul Antares, chiar ºi în aceastã perioadã dificilã a vieþii.
Participã la întâlnirile noastre pe platformele de sociali-
zare, este prezentã la toate evenimentele ºi activitãþile
noastre, promovând ºi susþinând neobosit întreaga acti-
vitate a clubului, indiferent dacã este într-o zi a sãptã-
mânii sau în week-end.

În toamna acestui an, Melania Luana Butnariu a fost
distinsã cu Trofeul AntareSFest 2020, ediþia a patra, pen-
tru susþinerea, implicarea ºi promovarea literaturii ºi ar-
tei science-fiction & fantasy româneºti. Un mic prinos
de respect ºi recunoºtinþã din partea clubului Antares,
pentru dedicaþia ºi frumuseþea gestului de a ne sprijini
constant, pentru devotamentul ei invariabil ºi pentru dra-
gostea pentru artã, culturã ºi, în primul rând, pentru
literaturã.

Anamaria Borlan ºi Melania Luana Butnariu
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 Dan Manole

Poeme
faptul poetic

faptul poetic e ceva din moarte
secreþia copacului rãnit
partea iubirii care se desparte
de partea imposibil de iubit

faptul poetic ºade ca o vinã
pe albe pagini anunþând zãpezi
ca o luminã oarbã de luminã
ca o femeie-n care nu mai crezi

faptul poetic este cea mai durã
proiecþie în vastul sideral
desprinderea cuvintelor de gurã
faptul poetic e un fapt banal

fiziologia subiectivã
(tuturor corpuri lor)

corpul meu frânt în paisprezece cicã
geografiei sângelui i-e fricã
de mãduva domneascã de prin oase
care-ntr-o searã teamã-mprãºtiase
de la lumina ochiului holbat
la dintele de minte cariat
ºi n-are umbrã. Bãnuieºte cicã
chiar el c-ar fi proiecþia piticã
a gestului albastru ºi de-aceea
pretextul spaimei sale e ideea

Gol
Sfoarã fãrã pãpuºar
ªi pãpuºa fãra sfoarã
Þarã farã de hotar
ªi hotare fãrã þarã

Azbest fãrã de vãpãi
Fum ieºind fãrã vãpaie
Paºii mei ºi paºii tãi
Ocolindu-se în ploaie

Recensãmânt
nu lãptãreasa grea de dimineaþã
ºi nici poeþii — cum se mirã unii
ori cerºetorii înveliþi în ceaþã,
nici poliþienii sub lumina lunii
sau tineretul care nu învaþã;
cei care sperã au rãmas nebunii

Gara simplã
Mi-ai scris cã vii. ªi fluviul, printre stele
S-a rãsucit ºi s-a-mbrãcat în tei
Am sugerat marinei sã îºi spele
Trei nave slave-n ceþurile ei

Mi-ai scris cã vii. Oraºul înflorise
Toþi alergau ºi toþi râdeau ºi sus
Fierbeau de viaþã, levitau de vise
De varã, de iubire, de apus

Mi-ai scris cã vii. Împrumutând o clipã
Dispensã de la bunul Dumnezeu
Þi-am rânduit un anotimp, în pripã,
ªi gara simplã care te aºteaptã-s eu

Cum aș începe
o spovedanie

Sã nu mã credeþi. Sunt un mincinos.
Când râd, în mine þipã dureros
Ce n-am trãit ºi ce-am trãit pe dos
ªi ce priviþi cu silã, mi-e frumos;
Sã nu mã credeþi. Sunt un mincinos.

Sã nu vã fie milã — eu vã mint
Despre construcþii pure, de argint
Vã uit gândind ºi vã înºel simþind
Hãþiº de vorbe care, înflorind,
M-ascund de mintea voastrã. Deci, vã mint.

Mint cã mi-e boalã ºi singurãtate
Cã dorm ºi cã mãnânc pe apucate
Dar fericit cã sunt. Vã mint pe toate
Cu stãri ºi cu rostiri neîntrupate
ªi ochii larg deschiºi. Vã mint pe toate.

Nu fur pe nimeni, însã mint.
Cândva Oricine v-ar vorbi de cineva
Care-a murit (ºi parcã-mi semãna)
V-ar pãcãli: sclipeºte litera
Aici, acolo. Ca o vrajã rea.

‘aide
ca o buzã gurii
frate pãtimaº
chip cãutãturii
câtã luminaºi
(‘aide mirã-mi ochii
povestind de rochii)

mamã foarte umbrã
câtã poþi visa
de luminã sumbrã
ajutatã da
(‘aide mirã-mi ochii
temãtori de rochii)

tatã dimineaþã
riscuri pe pãmânt
capetele gheaþã
de familii sunt
(‘aide mirã-mi ochii
dilataþi de rochii)

foarte-nchinãciune
între palme reci
atmosfer-anume
pasãre sã pleci
(‘aide mirã-mi ochii
refuzaþi de rochii)

albul grav spoieºte
limpede cuþit
parfumat de peºte
caldul rãsãrit
(‘aide mirã-mi ochii
cu lumini ºi rochii)

ci cu tot cu buze
undeva-n oraº
cine sã refuze
dragei pãtimaº
‘aide mirã-mi ochii
spãrgãtori de rochii

Din volumul Debutez pentru ultima oarã,
Editura Noduri ºi Semne, 2020
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În decembrie 2019, un tânãr s-a oferit sã repare
trei calculatoare, în urma unei solicitãri primite
online. Alãturi de ele, PUªCAª George-Marius a

primit ºi alte unitãþi care, dupã ce au devenit iar operaþi-
onale, au fost donate. Mesajul de pe pagina lui de
facebook a atras atenþia prietenilor ºi astfel s-au strâns ºi
mai multe echipamente. Cererile pentru astfel de ajutor
au început sã se adune, iar odatã cu ele au apãrut ºi vo-
luntari pentru punerea la punct a sistemelor.

Pandemia a forþat trecerea de la ºcoala clasicã la una
online, iar lipsa echipamentelor IT pentru familiile cu
venituri mici este o problemã gravã pentru educaþie.
George a gãsit un spaþiu unde sã poatã fi depozitate ºi
reparate echipamente, iar alãturi de voluntarii sãi a reu-
ºit sã facã funcþionale peste 400 de calculatoare, tablete,
laptopuri ori smartphone-uri. Acestea au ajuns rapid în
mâinile celor care aveau nevoie de aºa ceva: copii, ado-
lescenþi ori organizaþii non-guvernamentale.

Mulþi dintre voluntari au propriile locuri de muncã ºi
doar dupã program pot veni sã ajute. Prietenii ºi cunoº-
tinþele lui George îi susþin ideea ºi se implicã activ. Cristi
Onofrei este cel care a pus la dispoziþie spaþiul unde se
lucreazã, iar când are o pauzã, vine ºi lucreazã la echi-
pamente. Mulþi ne-au ajutat cu donaþii sau ridicãri/livrãri,
administrativ sau pur ºi simplu cu un share la postãrile
noastre. Chiar ºi câteva ONG-uri au venit cu idei, piese
ori calculatoare alãturi de echipã, chiar dacã nu este încã

 Alexa Parmanand

Un strop de speranțã
o organizaþie cu toate documentele legale aprobate. Un
exemplu este filiala din capitalã a Asociaþiei PRO ECO-
TUR. La început, au colaborat cu Lucian OANCEA ºi
apoi au aflat cã sprijinul venea din partea unei asociaþii.

Au livrat ºi în douã sate din judeþul Ialomiþa 30 de
echipamente, iar la o casa de copii, 18 laptopuri, trei ta-
blete ºi patru telefoane. Însã majoritatea cazurilor sunt
unele individuale.

A apãrut ideea de a înfiinþa un ONG, pentru a reuºi
mai mult pentru mai mulþi. Astfel, se va asigura un nivel
mai ridicat de încredere ºi de transparenþã faþã de stat,
donatori, beneficiari ºi voluntari. Acum, ETI-PC (Echi-
pamente, Tehnologie ºi Informaþie Pentru Copii) este în
curs de înfiinþare. Astfel, vor avea oportunitatea de a
obþine finanþãri ºi de a putea colabora legal cu firme cu
specific care doresc sã se implice.

Pe strada Latinã din capitalã, unde se desfãºoarã
activitatea, au venit peste o sutã de persoane, avem vo-
luntari ce ne ajutã cu transportul, centralizarea cazuri-
lor, donaþii ºi reparaþii.

Personal, eu sunt responsabilã cu centralizarea cazu-
rilor ºi cu mica discuþie pe care o am cu oamenii înainte
de a deveni beneficiari. O experienþã unicã. Am început
dintr-o întâmplare, citind anunþul lui George pe un grup
de pe facebook. Aveam un laptop ºi un telefon pe care
nu le mai utilizam. Exista ºi o micã experienþã de suport
tehnic. Am simþit cã pot ajuta cumva. Noii colegi m-au
învãþat lucruri pe care nu le ºtiam... de exemplu cum sã
schimb plãcuþe RAM. Am deºurubat ºi montat piese.
M-am bucurat sã învãþ ceva nou. Acum lucrez mai mult
de acasã sau în pauzele de la muncã. Însã, când timpul
îmi permite, nu ezit sã ajung ºi la sediu.

Procesul este unul simplu: sunt persoane care au aca-
sã diverse unitãþi, mouse, tastaturi, periferice pe care nu
le mai folosesc; acestea ajung la noi, unde evaluãm sta-
rea respectivului echipament; apoi înlocuim piesele, fa-
cem echipamentul funcþional; ulterior, ne sunt transmise
din om în om cazurile la care trebuie sã ajungem; dupã o
scurtã discuþie, se stabilesc echipamentele ce vor fi tri-
mise ºi data la care se va face livrarea/ridicarea.

Primim multã recunoºtinþã din partea celor pe care îi
ajutãm ºi asta este probabil cea mai mare satisfacþie din
acest proiect. Ne asigurãm cã echipamentele ajung la
oamenii care chiar au nevoie de ele. În funcþie de vârsta
copilului, se stabileºte ºi tipul de dispozitiv necesar. Ne
propunem sã þinem legãtura cu aceste familii ºi sã le ofe-
rim un suport pentru a se descurca mai uºor, care sã cu-
prindã diverse informaþii tehnice.

Sperãm sã fim de cât mai mare ajutor, momentan pen-
tru Bucureºti ºi împrejurimi. Dar, cu timpul, vom ajunge
în cât mai multe zone, oriunde va fi nevoie de noi.
Primim în continuare donaþii, cereri ºi voluntari. Veniþi
alãturi de ETI-PC!
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Pânã sã ajung la aceastã nestematã intergalacti-
cã, ediþia pilot, nu ºtiam despre Dumbrãviþa (de
lângã Timiºoara, cã-s mai multe) decât cã e un

loc cu case frumoase ºi nume de strãzi ingenioase, vãzu-
te de mine nu chiar din cosmosul lui Elon Musk sau al
lui Tom Cruise (cei doi s-au gândit deja sã înceapã fil-
mãrile la un scenariu care s-ar potrivi ca o mãnuºã Festi-
valului imaginat de Darius Hupov), dar totuºi de sus,
dupã un zbor de agrement la bordul avionului unui prie-
ten din partea locului, din rasa rarã a lui Antoine de
Saint-Exupery!

Apoi a început sã plouã (din pãcate ºi de-adevãrate-
lea, dar ne-am strecurat printre picãturi) cu surprize: un
drive-in ca-n peliculele americane din anii ’60, cu o so-
lidaritate teribilã a cinefilului motorizat faþã de vorbito-
rul de pe scenã, rãsplãtit cu semnalizãri entuziaste ale
farurilor în loc de aplauze!

Apoi cã bunii votanþi (cã tot eram în plinã campanie
electoralã, între 23 ºi 27 septembrie) la douã categorii
au avut aceleaºi preferinþe cu juriul format din patru
domni, Marian Rãdulescu, Adrian Chivu, Andrei Boro-
ºovici, Lucian Ionicã, ºi cu mine!

Special guest star (cã doar suntem în plinã boltã ste-
larã) a fost britanicul, de origine greacã, Miltos Yerole-
mou, actor din Rãzboiul stelelor ºi Urzeala tronurilor,
specialist în teatru ºi cinema, în dueluri fãcute cu cea
mai mare mãiestrie, dar ºi într-o interacþiune captivantã
(virtualã de astã datã, însã cu promisiunea ºi nerãbdarea
de a veni în România) cu campionul nostru Rareº Dumi-
trescu ºi cu profesorul Florin Kevorkian. Fascinant chiar
ºi pentru necunoscãtorii ca mine, care am prins drag de
o artã pe care n-o radiografiasem pânã acum!

În plus, i-a fost adus un omagiu, aºa cum se cuvenea,
celui care a îndrãgit domeniul ºi l-a imortalizat pe 35 de
mm: Ion Popescu-Gopo, cu Faust XX ºi Comedie fan-
tasticã, ambele comentate în avans de cel care i-a dedi-
cat ºi un scurt metraj strãlucit cineastului: Ecce H...o-
muleþul, scenariul, regia ºi animaþia fiind semnate de
Bogdan Mihãilescu, care ºi-a lansat ºi cartea apãrutã la
editura Pavcon: Cineanimaþia SF, o cãlãtorie în jurul
Pãmântului pornind de la cea de-a ºaptea artã bis!

De remarcat cât de izbutit a fost trailerul Dariei Hu-
pov, ºi talentul Simonei Hupov în a face toate conexiu-
nile pentru întâlnirile multi-tasking pe net ºi de a-l onora
pe Zeul Cronos, cu o exactitate ºi o rãbdare rar întâlnite!

Jos pãlãria ºi în faþa colegilor de breaslã, traducãtorii
de simultanã ºi de subtitrãri, coordonaþi cu graþie de prof.
Eliza Filimon.

Trofeele s-au decernat într-o emisiune TV gãzduitã
de Studioul Universitãþii de Vest din Timiºoara, unde,
alãturi de profesorul Sorin Ciutacu, am fost maeºtri de
ceremonie, în englezã, limba universalã a Universului,
intrând în direct, peste mãri ºi þãri, cu câºtigãtorii care

 Irina-Margareta Nistor, cuceritã de Extratereºtri

TGIFF 2020: un festival SF
(și la propriu, și la figurat)

ºi-au primit prin poºtã imediat izbutitele statuete. La sec-
þiunea Best Sci-Fi, în unanimitate absolutã, inclusiv a
publicului: The winner was (anunþat de Miltos) Help3 al
lui Janek Tarkovski, un francez de origine polonezã, cu
un nume care te face sã te gândeºti la coincidenþe ferici-
te. La fel de mult a cucerit pe toatã lumea ºi animaþia 2
Aliens a neamþului Thomas Zeug, anunþat de Dragic
Rabrenovici, din Clubul organizatorilor de întâlniri si-
milare dincolo de graniþe; la Directors of the future, Anna
Ostrovskaia cu Isaac’s Dream ºi la Fantasy, The Bagpi-
pe Maker’s Baby, veste datã de ziarista din Muntenegru,
Adriana Rabrenovici.

În concluzie, în plinã pandemie, ne-am gãsit breºa
printre cometele de Covid! M-am simþit pe altã planetã,
în al nouãlea cer, echipatã cu mascã personalizatã, cu
pin-ul verzuliu, cu o farfurie zburãtoare stilizatã ºi tri-
cou de voluntar, bun la casa omului ºi eficient la TGIFF
(preferatul meu pentru situaþiile de crizã) ºi mai ales cu
o serie nouã de prieteni ºi de zâmbete sonore ºi din pri-
viri! ªi mai ales de amintiri, ca dintr-o vacanþã nesperatã
ºi totuºi întâmplatã!

De-abia aºtept 17-19 septembrie 2021, pentru o nouã
ediþie!

P.S. Deja au început înscrierile ºi sunt muºterii!
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Pe la jumãtatea lunii noiembrie 2019, prin ama-
bilitatea importatorilor mei preferaþi de la li-
brãria Nautilus, am achiziþionat un exemplar

dintr-o carte de nonficþiune intitulatã: The Age of Sur-
veillance Capitalism — The Fight for A Human Future
at the New Frontier of Power (editura Profile Books,
Londra, 2019). Cum volumul venea însoþit de douã du-
zini de recomandãri (inclusiv de la Naomi Klein ºi Ni-
cholas Carr), l-am cumpãrat fãrã sã stau pe gânduri (sau
sã întreb cât costã) ºi l-am parcurs cu sufletul la gurã, în
trei sãptãmâni, în pofida faptului cã ediþia pe care am
citit-o are 691 de pagini tipãrite cu litere mici. M-am
felicitat (ºi mã felicit) atât pentru achiziþie, cât ºi pentru
lecturã.

Sã vedem împreunã de ce:
Autoarea, doamna Shoshana Zuboff, predã la Facul-

tatea de drept ºi la Facultatea de economie a Universitã-
þii Harvard.

Introducerea prezintã o dilemã majorã a societãþii
occidentale contemporane: dacã viitorul numeric va fi
un cãmin sau un exil pentru oameni.

Partea întâi a lucrãrii trateazã despre „Bazele capita-
lismului de supraveghere“ — cum s-a construit cadrul
acestui tip de capitalism târziu, cum s-au descoperit da-
tele comportamentale ale vizitatorilor de cãtre corpora-
þii precum Google sau Facebook, cum s-au constituit sis-
teme de apãrare a informaþiilor personale preluate de la
utilizatori, cum s-a structurat capitalismul de suprave-
ghere ca un proces în etape, respectiv cum s-a ajuns la o
diviziune a învãþãrii în societatea contemporanã, simila-
rã cu diviziunea muncii din capitalismul clasic.

Partea a doua se concentreazã, în schimb, asupra
„Avansului capitalismului de supraveghere“. Pe de o
parte, autoarea discutã despre necesitatea acestui tip de
capitalism de a prevedea cât mai aproape de certitudine
comportamentul indivizilor, despre modelarea ºi reda-
rea tiparelor comportamentale, despre determinarea com-
portamentului utilizatorilor (cu Pokémon Go! ca studiu
de caz), dupã care aratã, cu argumente, de ce indivizii
trebuie sã fie autodeterminaþi, mai degrabã decât mane-
vraþi din afarã prin diverse tehnici de manipulare.

Partea a treia prezintã „Puterea instrumentarã pentru
o a treia modernitate“. Mai exact, autoarea argumentea-
zã cã noul tip de putere exercitat de corporaþii prin co-
lectarea datelor personale nu este de sorginte totalitarã,
ci de un fel nou, nemaiîntâlnit, pe care îl intituleazã „in-
strumentarism“. Pe de o parte, contrasteazã instrumen-
tarismul cu totalitarismul de la mijlocul secolului al
XX-lea. Pe de alta, aratã care sunt principiile societãþii
instrumentare, cum ar fi traiul într-o asemenea societate
ºi de ce este preferabil sã apãrãm democraþia ºi sã rezis-
tãm instituirii sistemului intrumentar.

 Florin Pîtea

Shoshana Zuboff,
The age of surveillance capitalism

Concluzia aratã cum capitalismul de supraveghere
submineazã de sus în jos democraþia ºi libertãþile cetãþe-
neºti, apoi se încheie cu un îndemn la apãrarea drepturi-
lor ºi libertãþii.

Lucrarea conþine ºi câteva pagini de mulþumiri, un
amplu set de note de final ºi un index alfabetic.

Mai întâi, trebuie sã spun cã am apreciat relevanþa
subiectului tratat de cãtre doamna profesoarã Zuboff. Tot
aºa cum, în primul deceniu al secolului al XXI-lea, Na-
omi Klein a fãcut istoria capitalismului bazat pe dezas-
tre în Doctrina ºocului, doamna Zuboff prezintã ascen-
siunea, evoluþia, structura ºi direcþia de dezvoltare a unui
nou tip de societate.

În al doilea rând, am fost mulþumit sã vãd cã, într-o
manierã nu doar academicã, ci de-a dreptul avocãþeascã,
autoarea ºi-a susþinut fiecare afirmaþie cu probe din in-
stanþã, cu citate din documente oficiale emise de cãtre
organizaþiile aflate în discuþie, cu declaraþii ale repre-
zentanþilor oficiali ai unor megacorporaþii.

Apoi, am fost impresionat de ardoarea cu care doam-
na Zuboff, în pofida unei tragedii personale despre care
discutã în paginile cãrþii, a dus proiectul la bun sfârºit ºi
l-a publicat, cu speranþa cã va ajuta la conºtientizarea
unor probleme sociale reale. Aceastã ardoare, inspiratã
parcã de un pericol major ºi iminent, transpare destul de
des din discursul autoarei.

Nu în ultimul rând, mi-au impus respect dimensiuni-
le neobiºnuite ale volumului, precum ºi excelenta orga-
nizare a materialului prezentat.

La finalul anului 2019, nu am fost câtuºi de puþin
surprins sã aflu cã The Age of Surveillance Capitalism se
situa în capul listei de recomandãri de lecturã a fostului
preºedinte SUA Barack Obama. La rândul meu, vã
recomand cu multã cãldurã aceastã lucrare a doamnei
profesoare Zuboff.
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