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RESPONSABILITATEA
MINISTERULUI EDUCAÞIEI
E

82 de ani
de la naºterea lui

Nichita StÃnescu

conf.dr. CORNELIU ZEANA

ste în afara uzanţei ca un EDITORIAL
să înceapă cu o comparaţie. Totuşi,
suntem împinşi să comitem o asemenea abatere,
referindu-ne la închisori. Se discută mult în
ultima vreme despre aglomerarea închisorilor
din România, plus perspectivele deloc
încurajatoare ca deţinuţii din alte ţări ale UE să
fie aduşi spre a-şi ispăşi pedeapsa în ţara de
origine. Desigur, nu puţini sunt cetăţenii români
care urmează să fie repatriaţi pentru a-şi ispăşi
pedeapsa în închisorile româneşti, mai puţin
confortabile decât cele din alte ţări. Schimbul
este profund inechitabil deoarece în închisorile
noastre sunt foarte puţini cetăţeni ai altor state.
Povara bugetară a întreţinerii deţinuţilor este
considerabilă. Mai mult, statul român, în loc să
construiască nişte spaţii carcerale suplimentare
a găsit de cuviinţă să achiziţioneze la preţuri
foarte mari echipamente chirurgicale de ultimă
generaţie pentru dotarea spitalului penitenciar, o
aberaţie deoarece nu prea va avea cine să le
utilizeze, iar cazurile chirurgicale grave sunt
operate în clinicile de profil. Cum să operezi o
tumoră cerebrală la penitenciar, chiar dacă
dispui de toată aparatura necesară, dar nu şi de
chirurgii şi întreaga echipă de profil? A fost
prostie sau interese bine mascate spre a justifica
banii risipiţi?
La polul opus se află închisorile din ţările
nordice. Pe multe din închisorile spaţiului
scandinav flutură steagul alb, semn că acolo nu
se află nici un deţinut. Alte închisori vor arbora
steagul alb după ce deţinuţii vor fi trimişi în
ţările lor de origine, care, evident, poartă
responsabilitatea. Suedia are 4.800 de deţinuţi
la cei 10 milioane de locuitori. După ce
deţinuţii proveniţi din alte state UE vor fi
expediaţi în ţările de origine, România fiind un
„beneficiar” deloc neglijabil, Suedia va fi
nevoită să închidă o serie de penitenciare
nemaiavând cu cine să le populeze. La această
situaţie s-a ajuns în urma unui efort educaţional
susţinut, dar şi printr-o politică antifraudă
deosebit de dură, astfel încât plagiatul,
fraudarea concursurilor sau falsul ştiinţific fiind
de neconceput în mediile universitare şi nu
numai. Finlanda poate servi şi ea drept
exemplu, poate chiar mai elocvent decât cel
precedent. Finlandezii îşi onorează eroii lor
naţionali, iar sentimentul demnităţii naţionale se
plasează o cotă deosebit de ridicată. Am avut
prilejul să admir statuia ecvestră a mareşalului
Mannerheim, cel care a condus poporul
finlandez în lupta cu agresorul sovietic, o luptă
atât de inegală ca raport de forţe (populaţia
Finlandei este de circa patru milioane de
locuitori) încât ideea de rezistenţă părea
nebunească. Desigur, Finlanda a pierdut în cele
din urmă această luptă, cu jertfe uriaşe, a fost
silită să plătească despăgubiri de război, dar nu
a demolat mitul acestui erou naţional.
Cine poartă răspunderea pentru această
diferenţă ecrasantă privitoare la infracţionalitate
între România şi spaţiul UE? Evident, sistemul
educaţional patronat de Ministerul Educaţiei. În
perioada de patru ani (un mandat) în care
subsemnatul a fost ales în Comitetul Director al
Asociaţiei Europene a Cadrelor Didactice

(AEDE), am avut prilejul să văd, în Spania,
cum în scoli erau organizate conferinţe cu
ample discuţii deschise la care participau nu
numai profesorii şi reprezentanţii AEDE, ci şi
cei din poliţie. Care este nivelul de preocupare
faţă de fenomenul infracţional al Ministerului
EDUCAŢIEI? Oscilează între aproape
inexistent şi lamentabil.
Să ne explicăm. Ministerul refuză orice
colaborare cu ONG-urile de resort, cum ar fi
Asociaţia Europeană a Cadrelor Didactice,
căreia nu i se răspunde la solicitările
înregistrate oficial, atitudine care contravine în
mod absolut uzanţelor europene şi chiar
obligaţiilor elementare ale oricărei instituţii.
Atitudinea cel puţin criticabilă a doamnei (fost)
ministru Ecaterina Andronescu faţă de plagiat a
blocat practic activitatea Comisiei Naţionale de
Etică, toate sesizările cu privire la falsurile din
dosare, fraudă ştiinţifică, nu mai vorbim de
plagiat care a devenit subiect tabu, rămânând
neluate în discuţie. Dacă binecunoscutul punct
opt al Proclamaţiei de la Timişoara ar fi fost
aplicat în învăţământul universitar prin
îndepărtarea foştilor secretari de partid şi a
celor din catedrele de marxism leninism, cu
totul altul ar fi ajuns prestigiul Universităţii. În
ţările baltice, dar şi în orice alt stat al UE,
scandalul Mirosoft nu ar fi fost posibil.
România se singularizează în peisajul
continentului european prin faptul că numeroşi
tineri doresc să-şi părăsească patria, mai mult,
afirmă că se simt ruşinaţi de faptul că sunt
români, ascunzându-şi adesea originea.
Sentimentul demnităţii naţionale se află la o
cotă foarte scăzută, iar la aceasta a contribuit şi
reducerea drastică şi fără precedent a numărului
de ore de istorie naţională. Tinerii sunt
dezamăgiţi de corupţia cu totul excesivă din
ţara lor. Ministerul Educaţiei a purces recent la
organizarea unor cursuri-seminarii de etică la
nivel preuniversitar, deşi se ştie că gradul
corupţei este cu mult mai mare în universităţi,
unde s-au vândut pur şi simplu diplome de
absolvire, au fost traficate examene de toate
gradele, plagiatul, în cazul doctoratelor, a
depăşit orice măsură şi multe altele. Ministerul
se preocupă, însă, cu precădere, de etica
educatoarelor şi a învăţătorilor, închizând ochii
asupra faptelor grave petrecute în universităţi.
Care ar fi metoda ca acea Comisie Naţională de
Etică din cadrul Ministerului educaţiei să iasă
din adormire? Oare nu ar fi normală cooptarea
în respectiva Comisie a unui reprezentant al
societăţii civile, al Asociaţiei Europene a
Cadrelor Didactice de pildă?
În atmosfera generală în care DNA, ANI şi
alte instituţii care apără statul de drept au
început să-şi facă datoria, nonşalanta atitudine a
Ministerului Educaţiei este cel puţin
contrastantă şi, oricum, foarte dăunătoare
sistemului educaţional. Cu un Minister al
Educaţiei care se opune sancţionării corupţiei şi
imposturii, ne este greu să credem că reducerea
globală a infracţionalităţii în România va
progresa semnificativ.

(1993-1983)

Testament

Când vezi soarele răsărindu-ţi în faţă,
întoarce-te brusc pentru că el îţi răsare de fapt în
spate !
Când ţi-e frig, dezbracă-te pentru că altfel
rişti să arzi!
Nu da importanţă şi timp de auz strigătului.
Apropie-te alergând de cel care strigă.
Oroarea nu e de sânge ci e de inimă.
Dragostea nu este de femeie ci de naşterea pe
care ea o poate îndura.
Nu se face niciodată seară, decât pentru
proşti! Răsăritul stelelor e cu mult mai măreţ
decât răsăritul soarelui!
Dacă este un păcat faptul că suntem oameni,
nu este o ispăşire în faptul că murim.
Adevărul, care oricum ne este refuzat, e mai
puţin important decât dragostea, pe care
urmează abia s-o pierdem.
Globul pământesc este mult prea mic şi mult
prea neîncăpător ca să ai dreptul singuratic la
eroare. Fii perfect aici, ca să poţi greşi între
două stele, unde e loc liber şi imens, şi înţelegere
pe măsură!
Lumina soarelui este orbitoare, dar atât.
Adevărata lumină nu este nici măcar cea a
stelelor care e cu mult mai orbitoare pentru
ochiul apropiat lor, ci lumina care nu-şi mai
aduce aminte de sursa ei.
N-ai cum să te fereşti de ea.
Trupul în care locuieşti e cu mult mai de
departe decât ţi-ai închipui depărtarea.
Faptul că el te doare sau faptul că el îţi dă
plăcere, nu are nici o rubedenie cu tine.
Află că mai apropiat este trupul pietrii de
piatră, deşi distanţa dintre el şi ea e infinită,
decât clipa pe care o străbaţi de străbaterea ta în
clipă.
Fiule, sufletul meu este bucuros că ştii să
citeşti. Dacă şi înţelesul celor citite te va dori, te
va fii, fiin-du-te. Dacă nu, nu!
Adio.
(Din vol. Nichita Stănescu - Amintiri din prezent,
ed. Sport Turism, București, 1985)
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nul din miturile cele mai semnificative din câte a
păstrat poporul nostru este următorul: La
leagănul unui copil se coborâseră cele trei ursitori,
menindu-i una tărie, alta isteţime, a treia mărire lumească.
Mama copilului, nemulţumită că i se dăruiseră şi lui
bunuri pe cari le-au avut atâţia oameni, rugă pe cele trei
zâne ca în deosebi copilului ei să-i hărăzească ceva ce n’a
avut încă nici un muritor. Cu întristare îi
răspunde una din zâne: „Ca toţi oamenii nici
judeci, nici poţi judeca ceea ce ai cerut, dar
totuşi îţi împlinesc dorinţa şi dăruesc copilului
tău tinereţe fără îmbătrânire şi viaţă fără
moarte.” Copilul creştea văzând cu ochii într’o zi cât alţii
într’un an şi mânat de instinctul de neîmbătrânire şi de
nemurire, sădit în peptul lui, luă lumea în cap, spre a
mântui împărăţiile de peire, omenirea de duşmani. Trecu
pe rând când prin pustii, primejduite de zmei puternici,
unde nici om, nici turmă nu putea petrece şi ucidea pe acei
zmei, deschizând locuri aşezării oamenilor, când prin
păduri locuite de fiare, pe care le nimicea făcând drum
vânătorilor şi cărbunarilor, când iar prin împărăţii
înflorite şi vechi, prin oraşe puternice, până ce într'un
târziu ajunse în palatul unei zâne aeriane, unde îl aştepta
neîmbătrânirea şi nemurirea.
Aci petrecu trei zile în deplină linişte.
După trei zile, plecând însă la vânat, adormi într’o
vale frumoasă în care pietre şi copaci, râuri şi isvoare

începură a vorbi cu el şi a-i aduce aminte de casa
părinţilor, de locurile părinteşti şi tot amestecul acesta de
vorbiri îl fermecă şi-l ademeni atât de mult, încât cum se
deşteptă, încălică şi luă drumul spre casă. El adormise în
valea „aducerii aminte”. Cum eşi din cercul magic al
zânei, începu a nu mai cunoaşte lumea. Ajunse într’un loc,
unde ştia că e un oraş mare şi nu găsi decât ruine, pe care

Şi astfel pe ori şi unde trecea, pe ori şi unde vedea
înflorire în urma faptelor lui, lumea-şi bătea joc de el, îl
lua în râs, nevoind nimeni să-l crează că el fusese acela,
care curăţise codrii de fiare şi pustiurile de monştri. Nu
trei zile, cum i se părea lui, sute de ani trecuse din timpul
când el plecase în lume după nemurire.
Cam astfel pate şi geniul neîmbătrânit al istoriei
Românilor. Dacă acest geniu ar veni astăzi snb
forma lui Mircea-cel-Bătrân şi ar zice: „eu v’am dat
independenţa ţării, căci după ce am înfrânt oştirile
turceşti, m-am supus împăratului sub condiţii, cari
au trebuit să vă păstreze ţara şi naţionalitatea” –
mulţi ar lua în râs pe bătrân. Dacă acelaşi geniu sub
forma lui Cuza Vodă ar zice: „eu v’am dat toate drepturile
câte le aveţi astăzi, şi numai datoria publică de şase sute
de milioane e meritul vostru de patru-spre-zece ani
încoace” roşii i-ar răspunde, „că înainte de a se pripăşi
un fanariot în strada Doamnei nu existau asemenea idei”.
Nu ne-am mira dacă într’una din zile roşii s’ar lăuda că ei
au „creat universul”, care înainte de partidul naţionalliberal, nici nu exista. Şi cu toate acestea e evident, că o
ţară care există de 700 de ani aproape parte independentă,
parte pe deplin autonomă în lăuntrul său, nu are să-şi
mulţumească existenţa unui partid, care nu e decât de ieri
alaltăeri şi că independenţa, departe de a fi meritul
actualei generaţii e suma vieţei noastre istorice, minus
inepţiile unui partid compus din oameni ignoranţi şi de rea
credinţă, cari ne-au dat această sumă ştirbită.

INDEPENDENÞA
MIHAI EMINESCU (1850-1889)

păşteau caprele, întrebă pe păzitor de nu ştia unde e oraşul
cutare, dar acesta răspunse că neam de neamul lui nu
pomenise acolo decât ruine. Trecu mai departe şi – unde
fusese acum trei zile un pustiu întins – află un oraş foarte
mare. Ba în piaţa oraşului văzu un grup de marmoră,
care-l representa pe el însuşi luptându-se cu un zmeu. El
întrebă pe un orăşan ce însemnează acel grup. Acesta-i
răspunse că acum câteva sute de ani un viteaz, se zice,
c’ar fi ucis un zmeu în locurile acestea care erau pustii, şi
că de atunci încoace a fost cu putinţă să se aşeze oameni
acolo şi să se ridice acel oraş.
Dar bine, eu sunt acela – zise atunci cavalerul
nemuritor.
Lumea ce se strânsese împrejurul lui, râse de dânsul
şi-l crezu nebun.

Serata „Eminescu, jurnalistul”

C

Cred tot mai mult că Dna Rodica Subţirelu, redactor şef la „Cronica
Timpului”, are dreptate când spune că spiritul lui Eminescu este cel ce
veghează, ne adună, ne selectează, ne obligă la o prestaţie de calitate.

u bucurie, dar mai curând cu emoţie şi satisfacţie
sesizez că la ultimele ediţii ale seratelor găzduite de
Institutul Cultural Român, se remarcă o creştere a
audienţei, nu doar numerică, dar mai ales selectă. Nu asist
la primele evenimente organizate la ICR, dar îmi este plăcut să
constat nivelul tot mai elevat al propunerilor venite din
partea invitaţilor seratelor şi constat şi din partea audienţei
satisfacţia de a participa la un eveniment cultural de ţinută.
Era de-a dreptul magică interferenţa vibraţiilor spirituale,
gradual amplificată, aşa cum s-a petrecut în seara de 9 februarie, pe
tot parcursul bogatului program anunţat de organizatoarea
seratei, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România.

În deschiderea seratei, moderatorul Doru Dinu Glăvan,
preşedinte al UZPR, salută prezenţa numeroasă şi anunţă un
program plin de surprize, invitându-l pe Dl. Mihail
Vasilescu Eminescu, preşedintele Asociaţiei CulturalUniversale „Mihail Eminescu” să prezinte contribuţia
domniei sale la „Testamentul spiritual a lui Mihail
EMINESCU”, cu privire la simbolurile şi intensitatea
trăirilor poetului.
Cele două invitate ale seratei au venit cu impecabile

prezentări, susţinute de un bogat material documentar.
Doamna Carmen Muşat Coman, în prezent manager al
editurii „Cununi de stele”, a fost studenta şi, mai apoi,
prietena apropiată a Amitei Bhose-Didi („sora mai mare” în
Bengali), cea care venind din India şi descoperindu-l pe
Eminescu, a rămas pe meleagurile lui, dedicând întreaga
viaţă, acestei arzătoare pasiuni de a-l traduce pe Eminescu
în bengali şi în sanscrită, iar pe Rabindranath Tagore în
română. Amita Bhoose, devenită cadru universitar la
Universitatea din Bucureşti, a pregătit un manual în bengali
şi altul de sanscrită, pentru a-l face cunoscut pe Eminescu
în ţara sa. Impresionantă a fost doamna Coman,
stapânindu-şi cu greu emoţiile legate de povestea vieţii lui
Didi, o doamnă indiană de o mare calitate umană, de o
nobilă modestie şi un desăvârşit ataşament pentru ţara de
adopţie, pe care nu a mai părăsit-o nici atunci când a intrat
în lumea umbrelor. Deţinând drepturile de autor, Editura
„Cununi de stele” a publicat întreaga operă a Amithei
Bhose, inclusiv teza de doctorat „Eminescu şi India”.

Imaginile care s-au derulat în tot timpul prezentării, ne-au
ocazionat reîntâlnirea cu personalităţile literare ale
sfârşitului de secol XX, în anii de deplină creaţie a Amitei
Bhose. Şi tot ca un semn de deosebită exigenţă, invitata
seratei, doamna Carmen Muşat Coman, a pregătit pentru
fiecare participant, un model de traducere în bengali din
„Ce te legeni...” şi un sumar al contribuţiilor Amitei Bhose
Punţile create de Amitha Bhose, între spaţiul cultural român
şi cel indian, ca traducătoare dotată şi foarte exigentă, au
transmis studenţilor săi respectul pentru profesie şi înaltă
responsabilitate.
Documentată, interesantă şi incitantă a fost prezentarea
dnei. conf.univ.dr. Maria Camelia Manea, de la Facultatea
de ştiinţe ale educaţiei din Piteşti, care a ales să vorbească
despre „Eminescu şi Zoroastru”. A făcut referiri la
simbolistica în proza lui Eminescu, relatând despre o
incursiune, privată, provocată de sine, în avestică, după ce a
escaladat înălţimile (persane) ale Iranului, spre Templele
sacre ale focului, simţindu-se atrasă de spaţiul magic al
zoroastrienilor, cu dorinţa de a-l investiga mai aprofundat.
Interesantă este şi încercarea de a găsi analogii cu simboluri
şi practici mitice între orient şi folclorul românesc.
Doamna Rodica Subţirelu, realizatorul colecţiei publicistice
„Personalităţi contemporane”, a prezentat dorinţa
colectivului pe care îl conduce, de a face cunoscute

contribuţiile unor oameni de cultură, din diverse domenii. A
folosit prilejul de a anunţa recenta lucrare, dedicată
profesorului universitar doctor şi scriitor – Mihail
Diaconescu, ca un omagiu prolificului om de cultură,
apreciat de specialişti şi publicul cititor. La rândul său,
scriitorul Mihail Diaconescu a apreciat publicaţia, atât ca
propunere conceptuală, dar şi ca realizare tehnică şi
artistică, mulţumind autorilor. Distinsul profesor a adresat
cuvinte laudative organizatorilor acestor evenimente
culturale, de înaltă ţinută intelectuală, precum Serata
„Eminescu, jurnalistul”, de către Uniunea Ziariştilor
Profesionişti din România.
Moderatorul seratei a anunţat lansarea primului număr al
revistei „Cronica Timpului”, publicaţie a societăţii civile
din România, de cultură şi atitudine, care îşi propune o
apariţie lunară, sub egida Uniunii Ziariştilor Profesionişti
din România. Despre această nouă apariţie editorială a fost
invitat să vorbească Directorul ştiinţific şi fondator, gen.dr.
Emil Străinu. Domnia sa a menţionat importanţa apariţiei
unei asemenea publicaţii, care îşi propune tratarea unor
subiecte importnte pentru neamul românesc, pentru
menţinerea culturii, spiritualităţii şi apărării nevoilor ţării,
în existenţa ei liberă şi democrată. Personalităţi marcante
ale vieţii româneşti semnează textele care apar în această
revistă, cu un aspect grafic remarcabil, pe o hârtie de bună
calitate, plăcută pentru lectură. În acest moment revista este
distribuită prin fondatorii săi și prin susţinătorii financiari,
dar se poate obţine, în urma unui contact cu redacţia
revistei, la adresa: cronicatimpului@gmail.com
S-a adresat auditoriului şi domnul Petre Răcănel, preşedinte
al Fedraţiei Societăţii Civile Româneşti, care a apreciat
toate demersurile făcute de UZPR pentru ca o revistă şi
evenimentele sale să contribuie la o necesară însănătoşire a
stării de spirit în spaţiul românesc din ţară, dar şi în
diaspora românească.
Şi ca un dar de suflet audienţei, sensibilele actriţe Doina
Ghiţescu şi Manuela Golescu, exprimându-şi entuziasmul
de a fi prezente, au susţinut două momente agreabile: dna.
Ghiţescu a lecturat o reflecţie a marelui I.L. Caragiale,
despre care vorbim în fiecare lună februarie, iar dna.
Golescu a interpretat fascinant poezia „O, rămâi...”.
Ultimele rostiri lirice, au aparţinut rapsodului popular Ion
Creţeanu, cu a sa Liră Tracă.
Am spus că a fost o seară magică, datorită satisfacţiei
exprimate de participanţi, a cuvintelor entuziaste care au
însoţit discuţiile, purtate la încheierea seratei, la un pahar
de vin select românesc, oferit de firma VINARTE, în
calitate de sponsor.
Dr. Clementina Timuş-UZPR
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Prof. univ.

Ioana Ungureanu

„Este, negreșit, o oglindă a vieții literatura, dar o
oglindă selectivă, sintetică, în care se arată sufletul
cel mare și etern al omului și al neamului.”

Rodica Subțirelu: Am promis cititorilor revistei
„Cronica Timpului” continuarea interviului nostru,
mulțumesc pentru acceptare. Ioana Ungureanu este,
și pe bună dreptate, un reprezentant de seamă al
culturii românești. În anturajul dumneavoastră s-au
aflat, și se află încă, mari personalități române și
internaționale. Care este explicația?
Ioana Ungureanu: Cultura și arta prin evoluția și
erudiția civilizației poporului român, singura țară
neolatină din estul Europei, au oferit un material
imens de descoperire și cercetare din punct de vedere
al patrimoniului arheologic, istoric, literar și
tradițional care a fost cercetată de istorici, filologi,
artiști din toate domeniile, care prin intermediul
diverselor simpozioane și congrese internaționale
unde, prin participarea personalităților de nivel
internațional, au considerat că România este o sursă
importantă pentru cercetare. La Academia Română
din Roma am organizat sute de manifestări în
colaborare cu conducerea pentru că încă din 1971 am
organizat primul meu recital în sala Academiei iar
pentru succesul deosebit, am primit o scrisoare de
mulțumire din partea directorului cu propunerea de a
organiza și alte evenimente. Înființarea Asociației
„Dacia” și apariția revistei „Columna” au determinat
colaborarea la nivel internațional pentru publicarea
articolelor elaborate de mari cercetători.
R.S.: Sunteți președinta Asociației „Dacia” din
Roma. Ce activități a desfășurat, ce proiecte pentru
viitor are asociația?

I.U: Înființată în 1980, Asociația „Dacia” a editat
revista „Columna” din 1984 până în 1989 și a
organizat simpozioane, congrese, întâlniri cu mari
personalități și concerte cu ocazia sărbătorilor
naționale și aniversărilor unor mari personalități
române. În cadrul diverselor manifestări festive, au
participat și s-au bucurat atât românii stabiliți în Italia
cât și italienii. Prin Asociația „Dacia” am colaborat cu
„A.C.I.E.R.” care a fost înființată la Viena în 1983 și
care a editat revista „Unirea”, cu caracter strict
cultural și cu texte de cea mai distinsă ținută literară.
Datorită colaborării acestor asociații, am participat cu
recitaluri la diverse simpozioane internaționale
închinate artei muzicale românești. „A.C.I.E.R.” și-a
mărit în mod apreciabil, în decursul anilor, numărul
membrilor titulari, donatori și extraordinari, a dovedit
importanța existenței sale ca factor de unitate, de
creație și de afirmare culturală și spirituală a diasporei
române.
Manifestările și concertele pe care le-am organizat
împreună cu studenții mei de la Conservatorul Santa
Cecilia în diverse catedrale din Roma, la Sorento
(unde am luat și un premiu) și la Academia Română
din Roma, au impresionat foarte mult publicul datorită
interpretării perfecte în limba română a studenților
italieni.
Prin asociația „Dacia” am colaborat și cu Petre
Cojocaru, administratorul Academiei Române din

Roma, pentru obținerea și finanțarea unui
proiect de împrejmuire, cu un gard din fier
forjat, a acestei instituții. Acest lucru era
necesar pentru a asigura buna funcționare
a Academiei fără a mai fi dezonorată
clădirea de persoane imorale. După moartea
neașteptată a directorului Marian Papahagi (1999) și
ieșirea la pensie a soției sale, care fusese bibliotecară,
biblioteca a fost închisă dintr-o cauză ridicolă (statul
român nu a mai aprobat angajarea unui alt responsabil
bibliotecar). După venirea d-lui Prof. Dr. Mihai
Bărbulescu, nu se mai trimiteau invitații tipărite
publicului țintă, ci doar pe internet, iar acest lucru a
diminuat foarte mult participarea diverselor mari
personalități.
La întoarcerea mea în România, după 45 de ani, nu
mă mai pot implica în activitatea Asociației „Dacia”.
Momentan, sunt preocupată de înființarea Centrului
Internațional de Arte, Studii și Cercetare din
București, fiind implicată în identificarea, obținerea și
amenajarea unui spațiu adecvat atât pentru un muzeu
de instrumente muzicale și arte decorative, cât și
pentru realizarea unui centru de cursuri superioare
trienale de specializare în cele cinci câmpuri ale
muzicii clasice (bellcanto italian, regie teatralmuzicală, etnomuzicologie, inginerie de sunet și canto
principal) așa cum m-am specializat și eu la Roma
(1970-1976).
R.S.: Pe lângă activitatea didactică, recitaluri,
concerte, manifestări umanitare ați găsit timp să
editați și „Columna”, revistă de spiritualitate
românească și latină. Ați publicat aici un articol în
care amintiți, printre alte personalități cunoscute pe

„Columna” - revista

Puia Florica Rebreanu, fiica marelui scriitor, de
care vă lega o frumoasă prietenie. Ce ne puteți
spune în acest sens?
I.U.: Cu ocazia centenarului Liviu Rebreanu
(1885-1985), prin Asociația „Dacia” în colaborare cu
Academia Română de la Roma am organizat în luna
noiembrie o conferință și am avut onoarea să participe
la acest eveniment și celebrul filolog prof. univ. dr.
Constantin Ciopraga, șeful catedrei de Istoria
Literaturii Române de la Universitatea din Iași,
directorul revistei „Cronica”, lector la Sorbona și
profesor la Școala Națională de Limbi Orientale din
Paris. În conferință, profesorul a analizat patrimoniul
rămas de la Liviu Rebreanu și a încheiat cu o
concluzie: „Numele lui Liviu Rebreanu se înscrie în
galeria contemporană ca aceea a lui Thomas Mann și
Blasco Ibanez, alături de Virginia Woolf și Alberto
Moravia, al lui Faulkner și Roger Martin du Gard,
marele scriitor, născut cu 100 de ani în urmă a reușit
să creeze în mod complet o lume nouă, alături de
aceștia”.
Datorită acestui eveniment, am publicat în revista
„Columna” (anul II, Nr. 1-4 ianuarie-aprilie, 1986)
articolul intitulat „Pe urmele lui Liviu Rebreanu”.
Acest articol privea întâlnirea mea cu Puia Florica
Rebreanu din ziua de 19 august 1985, ultima zi din
vacanța mea în România care a fost marcată de trei
întâlniri importante: la ora 08.00 la Spitalul
Cantacuzino m-am întâlnit cu ing. Iorgu Sava Crăiești,
la ora 10.00 la Ateneu cu maestrul Gheorghe
Dumitrescu, fostul meu profesor de armonie la
Conservatorul Ciprian Porumbescu din București și la
ora 18.00, pe Str. Dr. Marinescu, cartierul Cotroceni,
m-am întâlnit cu Puia Florica Rebreanu, fiica marelui
scriitor Liviu Rebreanu.
Această vibrare evocatoare prin
multitudinea obiectelor în acea
aglomerare plină de sensuri, justifica
legitim bucuria mea și compensarea unei
zile dedicate evenimentului celor 100 de
ani de la nașterea genialului scriitor. Cu
această ocazie, am stat de vorbă cu Puia
Florica Rebreanu care mi-a vorbit de
părintele său, de toată grija pentru
conservarea patrimoniului de cultură
rămas după moartea scriitorului, ca și de
volumele publicate de Fanny Rebreanu
(soția) intitulate: „Cu soțul meu” 1963
(Gândul-imagini-întâmplări, dedicate
dragei mele Puia Florica, în amintirea
tatălui ei iubit. Volumele publicate de
Puia Florica Rebreanu, ca: „Zilele care au
plecat” 1969 – Ed. pentru literatură,
„Pământul bătătorit de părintele meu”,
Ed. Sport-Turism – Liviu Rebreanu, „La
lumina lămpii” ediție îngrijită și
comentată de Puia Florica Rebreanu și
Nicolae Gheran - Ed. Minerva, 1981,
București).
În timpul șederii mele de o oră și
jumătate am respirat aerul spiritual în
care Rebreanu a trăit și a creat. Interiorul
apartamentului, prin fiecare obiect sau
tablou, camera de lucru conservată de
fiica scriitorului ca un tezaur sfânt, cel
mai mic element component apărea ca un
sunet fundamental care-și producea la
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Populare care se afla în incinta aceleiași
clădiri în care era și Conservatorul Santa
Cecilia. În acea vară, la vacanțele
muzicale de la Academia Chigiana din
Siena, am obținut o bursă pentru cursul
de muzică de cameră cu maestrul Giorgio
Favaretto și am obținut diploma de merit
de la Academia Chigiana. În toamnă, m-am
prezentat la Conservatorul Santa Cecilia
și am fost admisă la cursurile trienale
superioare pentru străinii laureați în țara
respectivă.

Gheorghe Zamfir și Vasile Licăreț la Academia Română din Roma

R.S.: Dintre multele țări vizitate,
Japonia, am înțeles, v-a impresionat în
mod deosebit. Este fascinantă realitatea
japoneză, nu-i așa?

I.U.: Fiind reprezentantă CIMCIM și I.C.O.M. am
participat la întâlnirile anuale, de o lună de zile, în
diverse țări printre care și Japonia. În 1991 am ajuns
la Tokio unde la Academia de Muzică, cu ocazia
întâlnirilor cu reprezentanții celorlalte țări, în cadrul
unor conferințe, am prezentat lucrarea „Istoria naiului
din toate timpurile cu maxima dezvoltare de
virtuozitate la români cu Gheorghe Zamfir”.
Exemplele muzicale, executate de marele solist, au
impresionat auditoriul, fiind invitată ulterior să mai
susțin o conferință la Universitatea de Preistorie din
Liège (Belgia).
Am rămas profund impresionată de organizarea
acestei întâlniri și de posibilitatea de a vizita toate
orașele mari: Osaka, Nara, Kyoto, Hamamatsu,
Tsumagoi și Tokyo, vizitând toate marile muzee,
printre care și cele de instrumente muzicale, cu
adevărat impresionante. Patrimoniul de monumente,
costume, tradiții, ospitalitatea, ordinea,
elevarea spirituală și culturală,
demonstrează o civilizație peste nivelul
european.

infinit sunetele armonice. Ocazia
fericită de a o cunoaște pe Puia
Florica Rebreanu, suflet sensibil
și mândru de părintele său, mi-a
relevat, o dată în plus, valoarea
marelui romancier care a
R.S.: Sunteți considerată
contribuit fundamental la
ambasador al orașului de rezonanță
dezvoltarea literaturii noastre
istorică Blaj, ba mai mult revista
moderne și universale, prin
„Astra” (Astra Blăjeană) într-un
crearea „romanului românesc
articol din 2002 vă numea „Ioana
modern”, sculptând în mod genial
Ungureanu, rădăcină a
o lume nouă cu legile ei, cu
Transilvaniei”. Emoționantă
întâmplările ei, așa cum afirma
apreciere! Pentru cititorii noștri, vă
scriitorul în diverse ocazii:
rog, câteva amintiri din acea perioadă.
„Artistul nu copiază realitatea
niciodată. Realitatea pentru mine
I.U.: Cu ocazia înfrățirii Leopardia fost numai un pretext pentru aEminescu, între Recanati și Blaj, am
mi putea crea o altă lume nouă,
organizat la Blaj vacanțe muzicale și
cu legile ei, cu întâmplările ei.”
am ținut și conferințe. În revista „Astra
„În fond, e indiferent de unde
Blăjeană” a apărut un articol scris de
își ia un scriitor subiectul. E
Ioana Ungureanu împreună cu studenți de la Conservatorul „Santa Cecilia” din Roma
Ion Mărginean care a participat la
vorba doar de un material brut,
înfrățire și la Roma și la Recanati și a
cum e în sculptură lutul din care se
rămas impresionat de realizările prin
frământă statuia. Important e numai
care eu am contribuit la îmbunătățirea
ce scoate artistul din lutul cules de
imaginii Blajului. Numele meu,
undeva.”
Ungureanu, provine de la porecla
„Este, negreșit, o oglindă a vieții
Ungureni (transilvăneni) datorită
literatura, dar o oglindă selectivă,
străbunicilor tatălui meu care, de frica
sintetică, în care se arată sufletul cel
ocupației imperiului Austro-Ungar, s-au
mare și etern al omului și al
retras, din Poiana Sibiului, în munții
neamului.”
Parâng, unde au întemeiat un sat numit
„În Apostol am vrut să sintetizez
Gureni. Pentru că apa era calcaroasă și
prototipul propriei mele generații.”
făceau gușe, au fost obligați să treacă în
„Pentru mine arta... înseamnă
nordul Olteniei, unde s-au stabilit în
creație de oameni și de viață – mai
comunele Peștișani și Brădiceni.
vii decât cei înregistrați formal la
ofițerul stării civile, fiindcă oamenii
R.S.: Ce v-a impresionat cel mai
creați de artă, când izbutesc să
mult din întreaga d-voastră activitate?
trăiască aievea, sunt pe deasupra și
nemuritori.” (Biblioteca critică –
I.U.: Româncă fiind, a fost o mare
Liviu Rebreanu despre realism și
Muzeul instrumentelor muzicale din Kaway - Japonia
onoare să fiu chemată de Renato
modernism pg. 183-186, Ed.
Fasano, rectorul Conservatorului Santa
Eminescu, București, 1973)
Cecilia, care mi-a oferit șansa de a demonstra
calitățile mele de muzician și pedagog. Astfel, la
R.S.: Ați trăit în Italia. Puteți să ne
sfârșitul anului, am reușit să-i dovedesc
spuneți cum ați simțit impactul dintre cele
excepționala pregătire a copiilor care au
două culturi – română și italiană?
impresionat și pe șefii de catedră fiind admiși la
Conservator la orice fel de instrument fără
I.U.: Ca muziciană, pentru mine a fost
examen de admitere. Rezultatele organizării
foarte natural să mă simt ca acasă pentru că
diverselor manifestări, concerte, simpozioane,
studiasem deja 5 ani limba italiană în
congrese, evenimente umanitare, culturale și
Conservatorul Ciprian Porumbescu din
artistice încoronate de o bogată carieră artistică,
muzicală și teatrală au fost apreciate cu acordarea
București. În decembrie 1969 am ajuns în
celor mai importante premii internaționale și din
Italia, la rudele mele din Milano, iar în
diverse regiuni italiene.
martie 1970 am plecat la Roma la o fostă
colegă de canto de la d-na prof. Livia
Vă mulțumesc pentru interviul acordat. Și,
Vrăbiescu. Din partea d-nei prof. Emilia
desigur, vom continua și în numărul viitor al
Comișel aveam de transmis o scrisoare
„Cronicii Timpului”?
pentru directorul Institutului de Tradiții
Fabrica de piane Kaway - Japonia
Interviu consemnat de Rodica Subțirelu
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n om şi o chitară, sprijinit de marea poezie
românească. Sau, mai simplu, Tudor
Gheorghe. Cântă şi ne încântă de mai bine de
40 de ani. Dă spectacole în fiecare anotimp. A
concertat pentru românii de pe toate
continentele, înainte şi după revoluţie. De sub
mustaţa lui de haiduc bătrân, cuvintele ies toate
sub formă de dojană, păstrând laudele doar
pentru trecut. Tudor Gheorghe, trubadurul din
Podari, satul lui de obârşie, păstrează în sufletul
său, sub cămeşa oltenească din fir de borangic,
jale şi umor, filosofie şi picanterie, adică tot ce e
folclorul românesc. Spectacolele sale, cu
parfum interbelic, sapă adânc în lada de zestre a
trecutului, ciupindu-şi cobza alături de o
orchestră de estradă, în ritmul refrenelor lui
Zavaidoc şi Moscopol.
Cu acelaşi zâmbet hâtru oltenesc, a primit să ne
vorbească despre cântec şi despre dragostea
pentru om dar şi cu durere despre amintiri ce ar
trebui să rămână, dar se pierd.

Ce a fost mai întâi, Tudor Gheorghe, poezia,
muzica sau teatrul?
Teatrul, pentru că sunt actor de profesie.
Plecasem la Bucureşti să dau examen la
Filologie. Eram pasionat de limba română. Şi
am ajuns până la urmă la Institutul de Teatru.
Erau fete foarte frumoase acolo... Am fost
cel mai tânăr absolvent al Institutului.

Ce perspective profesionale avea un tânăr
actor pe atunci?
Nu terminasem încă Institutul şi colaboram
deja cu Teatrul Giuleşti unde jucam alături
de Ştefan Mihăilescu-Brăila, Dana Comnea,
Costel Gheorghiu sau Cornel Vulpe.
Intrasem în trupa de acolo. Mi s-a propus să
rămân actor în Bucureşti. Şi Brăila mi-a zis
într-o zi: „bă, câţi ani ai?”. Aveam 18 ani.
„Optişpe' ani... şi peste doi ani faci 20 şi
devii actor. Vrei să vii aici să te trimită Ştefan
Bănică şi cu ăştia după ţigări? Du-te, mă, acolo la
tine în provincie, fă dinţi, vezi dacă eşti capabil,
dacă ai forţă, şi după aceea vino înapoi să le arăţi
că eşti cineva!”.

Ia-ţi urmat sfatul?
Da. După ce am absolvit Academia de Teatru din
Bucureşti în 1966, m-am întors în Craiova, actor
la Teatrul Naţional. Am început ducând tava,
făcând figuraţie. Eram persiflat uşor de actorii
mari şi a răsărit în mine dorinţa de a le arăta
regizorilor şi colegilor mai în vârstă ce poate
face tânărul de numai 21 de ani. Am vrut iniţial
să pregătesc un spectacol în care să recit, pentru
că o mare pasiune a mea a fost poezia, dar nu
aveam nici fizicul lui Septimiu Sever, nici glasul
lui George Vraca. A început atunci o muncă
titanică, cu mine însumi. Marii tragedieni,
Sofocle şi Euripide cântau tragedia, nu o
povesteau; de aici am pornit şi eu, încercând să
aduc poezia la forma ei primară, poezia - cântec.
Am reuşit asta în primul meu spectacol pe care lam intitulat „Menestrel la curţile dorului”. El
cuprindea poezia a trei mari poeţi: Arghezi, Blaga

Cronica Timpului

„Eu sunt cobzarul
generaÞiilor din era
calculatoarelor”(I)

şi Ion Barbu. A fost un succes absolut fulminant
în 1969. Un regizor din acele zile spunea: băiatul
ăsta e un fenomen, un unicat în stare pură, să nu
ne atingem cu nici un deget de el. A urmat al
doilea concert, dedicat baladelor, care era o
reconstituire a şapte mituri fundamentale ale
epicului popular românesc.

De atunci aţi început să umpleţi sălile de
spectacol?
Da, din 1969. N-am venit imitând pe cineva.
Uimeam publicul din România prin originalitatea
actului cultural. Un om şi o chitară, sprijinit de
marea poezie românească. Cei care m-au văzut în
perioada următoare anilor 1969 au rămas fani
fideli ai genului pe care-l propuneam eu atunci.
M-au revăzut de-a lungul anilor şi mă urmăresc şi
astăzi. Copiii lor au crescut cu Tudor Gheorghe în
casă. Publicul meu a rămas publicul meu. Acum,
bucuria mea este că la spectacolele mele,
proporţia este de 70 - 80% tineret. În 1969
umpleam sălile. La fel se întâmplă şi acum, în
2015. Este, cred eu, o performanţă cu multe
semnificaţii.

Să înţeleg că există un secret al acestui succes?
Da, unul la îndemână. Spectacolele mele au un
anumit mesaj. În ele primează textul. Dar, toate
sunt momente de reflexie şi de percepţie.

Spectacolele mele nu sunt relaxante. Sunt
provocatoare, sunt generatoare de nostalgii şi de
dorinţa de a şti, de a cunoaşte, de a învăţa.

Aţi avut totuşi, din câte îmi amintesc, o
perioadă în care aţi lipsit de pe scenă.
E adevărat. Am avut un hiatus în activitate care
m-a costat mult. În 1987 am fost interzis în
România. Nu am fost deloc comunist, nu aveam
cum. Tatăl meu fusese condamnat politic 22 de
ani. S-a tras de mine să mă facă membru de
partid, dar nu am vrut. Şi nu m-am lăudat câtuşi
de puţin cu asta după revoluţie, când au apărut tot
felul de dizidenţi. În 1992 am avut o primă
tentativă de revenire în viaţa spectacolelor. În
noul show-biz. Mi-am dat seama că nu e bine, mă
amestecam cu noul gen care se promova atunci,
cu spectacole cu 10 – 20 de nume pe afişe, cu
titluri de genul „Miss Piranda”. Am tăcut de
aceea până în 1998. Asemeni lui Blaga, mut ca o
lebădă, 11 ani, în ţara mea. Dar a fost o perioadă
de acumulări, perioadă în care am făcut 7
spectacole de sine stătătoare, grupate sub un
generic frumos „Tudor, deschide poarta”. Poarta a
rămas de atunci, mereu deschisă.

Cum aţi trecut de la chitară la cobză?
Am avut un dialog pe tema asta cu tovarăşul
Dumitru Popescu, secretar al Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, zis Dumnezeu. El
m-a obligat, pur şi simplu, să învăţ să cânt la
cobză. M-a chemat într-o seară la el şi m-a
întrebat ceva formidabil: „Tovarăşu’ Tudor zice –,
câţi chitarişti sunt mai buni decât dumneata, în
Europa?”. Zic: „Toţi. – Dar vreun cobzar mare
ştii? – Nu”. Mi-a spus apoi că folclorul românesc
se duce pe râpă, că e în pericol de dispariţie şi că
trebuie făcut ceva... Uite cine-mi spunea mie
lucrurile astea: ideologul Partidului Comunist! Ce
mai, mi-a dat de înţeles că n-am încotro, că
trebuie să învăţ să cânt la cobză. După vreo două
luni a venit din nou la Craiova şi m-a chemat la
el. „Cum stăm cu cobza?” – m-a întrebat. „Păi, să
vedeţi... – Tovarăşu’ Tudor zice, un secretar de
partid îţi spune o dată sau de două ori. A treia
oară te uită”. Aşa m-am apucat să învăţ cobza. E
un instrument greu de învăţat. Trebuie să ştii să
auzi ca lăutarii. Eu sunt - am mai spus-o cobzarul generaţiilor din era calculatoarelor...
Cobza e un instrument autohton?
Da. Am găsit-o pe Columna Traiană. Era numită
lira tracă.

Dumneavoastra, Tudor Gheorghe, cântaţi
poezie cu ajutorul cobzei şi a
orchestraţiei clasice. Nici poezia, nici
cobza nu mai sunt azi la modă. Şi totuşi,
tinerii ascultă pe computere muzica lui
Tudor Gheorghe…
Nu cred că ăsta e lucrul cel mai important.
În plus, eu n-am nici o legătură cu lumea
virtuală. Nu am timp de aşa ceva. Desigur,
mă flatează că munca mea nu e în zadar,
mă bucur că sunt downloadat, dar dacă
veniţi la spectacolele mele veţi fi surprins
să vedeţi, aşa cum vă spuneam, că în sală
mai mult de jumătate din spectatori sunt
tineri.
Şi asta nu vi se pare surprinzător?
Nu, pentru că eu promovez în tot ceea ce
fac lucruri esenţiale: poezia de cea mai
bună calitate. Ea nu are vârstă. Din păcate,
se lucrează la îndobitocirea generaţiei actuale,
dorindu-se ca tinerii să nu se ocupe de lucrurile
esenţiale pentru că, astfel, pot fi mai uşor
transformaţi într-o masă de manevră. Pentru că ei
nu au nevoie de minţi deschise şi luminate. De
asta cred eu că se desfac şi înlătură principiile
care au stat la baza unui învăţământ modern în
România. Cred că Spiru Haret se întoarce în
groapă pentru că pe vremea lui aveam cel mai
modern învăţământ din Europa. Nu se doreşte o
lume deschisă la minte care să aprecieze arta,
frumuseţea şi cultura.

Cum mai putem păstra tradiţiile şi de unde
trebuie să se pornească?
De la profesorul de limba română, pentru asta e
pregătit. Pentru el lucrez eu un manual alternativ.
Iar restul, trebuie să înveţe. Elevul din clasa a IXa să nu mai chiulească de la lecţiile despre
cronicari. Şi eu am fugit, pentru că n-am avut
profesori care să mă facă pasionat de nebunia
cronicarilor. Iar acum, m-a bătut Dumnezeu, om
bătrân, să pledez pentru cronicari. Trebuia să vină
cineva care să aibă curajul s-o spună.
Interviu consemnat de BENONE NEAGOE
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steaua noastrÃ
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uflet în sufletul ţării, Eminescu este cu noi,
de la Ipoteşti la Blaj, la Iaşi şi Bucureşti în
toate provinciile româneşti ca un „uomo universale”, cum zicea Noica, pentru a ne simţi pe toţi,
pentru a fi cu toţii, pe pământul nemuririi noastre.
„Devenirea caracterologică” a lui Mihai Eminescu nu se poate concepe redusă numai la poeziile şi prozele antume.
Ne-am afla în faţa unui titan exprimat numai
printr-o ispravă a sa ignorând desfăşurarea totală a
lumii sale, plină de miracol şi a expediţiilor gândirii sale, în cele mai variate domenii luate în
stăpânire cu o competenţă inegalabilă. Eminescu a
fost un romantic de talie mondială precum Lamartine, Hugo, Novalis, Byron, Puşkin, dar cu aptitudini universale ale spiritului şi cu o deschidere
multiformă a cunoaşterii, care a fost egalată numai
de marile personalităţi renascentiste ca Dante,
Shakespeare, de cele ale clasicismului ca Holderlin, Herder şi Goethe.
Mihai Eminescu iese pe cerul literaturii române ca luceafărul de seară, rămânând permanent la
locul său, oricând îl căutăm cu privirile. El este
steaua noastră neumbrită. Cuvântul, la Mihai Eminescu este şi cuvânt care te vrăjeşte cu muzicalitatea sa intraductibilă, dar şi tăcere cu o
bogăţie infinită de înţelesuri.
Eminescu este „descoperitorul lumii aşa cum
este” cu implicaţiile
acestei descoperiri. Aceasta este revelaţia sa
şi este şi revelaţia
noastră când îl citim.
El nu se înşeală şi nu
ne înşeală. Ca un cer
concentric, totul porneşte de la Mihai Eminescu şi se întoarce la
el, la concepţia sa despre om, lume şi viaţă.
Sintetizând în retorta geniului său artistic întregul fior al
gândirii şi sensibilităţii
unui popor, Eminescu
a abordat toate marile
şi permanentele probleme ale existenţei
umane.
Marea varietate tematică, profunda vibraţie
lirică, imensa forţă generalizatoare a creaţiei
eminesciene îşi au obârşia în sensibilitatea fără egal a poetului, în
substanţa relaţiilor autohtone pe care le-a stăpânit
cu desăvârşire şi-n prodigioasa cultură universală
ce i-a fertilizat necontenit inspiraţia creatoare. Poetul însuşi scria în ziarul „Timpul”: Credem că
nicio literatură puternică şi sănătoasă, capabilă
să determine spiritul unui popor, nu poate exista
decât determinată ea însăşi la rândul ei de spiritul
acelui popor. (...)
Eminescu a transmis patriei, peste timp, cea
mai optimistă şi strălucită urare din câte s-au scris
în slava cuvântului românesc:
„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor,

Eminescu ridica la rangul de principiu
călăuzitor în activitatea sa pregătirea noilor
generaţii pentru viitoarea societate
românească
Fiii tăi trăiască numai în frăţie
Ca a nopţii stele, ca a zilei zori.
Viaţa în vecie, glorii, bucurie,
Arme cu tărie, suflet românesc
Vis de vitejie, fală şi mândrie,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc!”

Ancorat în realităţile vremii „copil al veacului
său” cum se declara în postuma „Icoană şi privaz”,
Eminescu şi-a expus într-o filipică diatribă, revolta
şi dispreţul faţă de nedreptăţile sociale şi faţă de
panglicarii politici, îndemnând mulţimea milioanelor flămânde la zdrobirea orânduirii crude şi
nedrepte.
Poetul critica cu asprime pe acei ce dobândeau
funcţii fără merite şi care, de multe ori, se dovedeau incompetenţi: „Ce caută aceste elemente
nesănătoase în viaţa politică a statului? Ce caută
aceşti oameni care pe calea statului voiesc să
câştige averi şi onoruri, pe când statul nu este
nicăieri decât organizarea cea mai simplă a
nevoilor omeneşti?”
Eminescu ridica la rangul de principiu
călăuzitor în activitatea sa pregătirea noilor
generaţii pentru viitoarea societate românească:
„Ne trebuie o generaţiune - scrie el - ce-avem de-a
creşte de acu-nainte. Misiunea celor ce vor din
adâncul lor binele ţării,
e creşterea morală a generaţiunii tinere şi a
generaţiunii ce va veni.”
Închis în magnifica
lui strălucire şi unitate
refăcută după care a
tânjit cu dramatică sete
cât a fost pe pământ,
Eminescu oferă în cultura românească unul dintre
cele mai izbitoare exemple
pentru descompunerea
unei creaţii care depăşeşte puterile minţii omeneşti de cuprindere. Nivelul pieselor palpitânde,
desfăcute din unitatea organică a universului eminescian este acela al motivelor a căror bogăţie şi
diversitate trădează calitatea cerului din care coboară: motivul selenar, sau
al nopţii, cel al lacului ca topos masiv închis,
floarea albastră şi teiul, călătoria cosmică, îngerul
şi demonul, titanul, zburătorul, transmigrarea
sufletelor şi stingerea, micro şi macro timpul, apocalipsa. Eminescu readuce strămotivele grave,
fundamentale, legate de soarta cosmosului mare şi
a celui mic, ele însele vorbesc despre unităţile
originare pierdute. Trăind într-o necontenită
tensiune de ordin metafizic, poetul se zbate între
contrarii care caută acel punct de echilibru atât de
dramatic şi de precar din recea cumpănă a gândirii
ca o nouă, greu recâştigată unitate.
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Cuvântul
Principesei
moºtenitoare
la Ateneul
Român
Cuvântul Alteţei Sale Regale Principesa
Moştenitoare la Ateneul Român, la Concertul
Regal aniversând 25 de ani de la întoarcerea în
ţară, 18 ianuarie 2015.
Majestatea Sa Regele şi mama sa, Regina
Elena, au părăsit România în noaptea de 3
ianuarie 1948. Au trecut 42 de ani până când în
binecuvântata zi de 18 ianuarie 1990, am păşit pe
pământ românesc, însoţită de Principesa Sofia,
sora mea. A fost drumul întoarcerii, drumul unei
întregiri personale şi istorice.
Astăzi sărbătorim împreună un sfert de secol în
care am stat, zi de zi, alături de conaţionalii
noştri, mai ales alături de cei mai vulnerabili
dintre români, continuând legământul strămoşilor
noştri.
În 1990, România profundă nu-şi cunoştea
Coroana, precum un copil care nu şi-a întâlnit
părinţii. Ultimul sfert de veac a dat Coroanei rolul
de educator şi de model, în domeniile importante
ale vieţii româneşti, așa cum ne-a învăţat Carol I.
Astăzi, Fundaţia Principesa Margareta a
României, care sărbătoreşte 25 de ani de la
înfiinţare, se bucură de încredere şi de prestigiu.
Sub îndrumarea Regelui Mihai, Familia Regală
a ridicat o construcţie socială, culturală şi
educaţională, precum şi o respectată instituţie
regală, într-o vreme care avea nevoie de modele,
de iubire, de inspiraţie şi de exemplu personal.
Toţi aceşti ani au înrădăcinat România, au
ţesut identitatea şi tradiţiile ei destrămate. Astăzi,
majoritatea românilor poartă Coroanei afecţiune
şi respect.
Acum un sfert de secol, am fost opriţi pe
şoseaua Bucureşti-Piteşti cu mitraliere îndreptate
spre convoiul regal. Douăzeci de ani mai târziu,
Regele se adresa Parlamentului României, în
şedinţă solemnă.
În această seară, la Ateneul Român, sutele de
personalităţi prezente reprezintă simbolic şi
instituţional întreaga naţiune. Acesta este cel mai
frumos cadou pentru ultimul sfert de veac
românesc. Aşa să ne ajute Dumnezeu!
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RevoluÞia neterminatÃ
ªi democraÞia originalÃ (II)

Dipl.Ec. Petre Răcănel - Preşedinte Federaţia Societatea Civilă Românească

Îsfârșit, dar și al huzurului și opulenței lor, ale

n acest timp al suferințelor și necazurilor noastre fără

Soluția este, fără echivoc, Societatea Civilă, care în 16 noiembrie 2014 și-a arătat
forța și determinarea de a schimba destinul acestei țări, dând o șansă istorică unui
nou președinte să pună în practică revendicările poporului exprimate
deseori cu disperare în ultimii doi ani, în stradă.

snobilor, interlopilor și politicienilor corupți, țara și
poporul sărăcesc tot mai mult, iar circul politic continuă în
aceeași notă: vă dăm pe voi jos de la guvernare ca să
venim noi, nu pentru că am fi mai buni, dar acum e rândul
nostru, nu avem oameni bine pregătiți, dar vom face noi
ceva ca să vă luăm ochii și să ne votați din nou, noi știm
ce vreți, și indiferent pe câți îi ia DNA-ul, tot mai rămânem
câțiva ca să ne urmărim interesele personale și de grup.
Cam asta e politica românească la această oră. Trist, dar
adevărat.

Construcția unei democrații autentice în România s-a
dovedit a fi un eșec. Democrația originală românească a
fost și este doar o strategie creată și aplicată de un grup
restrâns de indivizi, un sistem corupt și politicianist care sa reprodus periodic, prin alternanțe la guvernare de ochii
lumii, ei toți fiind frați născuți de aceeași mamă: Frontul
Salvării Naționale, constituit din comuniști, securiști, foști
infractori, anarhiști și câțiva naivi.
Nu am uitat că noi, cetățenii, am fost chemați să ne
pronunțăm prin referendum în 25 noiembrie 2007 asupra
introducerii votului uninominal pentru alegerile
parlamentare, ca să știm exact pe cine alegem să ne
reprezinte. Și am făcut-o, sătui de listele de partid care au
consolidat clanuri și grupuri de interese de diverse culori
politice. Am sperat atunci că destructurăm rețelele de
partid, că vom reduce nepotismul, clientela și amatorismul,
că vor intra în parlament oameni dedicați intereselor de
stat, care fac politică din vocație. Doar că nu am fost destui
deciși asupra variantei propuse de președintele Traian
Băsescu, iar referendumul a fost invalidat de Curtea
Constituțională din cauza prezentării la vot a doar 26,51%
dintre românii cu drept de vot. Votul uninominal a fost
aplicat ulterior de politicieni, dar modificat, într-o formulă
hibridă cu votul pe liste, iar efectele erau greu de anticipat
la acel moment. Doi ani mai târziu, am mai decis o dată.
Consultarea prin referendum național așa cum este
consfințită prin Decretul 1507/2009 a formulat fără
echivoc, în 22 noiembrie 2009, opțiunea poporului de
trecere la un Parlament unicameral și de reducere a
numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane,
de la varianta bicamerală care număra atunci 137 de
senatori și 334 de deputați. Decizia poporului, de această
dată perfect legitimă, a rămas fără efecte. În 2012 am
constatat cu surprindere că avem nici mai mult, nici mai
puțin decât 583 de parlamentari, situație care e valabilă și
astăzi, la începutul anului 2015. Adică și mai mulți, și mai
corupți!... Nu e o noutate, doar că nu ne-am fi închipuit ca
în 5 ani să nu se întâmple nimic în direcția dată de votul
cetățenilor. Nu ne-am fi imaginat o asemenea sfidare din
partea politicienilor. Aceia pe care noi i-am trimis în fotolii
de parlamentari să legifereze în interesul comunităților care
i-au ales și în interes național.

Constatăm, așadar, că startul reformei parlamentare a
fost ratat. Încă o reformă eșuată pe lista lungă a domeniilor
care suferă la multe capitole. Însă nu putem accepta ca
lucrurile să continue în același mod. Dacă ne uităm astăzi
la ce a ieșit, ne îngrozim: nu trece ziua să nu aflăm de
vreun parlamentar implicat în vreun dosar de corupție.
Credem că este timpul să spunem răspicat că nu se mai
poate așa, că e nevoie de o reformă radicală a clasei
politice, de alegeri anticipate care să confere putere sporită
noii conduceri de la Cotroceni, de o nouă guvernare cu
specialiști autentici în domeniile lor de activitate,
necompromiși, fără antecedente penale, onești, patrioți,
care să reziste în fața oricăror tentații materiale și de un
parlament redus la numărul decis de cetățeni prin
referendumul din 2009. Toată această resursă umană nu are
de unde să provină decât din rândurile societății civile,
oameni curați care nu au fost implicați până acum în
structurile de putere și care vor să scoată țara din marasm.
Avem nevoie de alți lideri, din rândul societății civile

curate, românești, care să nu răspundă la alte comenzi.
Dar nu putem aștepta la infinit aplicarea voinței
poporului prin bunăvoința aleșilor. Ne-am săturat! În loc să
fie mai puțini, ei s-au înmulțit. Una declară și alta fac. Ce
așteptări să avem de la parlamentari, împuținați, e drept, de
mâna nemiloasă a DNA-ului, dar rapid înlocuiți de sistem
cu alții tot după asemănarea lor? Vor decide ei să își taie
privilegii? Își vor lăsa copiii fără demnități? Se vor lăsa ei
pe ei pe drumuri, fără pensii speciale consistente? Ne
îngrijorează contraperformanța pe care o dovedește
legislativul românesc în formula actuală de funcționare. Ne
revoltă inacțiunea și ineficiența parlamentarilor, dublate de
privilegii și protecție în fața legii.

La o situație atât de gravă este nevoie de măsuri
radicale, iar acestea sunt simple și la îndemâna noastră.
Conducătorii incapabili trebuie să fie îndepărtați și trași la
răspundere pentru fărădelegile comise și să li se confiște
averile pe care nu le pot justifica. Avem nevoie de legi dure
în acest sens, și nu de texte ambigue, amnistii sau detenții
la domiciliu. Vrem ca toți cei care au furat să dea înapoi
statului tot ce au luat nemeritat și nemuncit.
Vrem curățenie și în rândul magistraților la toate
nivelurile pentru că suspiciunile de complicitate cu
infractorii sunt tot mai dese și mai clare. Vrem procurori și
judecători competenți, incoruptibili, neșantajabili, care să
nu se lase intimidați. Trebuie scoși din sistem toți cei care
au fraternizat cu infractorii și care pot compromite însăși
ideea de luptă anticorupție.
Vrem o Curte Constituțională a României formată din
cei mai înalți experți în domeniu, care au demonstrat de-a
lungul activității lor că sunt îndreptățiți să ocupe locul
deosebit de onorant, de mare responsabilitate și probitate
morală, profesională și în niciun caz din indivizi cu dosare
penale, declarații de avere și decizii controversate cum sunt
pe rol la începutul acestui an.

Vrem servicii secrete independente de politic,
controlate eficient de societatea civilă, necontaminate de
ideologii și practici securiste și comuniste, care să nu
abuzeze cetățeanul și să-i îngrădească libertatea. Nu vrem
experiențe gen Big Brother pe poporul român. Vrem să ne
fie apărate drepturile și libertățile cetățenești.

Nu este utopie ceea ce ne dorim, este strigătul de durere
al unui popor trădat de proprii fii, vândut de tâlhari pe doi
arginți. Este expresia necazurilor noastre, ale unei națiuni
exploatate, care a ajuns să lupte pentru păstrarea propriei
demnități, agresate continuu de politicieni fără conștiință la
cel mai înalt nivel, respectiv președinți de stat, prim-

miniștri, parlamentari, primari, președinți ai consiliilor
județene din toate partidele politice sau guvernele, care
s-au succedat la putere în ultimii 25 de ani. Să le fie rușine,
să fie judecați la fel cum l-au judecat pe Ceaușescu, să se
recupereze de la ei până și ultimul bănuț furat și în niciun
caz, sub nicio formă, să nu li se acorde clemență și
circumstanțe atenuante! Să nu ne fie milă absolut deloc de
aceștia! Cum nici lor nu le-a fost milă de milioane de
români înfometați și nevoiți să-și lase în urmă copii și
părinți bătrâni și să ia calea străinătății pentru o bucată
amară de pâine...

Atragem atenția încă o dată, în al doisprezecelea ceas,
că este nevoie de un control sever al redistribuirii
resurselor, mai ales a celor din energie, pentru a curma
jaful și furtul a ceea ce a mai rămas din avuția națională.
Absența monitorizării de către societatea civilă a activității
instituțiilor a permis ca statul român să sufere o implozie,
fiind acaparat încetul cu încetul de politicieni, organizații
obscure (unele secrete), grupări mafiote și de crimă
organizată, oligarhi, oameni de afaceri, conducători de
entități economice și financiare, în complicitate cu
magistrați corupți.
Pentru combaterea eficientă a corupției e nevoie de
recunoașterea Societății Civile, a rolului și importanței pe
care o poate avea în construirea unui viitor prosper prin
participarea ei la punerea în practică a programelor de
guvernare. Experți și activiști din societatea civilă trebuie
să fie incluși în organismele politice și de stat, pe baza unui
mecanism democratic bine pus la punct, pentru a aviza și
monitoriza marile decizii politice și guvernamentale, care
vizează viața și destinele cetățenilor români. Mecanismele
de control redutabile le poate oferi tot societatea civilă,
prin reprezentanții săi legitimi care să urmărească în
detaliu cheltuirea banului public.
Putem afirma, fără a greși, că în România încă nu este

democrație autentică și nici stat de drept solid, pentru că
justiția, procuratura și celelalte instituții statale au fost
folosite de politicieni ca simple instrumente care să le
asigure imunitate, influență și protecție în fața legii ca să
poată jefui statul fără a fi pedepsiți. Este nevoie să
conștientizăm cu toții că rostul partidelor politice a fost și
este să ne dezbine și să ne cumpere votul cu promisiuni
deșarte, pentru a ne fura, de fapt, pe fiecare dintre noi și pe
toți împreună. E vremea să ne unim acțiunile, să refacem
unitatea și solidaritatea națională, să trecem la muncă și să
nu ne mai lăsăm viitorul nostru și al copiilor noștri pe
mâna altora.

SĂ NE LUĂM ȚARA ÎNAPOI!
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UN GENERAL ROMÂN CU TRICOLORUL
ÎN INSULA PAºTELUI

Gen.dr. EMIL STRĂINU

Foarte mulţi dintre noi au auzit despre faimoasa,
misterioasa Insulă a Paştelui cunoscută sub numele
de Rapa Nui sau, datorită aşezării sale, supranumită
şi Buricul Pămăntului (sau Buricul Lumii), dar puţini ştiu măcar câteva date despre aceasta.
Este situată la 27 grade 8 minute şi 24 de
secunde Latitudine Nordică şi 110 grade, 45 de
minute, 50 de secunde Longitudine Estică, insula se
află la 2700 de mile de Tahiti şi 2600 de mile de
oraşul chilian Valparaiso, paradisul artiştilor sudamericani, iar la nord-vest se găseşte Arhipelagul
Galapagos. La sud cel mai aproape „uscat” este
Continentul Antarctica.
Suprafaţa Insulei Paştelui este de 166 kilometri
pătraţi. Are o formă triunghiulară, cu ţărmurile sale
de 16 kilometri, 18 kilometri şi respectiv 24 de

kilometri.
Deşi se află în calea vânturilor din Antarctica,
clima sa rămâne temperată. Sezonul uscat durează
din decembrie până la sfârşitul lui mai, iar sezonul
ploios şi rece, din iunie până în noiembrie. Insula
este în întregime vulcanică, putându-se observa, şi
în prezent, conurile a trei vulcani.
Pe insulă se observă însemnate variaţiuni
magnetice. Rocile de pe insulă au un conţinut
foarte mare de fier şi oxizi de fier şi au în
majoritate culoarea roşie, portocalie sau nuanţe de
galben.
Insula este caracterizată de faptul că toate
ancorările sunt primejdioase. Conform scriitorului
Francis Maziere, până în 1964 nu a existat niciun
port, doar un mic aerodrom cu o pistă de pământ

bătătorit, inutilizabilă pentru avioanele de cursă
lungă.
În vara anului 2008, când am ajuns în Insula
Paştelui, acolo se afla un aeroport modern pentru
orice tip de avion de cursă lungă şi era amenajat un
port, facilităţi ce erau funcţionale zilnic indiferent
de timp şi anotimp.
Dacă în anul 1964, când pe Insula Paştelui a
ajuns Francis Maziere, nu era decât un mic spital şi
un post de radioemisie, în anul 2008 insula era
conectată la civilizaţia secolului XXI, având toate
facilităţile necesare, devenind, între timp, una
dintre marile atracţii turistice ale lumii. Rada portuară este într-o zonă numită Handaroua. În insulă
am semnalat şi prezenţa armatei americane.
Insula Paştelui este actualmente teritoriu chilian
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fiind una dintre destinaţiile exotice ale tuturor
turiştilor de pe mapamond.
Istoriceşte vorbind, insula a fost semnalată
pentru prima dată de piratul David, în 1686, dar

abia în 1722 Rogeween, comandantul olandez al
unei flotile alcătuite din trei corăbii, a descoperit
insula pe care, în cinstea sărbătorii religioase prăznuită cu o zi înainte, o botează „Insula Paştelui”.
În 1774 insula este explorată de celebrul
Căpitan Cook, care descoperă că pe insulă sunt
foarte multe grote, ce au fost locuite în vechime,
dar nu se ştie nici azi „de cine?” şi mai ales „de
ce?” aceşti locuitori erau obligaţi să trăiască sub
pământ, în timp ce la suprafaţă au fost regăsite
fundaţiile a numeroase locuinţe destul de evoluate
pentru acele timpuri.
Cu acest prilej vizita lui Cook se lasă cu
împuşcături, deoarece băştinaşii îşi însuşiseră unele
bunuri ale marinarilor şi nu voiau să le mai
înapoieze.
Insula este celebră prin cele peste nouă sute de
statui uriaşe de piatră, numite în limba locală Moai.
În afara insulei, doar în două locuri, se mai găsesc
astfel de statui: una la British Museum, cealaltă la
Santiago de Chile, în grădina unei instituţii de stat.
Cele mai multe statui sunt distruse sau dărâmate, însă există şi situri arheologice ce uimesc
prin frumuseţea şi grandoarea acestor ansambluri
de statui uriaşe. Se poate vizita şi cariera de piatră
de unde erau extrase blocurile de rocă din care erau
sculptate statuile şi unde se poate vedea chiar o
statuie care a fost abandonată înainte de a fi
finisată.
Aceasta este probabil ultima statuie la care s-a
lucrat pe insulă. Cea mai mare problemă o constituie răspunsul la două întrebări care până azi nu a
fost elucidat: cum au fost realizate statuile, cu ce
mijloace şi cum au fost deplasate pe locurile de
amplasare, deoarece distanţele sunt foarte mari, iar
indigenii nu cunoşteau roata.
Se spune că în anii cincizeci ai secolului trecut,
când celebrul explorator Thor Hayerdahl a ajuns pe
Insula Paştelui a întrebat un băştinaş ce părea foarte
în vârstă, un fel de guru al locului, despre modul
cum au putut transporta statuile, iar acesta ar fi
răspuns:
„Nu a trebuit să le transportăm, statuile au mers
singure!”
Interesant, dacă nu foarte ciudat, răspunsul şi în
acelaşi timp incitant pentru ştiinţă!
Cred că este interesant de menţionat că în
apropiere de vestita localitate şi cetate preincaşă
din Peru de la Tiahuanaco, există un lac Titicaca,

cunoscut din vechime sub numele de... Buricul
Pămîntului! Personal cred că alăturarea numelor nu
este deloc întâmplătoare...
Revenind la cele arătate mai sus reamintim că
exploratorul Thor Hayerdahl a realizat mai multe
expediţii în Oceanul Pacific, cu ambarcaţiuni
construite manual, rudimentar, după tehnici de mii
de ani, dorind să confirme o migraţie a populaţiei
din Polinezia spre Insula Paştelui şi Continentul
Sud American. Expediţiile au avut succes, dar
lumea ştiinţifică s-a făcut că „nu observă”
evenimentul.
Aceste expediţii sunt transpuse în lucrări
precum: Expediţia Aku-Aku, Expediţia Kon-Tiki şi
Expediţiile Ra I şi Ra II.
În fiecare an spre sfârşitul lunii februarie are loc
sărbătoarea tradiţională numită Tapati adânc legată
de folclorul şi spiritualitatea insulei.
Cel mai impunător punct al insulei este muntele
Terevaka din punctul nordic al coastei şi are vârful
la peste 500 de metri altitudine. Acesta este cel mai
tânăr dintre vulcani şi se pare că a erupt cel mai
recent acum două-trei mii de ani. Uneori se spune
că se aude cum mai „sforăie” în adâncuri.
În afara celor trei vulcani semeţi de pe insulă
există alte aproximativ şaizeci de centre de erupţie.
Este foarte important să reamintim că existenţa
acestor vulcani leagă foarte bine prin tradiţii şi
legende Insula Paştelui de existenţa legendarului
Continent MU, care ar fi existat cândva în epoca
preistorică în Oceanul Pacific şi care ar fi dispărut
în urma unui cataclism planetar, rămăşiţele sale
fiind actuala Polinezie şi Insula Rapa Nui. Ipoteza,
este în ultimii ani, mai ales după anul 2000, în
urma cercetărilor geologice şi geofizice, din ce în
ce mai credibilă şi mai argumentată ştiinţific.
Transformările geofizice ce au avut loc pe insulă
sunt vizibile şi la Cariera de Uriaşi, de pe muntele
Rano-Raraku, unde doar torsurile şi capetele
statuilor mai sunt vizibile din cauza aluviunilor
adunate pe pantele craterului vulcanului.

De fapt pe harta Insulei Paştelui, Rapa Nui,
termenul de „Te Pito to Henua” sau „Buricul
Pămîntului” a fost adoptat de iniţiaţii din Rapa
Nui, deoarece este posibil ca insula să fi fost
folosită ca punct geodezic sau marcator central
într-un străvechi sistem global de coordonate
cer/pămînt.
În situl numit Tongariki există, de altfel, o
statuie ce are mâinile aşezate ca şi cum „şi-ar proteja buricul” şi exemplele pot continua...
În situl ceremonial din craterul Orongo sunt
foarte multe petroglife cu inscripţii şi desene ce
sunt legate de cultul aşa zisului om–pasăre, al
cerului şi soarelui.
Interesant că la peştera Ana Kai Tangata unde
se pregăteau Hopu, aşa zişii campioni pentru
„Ceremonia omului pasăre” numele cavernei,

păstrat până în zilele noastre este, pe bună dreptate
sau nu... „Peştera canibalilor”!
Au fost oare locuitorii Insulei Paştelui într-o
anumită perioadă canibali?
Nu putem da încă un răspuns precis, dar deşi
există peste zece teorii, ce încearcă să explice
motivele reale ale stingerii civilizaţiei din Insula
Paştelui, niciuna dintre acestea nu dă, până în
prezent, un răspuns satisfăcător din punct de vedere
ştiinţific problemei.
Cert este că, cunoştinţele noastre actuale nu ne
permit, încă, să înţelegem, nici în parte, cultura şi
ce s-a întâmplat cu adevărat în insula Rapa Nui. La
venirea în insulă a primilor europeni, aşa zis
civilizatori, vechea civilizaţie se stinsese, iar
vechile cunoştinţe iniţiatice dispăruseră de mult.
Din mărturiile istorice, artefacte, ruine ale
aşezărilor umane şi relicve am putut să constat că
în zonă a existat o puternică tradiţie şamanică cu
caracteristici locale definitorii şi unice.
Pe când se afla în India colonelul James
Churchward a avut revelaţia existenţei continentului pierdut Lemuria sau Mu, ce ar fi un fel de
Atlantida din Oceanul Pacific, fapt de la care s-au
dezvoltat multe alte teorii.
În lucrarea Ancient Tonga and the Lost City of
Mu, scriitorul David Hatcher Childress, pe care am
avut ocazia să-l cunosc şi cu care am discutat
îndelung despre Rapa Nui şi civilizaţia polineziană,
are o teorie interesantă, argumentată ştiinţific,
potrivit căreia continentul străvechi Mu ar fi fost
înghiţit de ape în urma unui cataclism planetar.
În urma cataclismului au rămas actualele insule
ale Arhipelahului Polinezian şi Insula Paştelui şi
care, de fapt, n-ar reprezenta altceva decât vârfurile
munţilor vechiului continent dispărut, legendă care,
de altfel, circulă în Oceania, Pacificul de Sud şi
Polinezia încă din vechime.
Până în prezent s-au lansat mai multe teorii cu
privire la aceste statui numite de localnici Moai,
dar nici una nu reuşeşte să explice în întregime
rolul acestora şi nici scopul în care au fost
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construite.
Fără a enumera celelalte teorii referitoare la
acest subiect vom spune doar că pornind de la o
observaţie directă făcută pe insulă cu privire la
modul de propagare al undelor radio în apropierea
acestor statui, am constatat că acestea funcţionează ca nişte veritabili elemenţi vibratori activi
pentru anumite frecvenţe din spectrul radio.
Mai pe înţelesul tuturor, aceste statui funcţionează ca nişte... antene radio! Se pare că explicaţia este foarte simplă şi, folosind principiul Sabiei lui Occam, este şi foarte acceptabilă.
Astfel, datorită concentraţiei foarte mari în fier
a compoziţiei (naturale, de altfel) bazaltului şi
granitului, din care sunt construite aceste statui,
comportarea lor în câmpuri electrice şi magnetice
devine specifică.
Teoria este simplu de înţeles şi cred că
tocmai simplitatea ei a făcut să nu fie sesizată
până acum. Se stabileşte o relaţie între compoziţia, dimensiunile acestor statui şi diferite
frecvenţe radio, aceste monumente megaltice
acţionând, se pare, fie ca antene de emisie sau
receptie, fie atât ca antene de recepţie cât şi de
emisie.
Deci, există posibilitatea ca aceste statui să fie
folosite pe post de antene, să joace un rol de
radiobalize sau radiofaruri pentru cine ştie ce
corespondenţi din Univers!
Dincolo de dimensiuni şi poziţionare aceste
adevărate câmpuri de antene îşi mai puteau
schimba frecvenţele de lucru, prin ataşarea sau nu,
a vestitelor pălării de piatră care prin compoziţia
difererită (de regulă, un bazalt roşu deosebit de
concentrat în fier) schimba caracteristicile piezoelectrice ale elementelor vibratoare prin modificarea permitivităţii electrice şi magnetice a ipoteticelor antene, realizîndu-se, astfel, ceea ce numim
un acordaj radio!
Dacă teoria se va dovedi corectă, ea ar putea fi
revoluţionară şi aplicată şi altor structuri megalitice
din lume, inclusiv din România şi ar explica, mai
uşor, posibila intervanţie a unor ipotetice civilizaţii
extraterestre în istoria umană, chiar şi fără un
contact direct permanent.
Teoria, in extenso, după finalizarea argumentării, va fi prezentată şi în prezenta revistă.
Dar, iată ce s-a mai întâmplat pe timpul vizitei
mele pe Insula Paştelui:
Interesant că anumite persoane din conducerea
rezervaţiei Insula Paştelui, aproape de perioada de
plecare de pe insulă, după ce au aflat de teorie, în
urma discuţiilor mele cu nişte grupuri de cercetători
occidentali cu care mă consultasem, (aflaţi şi ei pe
insulă, studiind statuile Moai scufundate în oceanul
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Pacific), au încercat, mai
mult sau mai puţin voalat,
să-mi îngrădească accesul la
anumite site-uri sau locaţii
cu statui, devenind subit
foarte suspicioşi şi
circumspecţi.
Deplasarea grupului meu
era permanent însoţită de un
poliţist (Ranger Reservation) călare al rezervaţiei
care, acum, ne stabilea
foarte strict itineraiile de
depălasare, limitându-ne
uneori accesul la anumite
statui.!
La plecare, pe aeroport, am
constatat cum controlul vamal era dea dreptul draconic, aparate speciale
identificând orice eşantion de piatră
„luat” de pe insulă, cei prinşi în
flagrant fiind foarte aspru amendaţi...
Ca fapt divers, nu putea fi scoasă
pe calea aerului, nici măcar pulbere
de sol, aceasta reacţionând chiar şi în
cantităţi infime, aparatura de
civilizaţiei umane.
Despre Insula Paştelui s-a scris
foarte mult, s-au realizat filme şi
monografii, dar insula continuă
să-şi poarte secretul, peste milenii,
cu graţia şi solemnitatea statuilor
sale gigantice şi unice.
Este de notat că, în linie
dreaptă, cel mai apropiat uscat
este Insula Pitcairn, la aproximativ 1000 de kilometri.
identificare fiind deosebit de
sensibilă. Politeţea şi ospitalitatea
locală erau lăudabile până în momentul în care încercai să scoţi
ceva de pe insulă.
Unele obiecte erau vîndute de
localnici, turiştilor şi apoi recuperate prin anunţarea autoriţăţilor
vamale care le luau la plecare, cu
prilejul controlului vamal al turiştilor. Apoi circuitul se relua
şi... localnicii şi vameşii prosperau!
Dincolo de acest aspect,
Insula Paştelui mi-a rămas pentru
totdeauna în suflet, reprezentând
una dintre marile enigme şi provocări ale
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NICOLA TESLA – GENIUL UNIC (I)

DE LA PERPETUUM MOBILE ºI ENERGIA VRIL LA FREE ENERGY
Gen.dr. Emil Străinu

A

m în faţă ediţia engleză a unei cărţi deosebit de
interesante Magia în istoria intelectuală a Europei
de Lynn Thorndike şi constat că ceea ce de regulă numim
cultura magiei a însoţit evoluţia societăţii omeneşti din cele
mai vechi timpuri.
Dar poate că niciun secol nu a fost până acum atât de
magic ca secolul douăzeci. Acest secol a
avut magicienii săi care au dus cunoaşterea
umană pe culmi nebănuite de nimeni până
atunci.
Noi oamenii obişnuiţi îi uităm sau nu
vrem să ştim cine au fost aceşti magicieni.
Am putea începe această scurtă dizertaţie cu
oricare dintre ei. Tot noi însă, cei mulţi
„profitorii” marilor realizări ai magicienilor
ştiinţei am vrea oricând să fim în „pielea”
unui asemea magician… Renumele, gloria,
recunoaşterea dată de societate, fascinează
pe oricare dintre noi. Dar de cele mai multe
ori noi nu ştim câtă muncă, suferinţă sau
speranţă a stat în spatele fiecărei realizări pe
care în acest context o numim magică…
Am putea începe cu oricare dintre aceşti
titani, dar în minte mi-a venit subit numele
lui Rudolf Diesel inventatorul celebrului
motor. Ameninţat de reprezentanţii marilor
trusturi ce nu voiau să accepte introducerea
motorului pe motorină Diesel nu va ceda,
impunându-şi celebra realizare care, perfecţionată, este
folosită până astăzi.
Inventatorul va dispărea însă, în mod subit, de la bordul
unui vapor, unde participase la o conferinţă. Nu va mai fi
văzut niciodată nici viu, nici mort. Un destin unic, fascinant
şi tragic!? Poate…
Să nu uităm că marele Nicola Tesla va sfârşi hăituit de
FBI în mizerie într-un hotel din New York SUA, după ce
decenii la rând îl preocupase problema surselor de energie
nonconvenţionale.
La noi în România celebra pilă electrică a savantului
Nicolae Vasilescu Karpen, ce funcţionează de peste
nouăzeci de ani, zace într-un seif la Muzeul Tehnic
„Dimitrie Leonida” din Bucureşti, fără a fi aplicată în
practică… De ce oare!?
Dar, din nou, să nu uităm că problema energiei, mai
precis a surselor de energie, a rămas în actualitate şi este pe
cale să se acutizeze.
Şi pentru că vorbim de magicienii ştiinţei nu putem să

nu-l menționăm pe Nicola Tesla, magicianul magicienilor…
Una dintre direcţiile sale de cercetare a constituit-o energia,
mai precis Fre Energy sau Energia Liberă cum mai este
numită.
Patrick J. Kelly, în laborioasa sa operă (peste 1300 de
pagini) numită Practical Guide to Energy Devices,
demonstrează că toate patentele lui Nicola Tesla din
domeniul Free Energy sunt fie încă neîţelese, fie încă
neaplicate în practică, deşi ele au fost omologate cu şapte –
opt decenii în urmă.
Nicola Tesla acest vizionar desăvârşit şi de neegalat a
intuit că una dintre marile probleme ale progresului
omenirii este legată nemijlocit de sursele de energie. În
general savanţii au „explorat” tot orizontul ştiinţific al

cunoaşterii în domeniul surselor de energie, de la
irealizabilul Perpetuu Mobile până la zona energiei libere.
Până a se ajunge la energia liberă a fost examinată toată
plaja de posibilităţi a energiilor, pornind de la energia
nucleară până la energiile nonconvenţionale.
Este energia nucleară eficientă? Are un bun raport costbeneficii? Bineînţeles că are, şi încă un raport foarte bun.
Bun, dar să nu uităm Cernobîlul!
Energiile nonconvenţionale şi ecologice au şi ele
avantajele lor certe. Dar nu sunt încă aplicabile pe scară
planetară şi să nu uităm că momentan sunt… scumpe!
Ştiu, mă veţi trimite la motoarele antigravitaţionale,
fotonice, ionice, etc. Dar să nu uităm că multe dintre aceste
tehnologii sunt încă apanajul Science Ficton-ului!
Atunci ce este de făcut, cum ieşim din această dilemă a
găsirii unei surse de energie ieftine şi universale!?
Cred că ar trebui să ridicăm privirea spre cer, nu în
semn de umilire, rugăciune sau neputinţă, ci pentru a privi
nişte aeronave care nu par să aibă probleme cu sursele de

energie. Sunt convins că aţi ghicit este vorba de celebrele
farfurii zburătoare sau OZN-uri ce brăzdează nestingherite
de nimeni cerul planetei Terra de zeci de ani, trecute de
mult din rândul fenomenelor ipotetice în lumea realului, a
certitudinilor ştiinţifice.
Aceste stranii aeronave ne dau pe viu o lecţie privitor la
sursele de energie liberă!
Nicola Tesla a fost preocupat de subiectul farfuriilor
zburătoare şi a încercat să intuiască care este sursa lor de
energie.
Genialul savant studiase posibilele aplicaţii ale energiei
vril şi a realizat chiar un brevet pentru un tip de turbine
fără… palete!
Mai târziu, Tesla va adapta un motor, care funcţiona pe
baza energiei libere, la un automobil cu care
va face demonstraţii publice uluitoare. Dar
în mod ciudat la puţin timp după demonstraţiile publice făcute, celebra invenţie
dispărea ne mai apărând niciodată. Este
invenţia pierdută definitiv!? Sau este
depozitată într-un seif super-secret şi păzită
cu străjnicie!? Ceea ce s-a făcut, se va mai
face, parcă aşa scrie într-o celebră lucrare…
Datorită activităţii desfăşurate, încă din
timpul vieţii, Nicola Tesla a fost suspectat
că ar fi avut legături cu o civilizaţie
extraterestră. Mai mult decât atât sunt unii
care şi astăzi cred că însuşi genialul savant
ar fi fost un…extraterestru sau, cel puţin, un
mesager stelar, un fel de învăţător, trimis de
un fel de Club Galactic să ne lumiuneze cu
înţelepciunea sa tehnologică.
Cartea de faţă este o provocare pentru
fiecare dintre noi şi, în acelaşi timp, un
mare memento al unor lucruri pe care, de
regulă, nu le vedem sau pe care nu vrem să
le vedem.
După ce veţi citi această carte este posibil să vă
schimbaţi limitele şi coordonatele propriului orizont al
cunoaşterii .
Implicat în realizarea unor enigmatice cercetări, ca
Experimentul Philadelphia, energia vril şi celebra Rază a
Morţii, Nicola Tesla rămâne, el însuşi, o mare enigmă…
Nu toţi nu trebuie să fim inventatori sau genii ştiinţifice,
dar putem fi colegii de drum ai marilor genii ale cunoaşterii
umane şi ne putem îmbogăţi permanent experienţa în
domeniul ştiinţific şi creşte bagajul de cunoştinte şi în
domeniul surselor de energie nonconvenţionale.Poate
cândva, la anul, posibil mâine, energia liberă va fi la
îndemâna noastră, a tuturor, şi atunci va trebui să ne
reamintim cu recunoştinţă şi de genialul Nicola Tesla.
Această serie de articole este o poartă spre cunoaştere,
pentru ziua de mâine spre viitor!

Supliment
ştiinţific
realizat de

gen. dr. Emil Străinu
Nr. 1
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Drepturile de proprietate
industrialÃ ale dr. ing. Ion ºt. Basgan,
inventatorul forajului la mare
adâncime, furate de americani (II)

Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE

Corespondenţa inventatorului
dr. ing. Ion Şt. Basgan cu acad. Miron Nicolescu
Anexa 1

Bucureşti, 23 oct. 1971

ACADEMIA RSR
În atenţia Tov. Preşedinte
Acad. MIRON NICOLESCU

Tovarăşe Preşedinte,

Urmare a convorbirii avute cu dvs. în ziua de 16 oct. 1971,
la cererea dvs. şi în sprijinul acţiunei de importante revendicări
din SUA (cu acordul Tov. Preşedinte N. Ceauşescu, Comitetul
Central al PCR şi guvernul român şi concursul binevoitor al
Conducerii SUA) vă depun anexat o scurtă biografie, memoriu
de activitate şi cîteva documentări în sprijinul candidaturii mele
ca membru al Academiei RSR.
Scurta biografie anexată scoate în evidenţă perioadele de
activitate desvoltate timp de 46 de ani în slujba ştiinţei, tehnicei
şi economiei patriei, iar memoriu de activitate prezintă
urătoarele capitole desvoltate:
Cap. I. Diplome şi titluri; Cap. II. Activitate didactică; Cap.
III. Activitate tehnică în întreprinderi; Cap. IV. Activitate
tehnico-ştiinţifică; Cap. V. Activitate obştească; Brevete de
invenţiune; Inovaţii; Studii şi publicaţii; Conferinţe ţinute;
Lucrări premiate de Academia Română; Comunicări prezentate
şi publicate la Academia Română; Comunicări prezentate la
Academia de ştiinţe; Comunicări prezentate la congresele din
străinătate; Comunicări şi rapoarte prezentate la congrese şi
consfătuiri din ţară; Monografii
Proiecte importante în cadrul IPAH; Cap. VII. Autori
români şi străini despre lucrările dr. Basgan; Cap. VIII.
Activitate şi contacte în străinătate; Certificate şi copii anexate
Menţionez că am publicat peste 60 lucrări ştiinţifice,
tehnice şi economice în ţară şi străinătate, iar activitatea mea
este legată de Academia RSR, atît prin comunicări ştiinţifice,
tratate cît şi conferinţe.
În anul 1936 am obţinut Premiul Nicoară al Academiei
Române pentru lucrări de politică economică, prin care am
cerut naţionalizarea industriei petrolifere şi industrializare
ţării, preconizînd politica realizată astăzi.
Certificatul nr. 4105 din 18 oct. 1945 al Academiei,
reprodus la pag. 69 din memoriu anexat confirmă lucrările
publicate în Academie şi premiul obţinut.
În şedinţa de lucru a Academiei din 5 oct. 1961, ţinută cu
ocazia vizitei savantului George Constantinescu am deschis
şedinţa cu conferinţa „Discuţii pe marginea sonicităţii”, la care
a răspuns George Constantinescu, iar între anii 1957 – 1961 am
ţinut conferinţe la cursurile de ştiinţă şi tehnică ale Academiei
RSR despre Sonicitate şi aplicaţiile ei.
Descoperirile mele privitor la zona comprimată şi neutră
din garnitura de foraj introdusă în lichid, precum şi
transmiterea energiei sonice de la suprafaţă prin garnitura de
foraj la sapă, au făcut obiectul unor vehemente controverse
ştiinţifice pe plan intern şi mondial, iar aplicaţiile practice, care
fac obiectul invenţiilor şi metodelor moderne recunoscute prin
tratate, presă, radio-televiziune şi scrisori adresate de mari
personalităţi din SUA către Tov. N. Ceauşescu.
Luînd în considerare aportul ştiinţific şi economic adus
statului SUA şi umanităţii, prin descoperirile şi invenţiile
Basgan, Conducerea SUA mi-a restituit la 13 cot. 1965 prin
Divesting Order SA 838,toate drepturile izvorîte din aplicarea
invenţiilor mele, confiscate în timpul războiului şi plătibile nu
numai în baza legilor dar şi a echităţii.
Cu ocazia deschiderii acţiunilor juridice la 23 sept. 1971,
Conducerea SUA a comunicat prin şeful contenciosului meu,
avocatul Cox, cuscrul preşedintelui Nixon, acordul de-a extinde
drepturile mele limitate legal din cauza întîrzierii, prin
elaborarea unei legi speciale în SUA şi prin încheierea unei
convenţii între SUA şi România asupra acestei probleme.
Această comunicare s-a făcut prin ambasadorul român sin
SUA şi documentele se găsesc la Comitetul Central al PCR,
Ministerul de Externe, Ministerul de Justiţie şi Ministerul
de Finanţe.
Aceste descoperiri şi aplicaţii au găsit răsunet şi în
URSS unde s-au aplicat şi s-au publicat încă din anul 1935
sub numele subsemnatului, cu o prefaţă de prof. Siscenco şi
titlul Metodele moderne de foraj.
Savantul George Constantinescu a ţinut în faţa
inginerilor din Anglia în 1959 o conferinţă „Soni”, tratînd
despre aplicaţia teoriei sale în invenţiile Basgan, conferinţă
publicată şi premiată cu medalia de aur.
Între anii 1966 – 1971 am fost invitat în Italia, Franţa,
RF. Germania, Portugalia, Spania, Elveţia şi SUA unde

prin conferinţe şi contacte am constatat aprecierile unanime asupra
acestor descoperiri şi aplicaţii care au adus economii mari în
industrie. Astfel se explică şi propunerea cercurilor suedeze dea fi candidat la Premiul Nobel, în care calitate am acordat în
faţa organelor Ministerului de Externe un interviu ce a fost
radiodifuzat la Roma. Sprijinirea acestei candidaturi în ţară ar
putea aduce pentru prima oară României prestigiul şi onoarea
unui Premiul Nobel.
Tratate speciale ca Focul Viu 1963 şi Pasiunea Ştiinţei 1968
ale autorilor Dinu Moroianu şi I.M. Ştefan, presa, radio şi
televiziunea au prezentat în cîteva rînduri aceste lucrări
evidenţiind importanţa lor.
Întreaga mea activitate a fost consacrată ştiinţei, tehnicei şi
economiei. Ceea ce m-a determinat să iau măsuri concrete
pentru realizarea în ţară a Fundaţiei Basgan prin angajamentul
nr. 3562 de autentificare din 21 august 1971. Această Fundaţie
va avea scopuri ştiinţifice, se va ocupa de continuarea
cercetărilor ce au făcut obiectul operei mele şi va colabora în
strînsă legătură cu Academia RSR, avînd la dispoziţie fondurile
ce voi încasa din SUA.
Anexez cîteva documentări:
1. Scurta biografie
2. Memoriu de activitate
3. Divesting Order SA 838 din 13 oct 1965 a
Departamentului de Stat SUA
4. Scrisoarea avocat Cox către Tov. Preşedinte N.
Ceauşescu
5. Scrisoarea Cooper către Tov. Preşedinte N. Ceauşescu
6. Referat avocat dr. Hauser din Elveţia asupra stadiului şi
şanselor de cîştig a proceselor din SUA
7. Brevet de invenţie Basgan 3.507.341 SUA din 21 apr.
1971 care dublează raza de pătrundere în oceane şi scoarţa
pămîntului pînă la 10 – 15 km. adîncime conţinînd şi
recunoaşterea autorităţilor SUA a fundamentării ştiinţifice
bazate pe efectul Basgan şi transmiterea sonică
8. Adresa CNCS nr. 8335 din 11 nov. 1970 pentru
proiectarea prototipului instalaţia de foraj sonică ca urmare a
cercetării făcute asupra acestui brevet de invenţie
9. Zum Mittelpunkt der Erde publicată în R.F. Germania
1969.
10. Revista Petrol şi Gaze nr. 7/1968 cu articolul privind
modul de interpretare a aplicării principiului lui Arhimede pag.
409 – 413
11. La Rivista Italiana del ‘ Petrolio apr. 1967 pag. 135 – 137
12. Le Petrole Lubri Europe 20 oct. 1967 Paris
13. La Roumanie d’ aujourd’hui nr. 4 apr. 1968 pag. 25 – 27
14. Revista World Oil Sua mai 1967 pag. 31 – 32
15. Viaţa economică nr. 51 din 22 dec. 1967 Efectul Basgan
16. Rolul Statului în Industrializare revista AGIR 1936
17. Extras din revista Maşini şi Echipamente Camera de
Comerţ nr. 1/1967 Contribuţii româneşti la desvoltarea teoriei
şi practicei forajului modern

Primiţi vă rog Tov. Preşedinte asigurarea deosebitei mele
consideraţiuni,
Dr. ing. Ion Basgan

Eforturile savantului român au fost zadarnice, fără nici un
rezultat. Inventatorul va muri în anul 1980, fără a i se face
dreptate. S-a scris mult despre el şi despre demersurile sale
privind recuperarea drepturilor sale de proprietate industrială,
furate de americani.
Acest aspect a fost bine prezentat de prof.univ.dr. Nicolae
P. Leonăchescu în prefaţa cărţii „Ion Şt. Basgan un
inventator de geniu”*.

„…Invenţiile inginerului român Ion Şt . Ba sgan au vizat
progresul în foraje de toate tipurile şi l-au realizat efectiv.
La 27 decembrie 1941, guvernul SUA a blocat patentul
românului nostru. Curios este, însă, faptul că, în industria

Dr.ing. Ion Şt. BASGAN
petrolieră americană, ideile lui Ion Şt. Basgan se aplică şi aduc
societăţilor de profil câştiguri fabuloase. El ar fi avut dreptul la
8,6 miliarde dolari SUA, drepturi de autor, conform unei
expertize din 1965.
În anul 1961, Ion Basgan deschide un proces de recuperare
a drepturilor sale de inventator (plătise 17 ani taxele pentru
protecţia brevetului depus în SUA), chemând în judecată 118
societăţi petroliere americane.
Acum, începe să iasă în evidenţă „democraţia americană”,
ca să-l fure de drepturile sale.
I se atrage atenţia că brevetul de invenţie nr. 2 103 137 a
fost şi este încă blocat; se luptă bietul om cu administraţia SUA
şi la 13 octombrie 1965, Departamentul de Stat al Justiţiei îi
blochează brevetul şi operaţia a avut un efect simbolic.
Războiul se terminase de douăzeci de ani, dar blocarea
brevetului a dăinuit, pentru că ea convenea companiilor
americane.
Acest gest tardiv a avut rostul lui <<juridic>>, pentru că în
anul 1961 societăţile petroliere au prezentat în faţa justiţiei
americane un certificat de deces al medicului dr. Ion Basgan
(vărul inventatorului), afirmând că inventatorul a murit şi cu
asta procesul s-a închis.
O justiţie care nu verifică actul … nu merită respectul
nostru.
Dr. ing. Ion Şt. Basgan a stat mult timp în străinătate în anii
1966, 1967, 1969, 1971, 1974 etc., spre a-şi organiza apărarea,
a consumat multă energie şi a sperat.
Totul a fost în zadar. Marile puteri fură în stil mare, cu
neruşinare! Asta a înţeles, încet, încet şi inventatorul român.
În anul 1967, un inginer anonim din Dallas îi spusese la
Londra: <<ne vom judeca zeci de ani şi apoi cu fii dumitale,
dar nu plătim!>>.
Pe când se afla la Roma, în 1966, i s-a propus, de către
organizaţia evreiască Saint, de a deveni cetăţean al Israelului,
în schimbul sumei de 10 milioane de dolari şi asigurarea
aducerii celor 8,6 miliarde dolari în Israel (Bild am Sonntag,
25-26 mai 1969).
La 2 ianuarie 1973, Ion Şt. Basgan declara la TV
redactorului Cornel Rusu: <<În SUA am găsit o întreprindere
cu obiectiv special de a achiziţiona descoperirile şi invenţiile
din răsăritul Europei. Aici, mi s-a declarat că este cunoscut că
cele mai multe şi interesante invenţii şi idei inovatoare vin din
România>>.
Ion Şt. Basgan insistă: la 11 iunie 1974 trimite guvernului
SUA un memoriu cu 21 documente anexate, reclamându-şi
drepturile de inventator. Răspunsul a fost negativ.
La propunerea de a înfiinţa în SUA, cu banii care i s-ar
cuveni ca drepturi de autor, o fundaţie cu 34 secţii (hidrotehnică, sonicitate, petrol, alimentări cu apă etc.), guvernul
SUA n-a catadicsit să-i răspundă.
Să constatăm, împreună, că Editorul Balçar din München,
după ce a intrat în posesia unor lucrări ale inventatorului român, ridică pretenţii financiare exagerate pentru a i le înapoia!
În plus, Ion Basgan constată că materialele respective erau
folosite pentru spionajul tehnico-ştiinţific în favoarea unui grup
petrolier American.
Românul Ion Şt. Basgan nu avea nici o şansă. Orice tentativă a lui de a-şi apăra invenţia a fost blocată de mecanismele
<<democraţiei>> americane, care permite furtul sub diferite
lozinci şi apoi îi dă şi <<girul>> juridic, prin instituţiile
specifice.
O mare putere fură, deci, în stil mare şi-şi <<demonstrează>> chipurile, că ceea ce a făcut este <<legal>>.
Metoda a fost aplicată şi altor români. Îmi amintesc de
celebrul caz al lui Nicola Tesla (Nicolae Teslea), un extraordinar inginer român, ale cărui invenţii au adus SUA
venituri uriaşe, precum şi statutul de ţară cu tehnologie
avansată. Bietul Tesla! A fost declarat nebun; laboratorului său i s-a dat foc şi el a murit într-o cameră de
hotel; nu reuşise a-şi face măcar o casă pentru el. Acum,
tehnologiile Tesla revin în actualitate. SUA nu mai trebuie
să plătească folosirea celor peste 900 brevete ale lui
Nicola Tesla.
Marile puteri fură totul şi tragedia lui Ion Şt. Basgan
ne atrage atenţia încă o dată asupra bunelor intenţii cu
care este pardosit iadul şi care sunt afişate în faţa cortinei
numite pompos <<democraţie>>…”.

MARIAN DUMITRU
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RIDICÃ OCHII LA CER*

Cronica Timpului

Rigoarea în potrivirea cuvintelor este esențială pentru reprezentarea
grafică a trăirii, cum, la alt capăt al zămislirii artistice, lucrul prea mult
asupra verbului te poate zăvorî în ermetism. După cum, rarefierea
cosmosului din vers, adică limpezirea compoziției, lasă loc aripilor
pegasului să ia avânt.

Î

ntr-o limbă românească de rugăciune, dulce ca un
fagure de miere, uneori cu vibrații arhaice, alteori cu
dulșe grai moldovinesc, tânărul poet basarabean Traian
Vasilcău probează o sensibilitatea poetică aproape fricoasă
în fața copleșitoarei iubiri, cea mai imprevizibilă entitate
cosmică din sufletul nostru, încât și moartea stă deoparte.
Cu propria mână și propriul calculator, poetul scrie pe
Carte că a răsărit la 2 aprilie 1969, așa cum Universul scrie
pe propria veșnicie, cu cerneala de aur a stelelor, că s-a
născut în ziua Facerii, acum 13 miliarde de ani. Aș îndrăzni
să spun că Traianus al nostru este mai precis ca Universul
și ne declară că a venit pe lume în satul Viișoara, județul
Edineț, Basarabia, „ca un crin în marginea grădinii”.
Desigur, el nu știe adevărul până la capăt, era prea mic pe
atunci, așa că i-l spunem noi: barza l-a adus în sat, direct
din basmul românesc, mai ales, că năzdrăvanul copil era
înzestrat cu duhul poeziei. Cercetând suprafețele și
adâncimile „Sfeșnicului în rugăciune”, vom afla, poate,
printre iambii săltăreți și troheii mirați, ce romantică
pornire l-a încântat pe Traian, încât și-a adăugat și numele
de Traianus. Fiind vorba despre cuvintele potrivite ale unui
poet și arta lui, se cuvine să rânduim câteva propoziții
despre mecanismul poeziei.

Scoase din aglomerația cotidianului, cuvintele vrăjite de
imaginația poetului se așează într-o ordine anume, după
principiile mecanicii cerești; în disciplina armoniei,
cuvintele descriu orbite și ocupă teritorii; magnetismul lor
interacționează, iar liniile de forță strălucesc pe un chip
secret al luminii; atunci putem, prea bine, prin cuvinte;
atunci putem percepe dimensiunea copleșitoare a lumii
interioare a cuvântului, o lume rară, stranie și greu
accesibilă, cu reliefuri parcă nefiresc rânduite care atrag și
seduc, se multiplică amețitor și contaminează cerul și
pământul cu sunete pure și culori în tonuri alunecătoare.
Este neliniștita împărăție a frumosului. Cam așa explicam
profesiunea de credință a creatorului de poezie, cu mai bine
de douăzeci de ani în urmă, în interviul dat unui cunoscut
poet, pentru o revistă de cultură.
Am găsit de cuviință să readuc la lumină afirmațiile de
mai sus, pentru că astfel putem înțelege mai bine poezia
domnului Traian Vasilcău, poet care optează pentru
prozodia clasică, greu încercată prin vremuri de tot felul,
prozodie mereu învingătoare, rămasă prin veacuri tânără și
luminoasă.

Arta este viață la cub, iar școlile de poezie sunt făcute
de generații din aur curat. Bazaconiile comatoase ale
suficienței de astăzi, având la nume un pompos numeral și
sufixul iști, nu fac decât să pună muzele pe fugă, astfel,
încât nu mai are cine să aducă Nobelul și la neamul
Mioriței. Aceste împărțiri de arendași ale ogorului, nu au
nimic în comun cu cadastrul nobil al valorii, nu au de-a
face cu arcul greu și delicat ce întinde coardele dumnezeiești ale lirei. Ba mai mult, aceste jocuri, aparent
nevinovate, fac buba rea poeților, prozatorilor și
dramaturgilor afirmați și consacrați la sfârșitul veacului
trecut, căci, fără voia lor, sunt atrași forțat și fixați aberant
în grupări care le buzunăresc personalitatea și le ciordesc
din notorietate. Fugiți de impostori, atleți ai valorii, pe
culoarele voastre câștigătoare!

Criticii cu mărime la condei și carismă la idei se
îndepărtează, deja, de acele clasificări întocmite de
statisticienii plini de umor involuntar, într-un moment de
entuziasm narcisiac. Totuși, încet, încet, ne vine inima la
loc, căci prin târg se aude că unii cercetătorii cu vocație
încearcă descoperirea sau redescoperirea Americii, cum ar
fi, de exemplu, critica de întâmpinare dată uitării de către
unii reputați paznici ai literelor și potrivitori ai definițiilor
de valoare.
Fiindcă am ajuns să vorbim despre definiții, căci asta

face un critic literar, dă definiții, să continuăm apropierea
de pana poetulului nostru de la Chișinău, care, de la prima
parcurgere a versurilor, lasă impresia că își rememorează
percepțiile, senzațiile și emoțiile, le pune în retorta fierbinte
a imaginației și le transfigurează în tablouri lirice, într-o
paletă generoasă: când delicate, când masive, dar și stranii.

Să vedem, în continuare, cum l-a simțit liricul
basarabean pe Al. Philippide, cărturarul care amintea în
„Spontaneitate și concepție”, saepe stilum veritas al lui
Horațiu, „să întorci condeiul”, adică: „să ștergi adeseori ceai scris, sănătos principiu de artă literară...”
Încă de la deschiderea volumului, artistul de la Viișoara
ne ia tare, cum ar fi zis Fănuș Neagu când era luat prin
surprindere de vâlvătaia unui nou pahar de Sâmburești: „Ea
n-avea chip. I-am zis: Nemărginirea/ .../ Și-a dispărut...
Căci i-am cerut Iubirea!” (pag.3). Dar două pagini mai la
vale, Traianus, căutându-și cu mare grabă mântuirea, ne
amenință, cu o generozitate agresivă, precum cei care vor
să ne facă binele cu forța: „Și-mpodobit cu răni, să-mi strig
Iubirea/ Și-apus în toți, să fiu de raiuri nins!” (pag. 5).
În pana visătorului poet, apare, ici colo, și duhul lui
Nichita (nu al lui Nichita Hrusciov, ci al lui Nichita
Stănescu, detaliu important): „Veacul tău cu-al meu veac se
împlântă./ Te-ai rămas, m-ai rămas. Boltă lină!”(pag.6). De
aici, până hăt, departe, la Oblăduirea de sfârșit, adică
postfața la volum a eminentei poete Irina Mavrodin,
împăratul din tronul suferinței, Traianus pune poeziilor și
titluri alfa, înlocuind cele trei stele nehotărâte, care, în limbaj și
standarde turistice ar fi trebuit să fie cinci stele, căci ne
simțim foarte bine în versurile de sub firmamentul lor.

În piesa „Poem din Opera tăcerii” (pag. 6), bunăoară,
dăm de o sentință care ne curentează șira spinală:
„Prohodul poeziei a-nceput/ Tot ce vom scri e Opera
tăcerii,/ Pe margini de cuvânt, din absolut,/ Oștiri de șoimi
imită temnicerii.” Această strofă din poezia antologică cu
titlul pomenit mai sus are o semnificație premonițională în
condițiile politice ciudate de mondializare din zilele
noastre, când se pregătește trecerea cu tăvălugul peste
culturile milenare, tradițiile de suflet și cutumele sacre în
care s-a dezvoltat rasa umană. Trezindu-se, la un pas de
vria existențială, poetul se prinde, în finalul sentinței, de
aripile fragile ale bunei speranțe și dă o șansă jocului
nostru secund, e adevărat, în predicție dubitativă:
„Prohodul poeziei n-are capăt.” Aparent calm, versul
acesta de capăt, citit cu ochii sensibilității artistice, se
dovedește năvalnic, vine cu vigoare lirică salvatoare, ne
oprește tristețea la timp. Luată în întregul ei, poezia „Poem
din Opera tăcerii”, este pariul câștigat al unui romantic
întârziat.
„Așa cum sunetele în ele înseși, luate izolat, nu au o
valoare artistică, tot așa și cuvintele, rostite sau scrise la
întâmplare, nu au o valoare literară” , spunea marele Al.
Philippide într-un volum de „Studii și portrete literare” prin
1963.

Poezia lui Traian Vasilcău, nu numai că nu are un singur
cuvânt scris la întâmplare, poezia lui are privirile îndreptate
spre cer.
Dar ce ne facem: în valorosul volum vin și versuri cu iz
politic, iar multe impresii bune tușesc. Versurile acelea sunt
„din alt film”, cum ar fi zis un celebru actor la primirea
Oscarului, constatând că prezentatorul povestea altă
peliculă decât cea premiată. În acest caz, delicatul Traianus
nu mai este imparțial ca tot românul care s-a născut poet și
care știe bine că una e politicianul și alta omul de stat, și
că, în general, politica, nu că ar fi ușuratică, dar practică
cea mai veche meserie din lume: hoția. Deși, paradoxal,
politicienii sunt cinstiți: o spun chiar ei.
„Dar poetul cu simțire de neam și alonjă civică nu se
lasă păcălit. Cu precizie și curaj ce bagă lotrii în răcori,
Traianus, cel fără de prihană în neamul lui, știe să fixeze în
insectarul registrului liric gângania ce parazitează epoca în
care trăiește: „Am izbândit! Suntem durerea/ Acestui neam
uitat de astre./ Se-navuțește doar Puterea/ Pe seama
lacrimilor noastre.” (Poem mereu actual - pag.45).

Hanibalii aceștia fac să se cutremure Alpii sub labele
elefanților lor, și, totuși, niciodată, în istorie, nu au învins
spiritul.
Mult mai frumos, dar dureros de trist, scrie autorul
despre lăcomia celor care au împărțit fundamental oamenii
în „mizeri și bogați”. Trei versuri de o simplitate
cuceritoare, făcute din fondul de cuvinte cele mai comune,
dar așezate cu har, dau adevărata dimensiune a concepției
poetului-cetățean, Traian Vasilcău, despre lumea de azi: „E
ora mea de rai și-l văd în seară/ Pe Dumnezeu strigând:
Lume avară,/ M-au dat din voi și lacrimile-afară!”
(***pag. 21).

Talentul cu asupra de măsură, știința meșteșugului
poetic, bagajul cultural al autorului seduc și te îmbie să
citești și să simți tainele altei simțiri. Să-l mai cităm o dată:
”Priviți la îngerul stingher/ Ce-și pune glorie eternă!,/ Chiar
viața mea în loc de pernă”. Și, încă o dată, aici, despre
iubita mamă: „Ocean al dragostei cerul era,/ Uitată fața
mamei din icoane/ Parcă de secoli mă tot aștepta”. (Poemul
lacrimii)-pag. 17).
Rigoarea în potrivirea cuvintelor este esențială pentru
reprezentarea grafică a trăirii, cum, la alt capăt al zămislirii
artistice, lucrul prea mult asupra verbului te poate zăvorî în
ermetism. După cum, rarefierea cosmosului din vers, adică
limpezirea compoziției, lasă loc aripilor pegasului să ia
avânt.
Uneori, în „Sfeșnic în rugăciune”, întâlnim poezii cu
caracter cosmogonic și prometeic, mai ales în prima parte a
cărții; descoperim versuri de un inefabil senzorial și
senzual masculine; asistăm la frenezia în tristețe a poetului
ori la gesticulație spectaculoasă corectată cu un ton trist,
dar nu resemnat. Alteori, Traian Vasilcău lasă deoparte
ghemul complicat al problemelor existențiale și pune mâna
pe sculele posterității, căci nu e de glumit cu invidia
contemporană, iar posteritatea va avea mereu problemele ei
cu hămesiții de glorie literară. Iată versul profetic, grav, cu
fior alb-negru, caligrafiat de mai multe ori, în variante, de
către poet: „Trăind în lume, să fiu nelumesc,/ Eu monumentul lacrimii zidesc.” (Smerenit – pag.48).

Meșter stihuitor, Traianus face dese pelerinaje
sentimentale prin lumina amintirilor. Uneori, gândul lui
hălăduieșe și prin balada Meșterului care zidea trupul
iubitei, poetul construind puțin diferit imaginea sacrificiului
său cerut de creațiune.
Un lirism al mirării și al extazului, ce, uneori, trece
milimetric pe lângă suprarealism pentru a ajunge mai direct
la inima contemporanilor, care nu se mai satură să caute
adevărul adevărat despre om și condiția umană. Chiar
această modestă investigație a mea este o căutare de aur în
stihurile acestui eminent artist basarabean. Am găsit și
uraniu.
Traian Vasilcău dăruiește sufletului și literaturii o poezie
care emoționează și care, precum scriam mai sus, ridică
ochii spre cer, așa cum ridica Brâncuși romburile Coloanei
infinite.
* Traian Vasilcău: „SFEȘNIC ÎN RUGĂCIUNE”
– Poezii - Ed. „Notograf Prim”, Chișinău
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Visul unei nopÞi de iarnã
FLORIAN LAURENŢIU STOICA

I

arna pe meleagurile noastre de la un timp
încoace, nu mai parcurge ciclul ancestral
meteorologic, că undeva pe la începutul lunii
decembrie sau măcar de Moş Niculae să se lase cu
„barbă”, adică să vină cu ceva zăpadă şi să o ţină
tot aşa până pe la începutul lunii martie, când
aşteptăm să iasă din pământ ghioceii. Bine,
ghioceii „ies” din pământ şi prin decembrie pentru
că îi forţează nişte homleşi. Dar acei ghiocei sunt
altceva, sunt de mucava.
Nu, zăpadă şi ceva îngheţ avem fie în septembrie, ba un octombrie excesiv de cald, apoi un
noiembrie friguros, un decembrie aşa şi aşa, un
ianuarie care ajunge şi la 18°C, un februarie spre
martie tot cu zăpadă abundentă, frig, şosele
impracticabile ş.a.
Iarna aceea când la gura sobei, cu jăratecul
spintecat de scântei, la lumina lămpii cu petrol
care îţi trezea reverii de aduceri aminte ori de
reverberaţii lăuntrice ale trăirilor din vară, a apus.
Actuala convulsie a anotimpurilor, tradusă în plan
meteo planetar, a schimbărilor (se spune ireversibile) climatice trece în desuetudine percepţiile
noastre asupra succesiunilor benefice pe toate
planurile (obiceiuri, hrană, devoalarea tradiţiilor
de tot felul – acelea autentice – şi multe altele) în
sensul că fără să vrem trebuie să ne adaptăm la cu
totul alte repere.
Într-un ianuarie cu plus 18°C, mugurii diverselor plante încearcă într-un sinucigaş demers să
explodeze, păsările şi alte vietăţi să se acupleze
atemporal nefiresc.
Dar visul ne poartă deopotrivă, spre năzuinţele,
speranţele, idealurile (noţiuni cam la fel, dar
semantic uşor diferite) către sufletele noastre
încărcate de gregare conflicte. Vor să vadă imaculatul reflectat în eul fiecăruia că această
metaforică zăpadă poate şterge imperfecţiunile,
petele negre lăsate pe răbojul nostru existenţial, nu
de noi ori de apropiaţi, ci de cei care se erijează în
decidenţi.
„Visul unei nopţi de iarnă” reprezintă un fel de
parafrazare sau de o oarecare continuitate a celei
de vară a marelui Shakespeare. Piesa scrisă de
Tudor Muşatescu interpretată la origini de George
Vraca, Maria Filotti, Radu Beligan ş.a. readuce în
prozaic tema cunoaşterii, a interrelaţiilor umane.
În antiteză cu „Visul unei nopţi de vară” a
bardului englez şi aici are loc un fel de iubire, ceva
mai amplă, situată undeva în antichitate, în Atena,
între îndrăgostiţii şi spiriduşii care locuiesc în
pădure.
Deşi la distanţe mari de timp, comună este
iubirea, în feluritele ei forme ori formule.
Revenind la ale noastre şi noi avem nevoie de o
oarecare iubire, de un anumit fel, cea care să nu fie
doar declamativă ci transpusă în plan practic.

Am visat în prag de iarnă la un alt model social,
deocamdată nu îl întrezărim, dar avem credinţa că
faţă de balastul comunistoid al trecutului, împins
până în prezent, ceva benefic se va întâmpla.
Este adevărat că nu peste noapte (că aşa este
expresia) că noaptea ar fi un sfetnic bun, ci într-o
aşezare temporală rezonabilă şi nu după sloganurile de demult, că acum voi va trebui să vă
sacrificaţi pentru ca viitorul copiilor ori nepoţilor
noştri să fie luminos şi îndestulat.
Românii sunt nerăbdători, vor ceva concret în
prezent, este vorba de cei care au rămas pe aici.
Ceilalţi care au votat masiv cu schimbarea, cei de
peste graniţă, aşteaptă şi ei de la distanţă evident
ceva, un semnal, o mişcare, să îi determine fie să
mai vină pe aici şi să contribuie cu miliardele lor
cumulate de euro la o secvenţă importantă a bunăstării noastre, sau nu.
Detaşaţi fiind de festivismele sărbătorilor de
iarnă nu pot a nu remarca sloganuri mediatice la
modă.
Cum ar fi „PACTILINA” – medicamentul
minune al politicienilor, acela al supravieţuirii politice. Migraţia, adică trădarea, partidului care le-a
propulsat este deja de domeniul trecutului, acum
se practică acuplarea politică pe faţă, cântărindu-se
atent de către proepinenţi avantajele/dezavantajele, unei anumite atitudini.
Văd o îndârjire malefică între cei care sunt
deocamdată „curaţi” şi cei mânjiţi ce sunt purtaţi
în cătuşe. Între cei care au ceva idei şi doresc a
face ceva şi cei care sunt contra. În tot acest iureş
nu mai înţelegi nimic, adevărul este bine ascuns.
Iar aici trăim un vis urât de nimic bun povestitor.
Dar românul a visat frumos, se făcea că a venit
pe un cal alb, un Făt-Frumos (chiar şi neamţ)
rostuit a pune lucrurile la punct. Evident că este un
vis, un vis în prag de iarnă. Ce alte vise ne mai pot
măcina. Visul unui cercetător căruia i s-a desfiinţat
institutul unde creea şi care a rămas pe drumuri.
Ba a fost vândută uzina cu secretele ei de fabricaţie
cu tot ca apoi să fie tăiată la fiare vechi.
Visul unui tânăr (tânără) care a muncit din greu
şi care speră să obţină o recunoaştere a valorii lui
(ei). Dar vai! Postul este ocupat de un pilos
incompetent. Visul unui profesor valoros, care la
catedra lui poate modela în bine sute de suflete.
Dar un derbedeu îi dă un pumn în faţă. Vinovat
este chiar profesorul care nu a avut un stil
pedagogic adecvat.
Visul unui medic că va salva vieţi omeneşti.
Frânt de căderea unui avion, elicopter ori de brutalitatea suburbanilor cu care are de-a face.
Visul unui părinte că şi-a făcut datoria de a
creşte un copil, iar acesta este premiant, ori student, iar un bezmetic beat la volan îi ia viaţa.
Face câţiva ani de puşcărie şi gata, se mişcă din
nou printre semene, iar cel mort e trecut la diverse.
Iar visele, de fapt coşmarurile pot fi în fel şi
chip exemplificate.
Visele nu trebuie să ne părăsească, fac parte din
viaţa noastră, trebuie să le dăm sensul real pozitiv,
altfel mental nu putem supravieţui.
3REI Sud Est – „Amintirile”
„Amintirile mă chinuiesc
Amintirile mă răscolesc
Nu mai rezist”
Aşa este că pe final „nu mai rezist”. În contextul unei anumite dezagregări a vieţii sociale,
structurată în decursul istoriei în vest, dar la noi
deocamdată doar vraişte.
Ce ar trebui de fapt să facem? În actuala perfectă dezordine, trebuie mai întâi să visăm. Să fie
chemaţi la masa creierelor, visătorii.

Vocaţia lor poate doar un pic împinge societatea
înainte. Cu ce? Cu aceleaşi măsuri cu care ţări dezvoltate (SUA, Rusia, China) pun la „treabă” creiere visătoare. Ia să vezi în China că HUAWEI a
venit din nimic şi a ajuns cel mai mare comunicator mondial.
Ei, chinezii, visează şi într-un ritm debordant că
„pisica fie neagră fie albă important e să prindă
şoareci” şi a prins aproape toate marile branduri
mondiale.
Dar Dubai-ul, acest sanctuar al ambiţiilor
unui şeic, devenit simbol al dezvoltării arabe. Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emirul, a pus în
slujba dezvoltării acestui colţ de lume subfeudal,
toate resursele. A visat, dar a şi realizat cel mai insolit loc din lume.
Noi oare mai visăm? Desigur!
Visăm să supravieţuim, visăm la locurile de
muncă (e drept prost plătite) de odinioară când cu
leii de atunci ne permiteam minime satisfacţii, pe
care acum nu ni le mai putem satisface, visăm la o
anumită autoritate (acum sub aşa-zisa democraţie
făcută praf) ca să nu mai fim frunză în vânt, visăm
la acea inocenţă în care ne scăldăm sufletele (propaganda de atunci nu ne atingea, acum da!) visăm
să fim iarăşi tineri şi în putere. Dar în zadar, vremurile nu le mai putem întoarce. Putem privi prin
ochii copiiilor noştri, putem visa prin ei.
Desigur nu! Cel mai adesea ei au propiile lor
targheturi, încearcă să îşi scaneze viitorul, să dea
delaite la împuturile lor adesea frivole să îşi construiască pe calculator false deveniri, sunt absolut
dependenţi de „scule”, pe care „noi” într-un termen generic le-am creat, iar ei le folosesc.
Ei doar visează, dar până când? Deoarece nolens volens măcar unii dintre ei sunt obligaţi să
revină pe Pământ, pe acest tărâm în care în mod
real îşi pot construi destine. Dar noi, cei catalogaţi
ca boşorogi, cam ce am putea visa. Bine, bine, nu
diorame onirice, că într-un fel ne-a dispărut interesul, dar noi, am vrea să trăim prin urmaşi, i-am
vrea să fie ca noi, noi care am evoluat într-un alt
sistem ce te obliga să munceşti (ca şi acum la
bătrâneţe) peste 12 ore pe zi. Media celor care
muncesc în prezent nu reprezintă concret mai mult
de şase ore. E aceasta-i diferenţa, cam aici se poate
cuantifica productivitatea; măcar printr-un grafic
orar. Dar marea masă a lor (a tinerilor) visează, dar
visul lor este de scurtă durată. Nu au variante; cele
existente îi împinge în cel puţin trei direcţii. Cei
pregătiţi (foarte pregătiţi) într-o multinaţională, cei
cu idei într-o mică afacere (nesusţinută de sistemul
statal) iar imensa majoritate – fără BAC, fără nici
un fel de pregătire – spre zona muncitorului necalificat autohton (pe care o repugnă). Alţii fără să se
mai gândească migrează în alte zone ale Terrei în
care vor întâlni milioane ca şi ei din alte ţări mult
mai populate, cu care vor intra (în mod inegal) într-o competiţie. Mulţi vor sfârşi la periferia societăţilor pe care la început au crezut că le vor aduce
prosperitatea.
Vise, vise, precum în cântecul cu acelaşi titlu al
regretatului Aurelian Andreescu.
„Vise, vise cu dureri cu bucurii
Vise vise bat la poarta inimii”.
Visele noastre cotidiene, ne conduc spre a spera
(nu a dispera) vrem să le aşezăm în ordinea firească a lucrurilor, când creem ori preocreem,
vrem dar putem?
Putem să ne privim în oglindă prin adagiul
latin. Qui nil, potest sperare desperet nihil (lat) –
cine nu are ce spera, nu are de ce despera (Seneca).
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ehr Licht, … Ultimele cuvinte ale lui Goethe, dar
a devenit şi un aforism, însemnând mai multă
claritate intelectuală, iluminare, desăvârşire, adevăr...
Ilustrul poet şi literat a fost întreaga viaţă obsedat de
efectele fizice şi metaforice ale luminii asupra omului. Deşi
este remarcabilă opera sa literară, el era convins că cea mai
importantă contribuţie a sa a fost tratatul ştiinţific „Teoria
culorilor” pe care l-a publicat în 1810.

Lumina şi familia de cuvinte derivate: iluminare,
iluminism, luminat, luminos şi câte şi mai câte..., ni se pare
atât de firesc să le folosim beneficiile şi doar atunci când
nu avem parte de ele realizăm cât de importante sunt
pentru viaţă, iar dacă ne lăsăm pradă magiei cercetării îi
vom descoperi nebănuite valori... Lumina este de fapt un
termen generic pentru ceea ce în ştiinţă se denumeşte o
undă electomagnetică cu un larg spectru de frecvenţe. Şi
dacă lumea ştiinţifică a dezvoltat atât în domeniul teroretic
cât şi aplicativ diverse specialităţi, în continuu
progres, nu mai puţin vast este spaţiul dezvoltat de
interpretările metaforice în domeniul ştiinţelor
umaniste. Astfel găsim atât de multe aspecte legate
de lumină, de aplicaţiile ei, dar şi de imensele
perspective ale tehnologiilor bazate pe folosirea
fasciculelor optice, care contribuie la îmbunătăţirea
calităţii vieţii pe pământ.

La iniţiativa mai multor asociaţii ştiinţifice
printre care şi SPIE (Society for Photo Optical
Engineering) rezoluţia Adunării Generale a
Organizaţiei Naţiunilor Unite adoptată în
unanimitate la 20.12.2013, a proclamat 2015 Anul
Internaţional al Luminii, pentru rolul primordial al
luminii şi opticii în viaţa noastră şi importanţa
pentru viitorul omenirii şi dezvoltarea societăţii.
IYL 2015 este atât un proiect educaţional
interdisciplinar, cât şi un proiect de comunicare a
ştiinţei, în care s-au implicat peste 100 de parteneri
din mai mult de 85 de ţări. Ţările care au sprijinit
această iniţiativă sunt următoarele: Argentina,
Australia, Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina,
Chile, China, Columbia, Cuba, Republica
Dominicană, Ecuador, Franţa, Ghana,
Guineea, Haiti, Honduras, Israel, Italia,
Japonia, Mauritius, Mexic, Muntenegru,
Maroc, Nepal, Noua Zeelandă, Nicaragua,
Coreea, Federaţia Rusă, Somalia, Spania,
Sri Lanka, Tunisia, Turcia, Ucraina şi
Statele Unite ale Americii.

Ceremonia lansării IYL 2015 a avut loc
la sediul UNESCO din Paris, clădirea
Fontenoy, în 19-20 ianuarie, spectacolul de
lumină fiind oferta artistului Kari Kola din
Finlanda constând dintr-o piramidă din
fascicule, vizibilă de la 15 km şi fiecare
flanc al clădirii scăldat în culorile
schimbătoare ale aurorei boreale; scopul
fiind continuarea cercetărilor în domeniul
luminii, deosebit de important pentru
tehnologiile viitorului, iar pe de altă parte
răspândirea cunoaşterii fenomenului
luminos la nivelul publicului larg.
Sigla IYL 2015 conţine o serie de
reprezentări grafice: Soarele reprezintă
originea vieţii, durabilitatea, cultura şi
universalitatea; steagurile denotă
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ANUL INTERNAÞIONAL AL LUMINII
Iluminatul este o activitate interdiciplinară dacă ne gândim
că este nevoie de tehnologie dar şi de artă în a pune în valoare
cu ajutorul iluminatului monumente, obiecte de artă, dar şi a
veni în ajutorul umanităţii prin crearea condiţiilor optime
de recepţie cu ajutorul luminii.
dimensiunea internaţională a evenimentului, iar culorile lor
simbolizează spectrul, dar şi legătura între ştiinţă, artă,
cultură şi educaţie.

A doua jumătate a secolului XX a fost o adevărată
revoluţie ştiinţifică prin descoperirea laserului - dispozitiv
complex opto electronic, sursă de lumină specială prin
efecte cu o largă paletă aplicativă. Teoretic se bazează pe
legile descoperite de Einstein privind amplificarea emisiei
stimulate, iar variantele tehnologice dezvoltate au condus la
realizarea unor surse de radiaţii care au permis numeroase
aplicaţii în medicină, comunicaţii, artă, educaţie, iluminat.
Iluminatul este o activitate interdiciplinară dacă ne
gândim că este nevoie de tehnologie, dar şi de artă, în a
pune în valoare, cu ajutorul iluminatului monumente,
obiecte de artă, dar şi a veni în ajutorul umanităţii prin
crearea condiţiilor optime de recepţie cu ajutorul luminii.
Este de acum firesc să ne referim, în domeniu medical, la

Diploma de recunoaștere a înfințării
filialei studențești SPIE România

operaţiile laparoscopice, mai puţin invazive ca cele clasice,
în care se folosesc lasere cu emisie în infraroşu care produc
prin efect termic îndepărtarea unor zone tumorale,
producând hemostaze locale.
Descoperirea fibrelor optice permite propagarea unui
fascicul la mari distanţe şi folosirea lor într-un foarte larg
domeniu aplicativ: comunicaţii, domeniul militar, medical,
dar şi în artă.
Pentru susținerea materială a programului stabilit de
UNESCO, sunt deja angajate sponsorizări din partea mai
multor instituţii de cercetare din domeniul fizicii.

2015 este an aniversar pentru o serie de cercetări şi
descoperiri celebre:
– Cea mai veche lucrare în domeniul opticii datând din
anul 1015, păstrată până astăzi, aparţine matematicianului,
inginerului, fizicianului şi astronomului oriental Ibn alHaitham (cunoscut cu numele Alhazen).
– Conceptul de undă luminoasă a fost lansat în
ştiinţă de savantul Augustin Fresnel în anul 1815,
respectiv acum 200 de ani.
– În 1865, acum 150 de ani, savantul James
Clerk Maxwell şi-a publicat teoria sa cu privire la
teoria electromagnetică a luminii.
– În anul 1905 Albert Einstein, oferea explicaţia
matematică a efectului fotoelectric, pe baza
ipotezelor cuantice formulate anterior de Max
Planck.
– În 1915, acum un secol, conceptul de lumină a
fost interpretat pentru prima dată sub aspect
cosmologic, folosindu-se teoria generală a
relativității.
– Cu 50 de ani în urmă, în 1965, Charles Cao
făcea primele comunicări cu privire la experienţele
sale, privind transmisia unor radiaţii, inclusiv cele
luminoase, prin fibră optică. Această tehnică
modernă a revoluționat total transmisiunile de
astăzi, deschizând o eră nouă în domeniul
calculatoarelor și al internetului. Pentru cercetările
sale, Charles Cao a fost distins cu premiul Nobel în
anul 2009.
Preşedintele SPIE 2015, profesorul Tozohiko
Yatagai, a spus: „Intrăm într-o nouă eră a
tehnologiilor pe baza luminii, care vor dura
noi fundamente şi vor schimba complet
stilul nostru de viaţă”
IYL 2015 va pune accentul pe importanţa luminii şi aplicaţiile ei în viaţa de zi cu
zi a oamenilor, fie că este vorba de domeniul sănătăţii, al comunicaţiilor, economie,
mediul înconjurător sau social. Organizatorii
şi-au propus o serie de activităţi interdisciplinare din care nu lipsesc cele destinate
comunicării cu publicul. Cele patru teme
majore sunt ştiinţă, tehnologie, natură şi
cultură.

Depuneri de materiale pure folosind laser în regim pulsat - cameră de reacție

Conferinţa Internaţională ROMOPTO2015 Micro to Nano Photonics ce îşi va
desfăşura lucrările la 1-4 septembrie, în
incinta Academiei Române, la Bucureşti
(http://romopto.inflpr.ro/) este dedicată
fenomenelor teoretice şi aplicative la nivel
micro şi nano. Este o ocazie ca participanţii
să ia act şi de noua infrastructură laser în
curs de dezvoltare pe platforma de fizică de
la Măgurele.
Dr. CLEMENTINA TMUȘ, fizician
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LINIA DE MIRĂ

Î

Þarul a rÃmas gol în Bugeac,
iar succesorul sÃu
arogant ºi mincinos

n decembrie 1918, în oraşul românesc Cetatea
Albă, din judeţul cu acelaşi nume, din România
reîntregită, aflată atunci în graniţele sale naturale,
se năştea Alexandra, cea care avea să îmi fie,
ulterior, bunică. Doar din acest motiv am dorit să
vizionez filmul realizat de un conaţional aparte,
despre starea de azi a judeţelor istorice Cetatea
Albă, Ismail, Cahul, Tighina, care, la un loc,
alcătuiau Bugeacul.
Un loc unde samavolnicia imperială răsăriteană a
fost înlocuită de iluziile unor trecători stăpânitori.
Un film nu se povesteşte, se vizionează, după cum
nici dezbaterile generate de iniţiatorii premierei
sale, nu au decât valoarea unui gest mai degrabă
de conduită euroatlantică, decât de substituire a
unor adevăruri încă nerostite sau afirmate cu o
pudoare de care îşi râd în barbă cei care cred, şi în
anul 2015, că pot misitifica istoria. Incursiunea
cinematografică, pe teritoriul Basarabiei de Sud,
teritoriu istoric românesc, care va fi difuzată de
un post de televiziune autohton, în zilele
următoare, a fost delicat intitulată „Bugeac: la
Răsărit de Europa”. Meritul celui care a iniţiat
acest demers tulburător, pe un teritoriu „nu
departe de România şi totuşi, parcă într-o altă
realitate geopolitică şi într-un alt timp” (l-am citat
pe autor) este de a fi dat jos masca de pe o
impostură a vremii noastre. Şi asta numai pentru
că forţa militară a răsăritenilor a ocupat, pentru tot
veacul acesta, peninsula Crimeea, a recuperat, de
facto, zona Donbassului şi operaţiunea imperială
„URSS - restitutio in integrum” va continua. Asta
numai datorită apetenţei actualei administraţii
prezidenţiale americane pentru odihna veşnică a
veteranilor Forţelor Armate ale SUA, dar şi a
încremenirii în proiectul compromisurilor
succesive al cancelarului german şi al preşedintelui Franţei, care au demonstrat, din nou, la
recentele tratative de la Minsk, că în Uniunea
Europeană există două categorii de state. Statele
care conduc practic UE şi acelea care, spre binele
lor... teoretic, ar trebui să manifeste doar
obedienţa de tip feudal.

Impostura de care aminteam este aceea că, după
proclamarea independenţei Ucrainei - iniţial doar
clamată, de oficialii de la Kiev, şi abia după
intervenţia militară a Rusiei a început să fie
susţinută de majoritatea votanţilor cei care au ales
pe actualul preşedinte Piotr Poroşenko – este... o
fericire să trăieşti sub stăpânirea Kievului, Kievul
nefiind decât un simplu beneficiar al unui teritoriu
luat României prin Dictat Stalinist, aici fiind
vorba de Bugeacul multinaţional. Autorul
scenariului filmului „Bugeac: la Răsărit de
Europa” şi protagonist inspirat al acestui
documentar, ce ar merita un premiu de excelenţă
al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România,
are temeritatea de a prezenta ceaţa geopolitică din
zona respectivă. Plus naivitatea sau prudenţa unor
interlocutori ucraineni, dar şi aroganţa altora,
privind viitorul acestui virtual no man's land, unde
prigonirea practică a celor de origine, naţionalitate

şi limbă română nu este o poveste imperială, ci o
realitate dureroasă. Motiv pentru care hăituiţii
noştri conaţionali se declară orice altceva, inclusiv
moldoveni, numai pentru a putea supravieţui
economic acolo unde monumentele ţariste atrag
atenţia că istoria se va rescrie. Una este apărarea
principiului respectării independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale a unui stat european,
vecin cu România, precum Ucraina, şi cu totul
alta este evitarea rostirii unor adevăruri istorice, în
condiţiile în care şi azi Bugeacul, preluat de ţara
vecină de la Uniunea Sovietică, după decesul
acesteia, este controlat şi ţinut în frâu cu metode
de sorginte răsăriteană. Una este prezenţa în film
a unei cercetătoare tinere ucrainene, precum
Hanna Shelest, care a declarat, în documentar, că
„Până în 2014, analişti de securitate şi responsabili ai serviciilor speciale susţineau ideea unei
posibile agresiuni din partea României, în Bugeac.
Se făceau chiar estimări, în cât timp ar putea
ajunge tancurile trimise de Bucureşti.
Evenimentele care au urmat Maidanului au
schimbat această percepţie şi au încurajat
dezvoltarea unui spirit naţional ucrainean.” Şi
altceva este tupeul aceleiaşi persoane, invitată la
Bucureşti, la lansarea filmului, să vorbească unei
audienţe deloc naive, că în cazul unirii Republicii
Moldova cu statul european din dreapta Prutului,
este o preocupare soarta ucrainenilor trăitori pe
meleaguri iniţial mioritice!
Ca peste câteva minute să utilizeze arogant
cuvintele „Cernăuţiul nostru…” !

Adică tocmai capitala Bucovinei de Nord, hăcuită
tot de Stalin, de unde sunt luaţi cu arcanul, la
oastea ucraineană, cetăţeni de naţionalitate
română. Nu puţini dintre ei murind pentru o cauză
care nu este cum trebuie apărată nici de vizibila
neinstruită şi defetistă armată ucraineană. Armată
cu cadre de comandă ce mai au nostalgia
Tătucului de la Kremlin. Armată cu militari care
parcă nu luptă pentru ţara lor, care au parte de
înfrângeri succesive, care ţin şi de scurgerile de
informaţii de la cei formaţi în instituţii militare
sovietice, la profesioniştii bine antrenaţi, cu
experienţa dură a Ceceniei, din Forţele Armate
Ruse. Repet: una este apărarea principiului
respectării independenţei, suveranităţii, integrităţii
teritoriale a unui stat european, vecin cu România,
precum Ucraina, alta este tolerarea, în capitala
tuturor românilor, a iluziilor unei europene, care
compară, prin anticipări jignitoare, conduita
statului euroatlantic românesc cu aceea tipică
vecinului estic al statalităţii vizibil fragile a
ucrainenilor de azi. Eu unul am avut ocazia, în
Canada, la Toronto, să am o discuţie mai lungă cu
un sclipitor ofiţer ucrainean, aghiotant, pe atunci,
al ministrului apărării din Kiev. Sclipitor, pentru
că în dialogul informal menţionat, a recunoscut că
el şi camarazii săi ştiu că Bucovina de Nord şi
Basarabia de Sud sunt teritorii istorice româneşti,
samavolnic cotropite de trupele sovietice. În
opinia lui, retrocedarea acestora, undeva, cândva,

Colonel în rezevă dr. ION PETRESCU

vicepreşedintele Asociaţiei “George C. Marshal” -România

într-un alt veac, nu ar fi urmată de resentimente,
dacă şi Moscova ar retroceda ucrainenilor
teritoriile care le-au aparţinut cândva.Dar nu le-a
menţionat. Deocamdată, viaţa bate filmul şi
răsăritenii vor continua, cu pauze strategice, de
reîncărcare a bateriilor propriei forţe
expediţionare, marşul victorios spre Vest.
Iar lecţia ignorată de unii ucraineni, precum
europeanca menţionată, este aceea că România a
dat dovadă de fair play, chiar dacă pentru asta
oficiali de la Bucureşti au evitat să genereze
discuţii publice despre aberaţiile de ieri, unele
menţinute şi azi, ale noii conduceri de la Kiev.
Cert este că reunificarea viitoare, inevitabilă,
dezirabilă, pe cale democratică, după model
german, a României, cu Republica Moldova, nu
este o chestiune în care Kievul să aibă de spus
vreun cuvânt, nici azi, nici mâine. Iar soarta
Transnistriei, teritoriul din stânga Nistrului, nu şi
cel ocupat în dreapta cursului de apă menţionat,
de pacificatorii răsăriteni, nu va fi decisă la Kiev,
chiar dacă o marionetă ucraineană bate câmpii la
Tiraspol, pe post de lider local al unei făcături
geopolitice de tip sovietic. Un distins general,
aflat acum în rezervă, mă întreba: unde se află azi,
printre politicienii de doi bani ai României,
varianta 2015 a lui Alexandru Marghiloman?
Asta pentru că jocul nefast al cancelarului german
de azi ne poate oferi surprize şi secesiuni
teritoriale precum cele din Primul Război
Mondial. Unchiul Sam, alias SUA, fiind obosit de
campaniiile din Afganistan şi Irak, iar soldaţii
americani nefiind motivaţi să lupte pentru
România, dacă militarii români vor fi ca şi cei
ucraineni. Adică lipsiţi de credinţă în justeţea
propriei apărări, demotivaţi, neinstruiţi, slab
echipaţi, folosiţi de politicienii de la Kiev doar
pentru a îşi menţine noile poziţii publice şi averile
deloc justificabile, decât prin corupţia
generalizată, care macină clar şi România. Nu ştiu
cine este varianta, din anul 2015, a lui Alexandru
Marghiloman. Dar ştiu că mai sunt în viaţă
150.000 de militari români, activi şi în rezervă,
din care o treime chiar au experienţa a trei teatre
de război modern. Compatrioţi care nu scuipă pe
Drapelul Naţional. Nu jignesc uniforma militară,
considerând acest echipament specific doar o
simplă cârpă. Ei, nu alţii, au jurat să moară
pentru acest pământ românesc. Din dragoste de
ţară.
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Motivarea angajaÞilor în a-i face sÃ devinÃ
mai sensibili din punct de vedere cultural
Dr. MUHAMMAD SHAMEEL KHAN

Din punct de vedere cultural, motivarea personalului medical cere o abordare permanentă, sistematică și
progresivă. Politicile de organizare trebuie să reflecte complexitatea acestei sarcini permanente, în așa fel încât
personalul medical să se poată ghida în mod clar atunci când are de a face cu pacienți care aparțin unor
minorități etnice. Instruirea și dobândirea de noi competențe, precum și dezvoltarea unor noi aptitudini ar
trebui să fie combinate cu o abordare bine gândită a acestei practici, în general, tocmai ca să ajute personalul
medical să aibă o abordare corectă a pacienților care provin din medii inter-culturale.

D

Motivating health care staff to be culturally sensitive requires a systematic and progressive approach.
Organizational policies need to reflect the complexity of the task at hand so that staff have clear guideline
at their disposal to refer to when dealing with ethnic minority patients. Competency training and skills
development should be combined with a reflective practice approach to help staff maintain an open and
honest approach in relation to cross cultural patients.

e când a fost înființat acum 40 de ani în urmă,
Serviciul Național de Sănătate a trecut printr-o
serie întreagă de schimbări. Pe măsură ce societatea s-a
diversificat în Marea Britanie devenind multiculturală, se
pune acum un accent din ce în ce mai mare în satisfacerea
unor probleme de sănătate într-o țară din ce în ce mai
diversificată din punct de vedere cultural. Migrarea
populației de mai bine de un deceniu a dus la un aflux al
europenilor din Est și a asiaticilor, care acum constituie
efectiv o parte importantă a populației urbane. Motivarea
angajaților în a satisface anumite cerințe ale unei societăți
atât de diversificate poate fi o adevărată provocare.
Analizată din punctul de vedere al personalului
medical, motivarea unei sensibilități culturale este o sarcină
complexă, care trebuie luată în considerație cu multă grijă.
După părerea mea, unii doctori pot fi foarte rezervați atunci
când se vorbește despre formule inter-culturale. Când ne
gândim la sănătatea mentală, cultura și spiritualitatea pot
juca un rol foarte important într-o eventuală conturare a
simptomelor psihiatrice. De exemplu, manifestări
psihiatrice sau reacții ale unor pierderi grele, pot fi diferite
de la o cultură la alta. Datorită lipsei de noțiuni interculturale, minoritățile etnice, pacienții, familiile pot să fie
uneori catalogate drept ,,dificile” sau chiar ,,provocatoare.”
În mod similar, simptomele lor psihiatrice atipice ar putea
fi diagnosticate greșit, lucru care duce indubitabil la un
tratament incorect.
O instruire diversificată și egală devine deci obligatorie
pentru întreg personalul medical, care își desfășoară
activitatea în Marea Britanie. Dar în ciuda acestui lucru,
personalul medical se poate simți mai puțin pregătit să
poată face față diverselor probleme inter-culturale sau
etnice. Dar și mai puțină atenție se acordă problemelor de
sănătate, care se adresează percepției personalului medical,
atitudinilor acestuia, precum și unor convingeri mai puțin
conștientizate în raport cu pacienții din minoritățile etnice,
care au nevoie de îngrijire medicală. Personalul medical
vede aceste diferențe culturale dintr-o perspectivă foarte
limitată. Ca urmare, acest lucru are un impact asupra
rezultatului muncii, ceea ce poate duce la rezultate
negative, eșecuri în tratamente sau în relațiile de terapie în
care sunt implicați și pacienții sau familiile lor care fac
parte din aceste minorități etnice.
Cercetarea din domeniul psihologiei organizaționale
sugerează că, pentru a schimba munca legată de orice fel
de rezultat, trebuie neapărat să înțelegem diversele procese
cognitive care influențează comportamentul din timpul
muncii. O problemă fundamentală în ignorarea relațiilor
inter-culturale constă în atitudinile, credințele și asumarea
acestora de către personalul medical, lucru care poate fi
total lipsit de funcționalitate, iar uneori chiar denaturat.
Chiar dacă în acest grup etnic nu există o răspândire prea
mare de boli mintale, rata de Internare din cadrul Actului
Sănătății Mintale continuă să fie la un nivel destul de
ridicat pentru comunități ca cele din coloniile britanice
africane din Caraibe. În acest sens, în cadrul serviciilor de
sănătate mintală, în comparație cu rasa albă și conform
statisticilor poliției, tratamentul populației de culoare
ajunge cam la 50%. Deci, ne punem pe drept cuvânt
întrebarea dacă lipsa de suport cultural și generalități etnice
ar putea constitui un factor relevant, care să susțină astfel
de discrepanțe, întrucât toate acestea la un loc nu pot fi
doar niște găselnițe de coincidență sau de pură întâmplare.
Serviciile de sănătate din Marea Britanie se confruntă
cu o problemă dură din punct de vedere financiar, tocmai
din cauza resurselor limitate, lucru care devine din ce în ce
mai important. Iar pentru a realiza această administrare,

tendința din serviciile de sănătate a devenit, din păcate,
destul de autocratică, axată pe sarcini, țeluri și scopuri
dorite. Pe de altă parte, sensibilitatea inter-culturală cere și
o abordare transformațională, poate chiar mai mult decât
una autocratică, tot așa precum scopurile dorite depind de
modificarea unor credințe fundamentale și a unor atitudini,
un lucru care se constituie într-un proces psihologic ce
operează la un nivel de conștient și de inconștient.
Relații de migrație în grup: în ultimul deceniu, din
Polonia și România (două țări care s-au alăturat Uniunii
Europene), un număr mare de Est europeni au imigrat în
Marea Britanie. În ultima vreme, relația Marii Britanii cu
Uniunea Europeană a fost cam neclară, iar acest lucru a
fost ca un fel de stavilă în fața presiunii economice căreia
societatea britanică a trebuit să-i facă față, încă de la
recesiunea economică din 2007. Pe de altă parte nici mass
media nu a reușit să se dedice prea mult populatiei
imigrante. Trist dar adevărat, uneori mass media are
obiceiul de a-i trata pe toți la fel. Acest lucru mărește, în
rândul populației, riscul atitudinilor rasist-pacifiste.
Imigrarea în masă, ca relație interumană, ar trebui să fie o
relație ideală de simbioză, din care fiecare membru este
deosebit de important pentru supraviețuirea celorlalți.
Totuși, în vremuri tulburi, această relație ar putea fi
percepută ca o relație parazitară în masă, în care imigranții
ar putea fi considerați ca niște paraziți ce vin să consume
resursele prețioase ale țării gazdă. Astfel de atitudini pot
opera (la un nivel de inconștient) și în cazul personalului
sanitar, pentru că și ei fac parte tot din societate.
Se impune deci o abordare sistematică în promovarea
acestei sensibilități culturale, într-un climat limitat atât din
punctul de vedere al stimulării, cât și din punct de vedere
economic. Ceea ce vă propun eu, este o abordare pe trei
nivele, care să folosească această sensibilitate culturală, ce
ar putea fi îmbunătățită la locul de muncă, inclusiv acolo
unde se practică îngrijirea medicală.

Nivelul 1: Stabilirea cadrului de competență a forței
de muncă
Acest lucru ar putea fi făcut printr-un raport al unui
angajat, ca și prin intermediul unor discuții cu anumite
grupuri de la locul de muncă. Aș vrea să folosesc scara de
7 puncte a lui Likert ca să pot vedea cam pe unde anume se
situează competențele și cunoștințele personalului medical
în raport cu această conștientizare a relațiilor interculturale. Acest lucru va ajuta pe directorii din sectorul
sanitar să individualizeze programe de instruire și să se
asigure că ei pot rezolva problemele forței de muncă.

Nivelul 2: Programe de instruire pentru dobândirea
de abilități și competențe
Acest lucru înseamnă o creștere a percepției prin care
instruirea abilităților va duce la îmbunătățirea cunoștințelor.
Performanța muncii poate fi mărită prin programe de
instruire pentru dobândirea de abilități și competențe,
transpuse în psihologia multi-cluturală. De asemenea, ar
putea fi necesară o reorganizare a infrastructurii unor
departamente, care să susțină adaptarea unor abilități deja
dobândite. Programele de dobândire a unor abilități ar
trebui să fie concentrate pe modul de a învăța comunicarea
interculturală, diferența dintre sentimente, starea de suflet,
percepția inter-culturală, precum și pe o prezentare atipică
de boli psihiatrice ale unor minorităților etnice. Procesul de
învățământ ar trebui să fie promovat atât pe bază de lucrări
practice cât și pe bază de discuții în grup pentru a duce la
rezolvarea dobândirii unor îndemânări, ca urmare a unor
conflicte culturale.

Un personal medical cu experiență provenind din
diverse medii etnice ar putea avea rolul de educator /
supraveghetor pentru personalul mai tânăr care cu
siguranță nu are un bagaj de cunoștințe clinice din punct de
vedere etno-cultural. Pe de o parte, acest lucru va duce la o
sprijinire a moralei și la o îmbunătățire a încrederii /
respectului personalului mai tânăr. Pe de altă parte, acest
lucru va oferi un sens al împlinirii personalului mai
experimentat, care poate juca, în cadrul acestei organizații,
un rol important în crearea unui ,,comportament sensibil
din punct de vedere cultural”. Politici organizatorice ar
trebui de asemenea, să reflecte și să susțină anumite măsuri
care să ducă la menținerea unei cunoașteri culturale în
interiorul organizației.
Ultimul dar nu și cel mai puțin important, directorii ar
trebui să fie mai inventivi și mai creativi atunci când
acordă premii pentru realizările angajaților lor, mai ales în
acest domeniu. Performanțele legate de competențele
culturale pot fi greu de cuantificat. Cu toate acestea, un
feedback de calitate care provine de la pacienți ai
minorităților etnice, poate fi de mare ajutor în identificarea
unui personal de un înalt profesionalism. Cu ocazia unor
evaluări anuale, acesta ar trebui premiat așa cum se cuvine
printr-un feedback și/ sau promoții pozitive.

Nivelul 3: Învățarea din experiență prin practica
Reflexivă
Dobândirea de noi abilități / cunoștințe nu duce la o
schimbare în comportamentul de la muncă, doar dacă
persoana în cauză este capabilă să aplice cunoștințele pe
care le-a învățat în practica dintr-o clinică. O practică bine
gândită în domeniul sănătății arată că personalul sanitar
este capabil să-și aplice cunoștințele în mod pragmatic
având, în același timp, o atitudine onestă în ceea ce
privește dificultățile pe care le poate întâmpina în acest
proces. O practică bine gândită asigură, în toată această
organizare, o cultură a cinstei și a unei înțelegeri
exhaustive, în care angajații au ce învăța în permanență
unii de la ații, printr-un feedback și o susținere. O practică
bine gândită ajută la consolidarea tuturor cunoștințelor
dobândite în școală, alimentând curiozitatea despre ceea ce
ar mai fi de învâțat. Se poate ajunge la o competență
culturală doar prin modificarea unor credințe și constatări
psihologice pe care personalul medical le poate constata la
culturile străine; este un lucru complex, dar practica de zi
de zi ajută la găsirea de noi modalități psihologice de
apărare, cum ar fi negația și identificarea care au darul de a
exterioriza imaginile mintale pe care le întâlnim la diverse
organizații care nu răspund la stimulii culturali.

Traducere în limba română de Muguraș Maria
Jurnalist cultural – Membră a UZPR

Petrescu,

Dr. Muhammad Shameel Khan este psihiatru consultant, specializat în cazuri complexe, precum și în
servicii de reabilitare. Este originar din Karachi,
Pakistan. S-a stabilit şi locuiește în South Wales, Marea
Britanie. Este în vârsta de 37 de ani, a urmat și a
absolvit cursurile de psihiatrie din cadrul Universității
Cambridge. A făcut şi un stagiu de pregătire ca psihoterapeut la Institutul Travistock din Londra, membru
al Colegiului Regal de Psihiatrie din Marea Britanie. Dr
Khan are un interes deosebit în psihiatria interculturală, tulburările de personalitate şi bolile mintale
rezistente la tratament. S-a stabilit în Ţara Galilor cu
familia și soția care este medic psihiatru specialist.
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MARI PERSONALITÃÞI CULTURALE: Mihai Eminescu

Conf.univ. DANIELA ZECA BUZURA

Motto: Cine e, PreaÎnțeleptule Stăpân,/Creatorul Gândului Bun?/Ce
geniu a creat tenebrele și cine a-nălțat Lumina?/De unde - somnul și
trezia/Și cine ne-a lăsat amiaza și răsăritul, și apusul,/Ducându- și la
desăvârșire și măreția, și menirea? (Fragment dintr-un cânt zoroastrian al
Avestei, în traducerea Danielei Zeca Buzura)

Zarathustra (în persană) sau Zoroastru (astfel era cunoscut lumii
elenistice) a fost un marea profet, coordonator al religiei monoteiste din
Iranul arhaic (sud-estul Iranului de astăzi) și zeu, sau - după unele surse personaj istoric zeificat care a propovăduit o doctrină apropiată de vechiul
dualism pers, devenită religie autonomă care-i poartă numele (zoroastrism)
și a instituit casta sacerdotală a magilor inițiați.

Născut: /Părinți: Dughdova (mama), Pouruaaspa Spitma (tatăl)
Copii: Pourucista, Isat Vastar, Hvare CiÑra, Freni, Triti, Uruvat-Nara
La 20 de ani, pleacă în lume spre a-și desăvârși cunoașterea. Petrece 7
ani pe Muntele Seistan /La 40 de ani, face cunoscută doctrina sa regelui
Vistaspa, convertindu-l la noua religie/ Decedat: 551 sau 522 î.Hr., Balch,
Afganistan.

Studiu: Eminescu şi Zoroastru. - Motive. (Pre)texte. Simboluri. -

„Pe mine, MIE – redă-mă”
1. Eminescu este un COSMOS. O idee. Un vis nesfârșit. Uneori,
recitindu-l, e ca și cum nu vei mai reuși să-l mai citești niciodată... Vine de
foarte departe, cu vibrații de legendă și metafizică, mitologie, erudiție, lumi
cufundate în abis... mister, magie, istorie... dragoste și renunțare, zbucium,
revoltă, detașare, emoție... – toate alambicate în metafore simple, în cuvinte
înlănțuite nepământean, cu rime, aliterații... șoapte... pauze... incantații...
Mulți vorbesc despre Mihai Eminescu și caută numai cuvinte mari sau
greu de pronunțat , datorită încărcăturii lor semantice: „geniu”,
„sacralitate”, „angelic”, „sfânt”, „demonic”, „iubire”, „puritate”,
„dor”... Eminescu însuși a căutat esențe și a experimentat fascinația –
uneori dureroasă, alteori înălțătoare – a cuvântului plin de semnificație.
Vom încerca să „decriptăm” mesajul unui text din studenție – Sărmanul
Dionis – și să pătrundem profunzimea unor concepte evocate de „cartea de
înțelepciune” a lui Zoroastru.

Analiza surselor. Cronologie, proveniența textelor, notițe
istoriografice

2.1. În anul 1872, lui Eminescu i se publică “Sărmanul Dionis”, în
„Convorbiri literare”. Este perioada de maximă efervescență metafizică;
tânărului student – deși doar în ipostaza de „auditoriu extraordinar”,
întrucât nu avea finalizate încă studiile pentru nivel de Bacalaureat – i se
oferă privilegiul rar de a audia cursuri foarte interesante de filosofie,
teosofie si exegeză metafizică, la Universitatea din Viena (1869-1871),
susținute de mari profesori consacrați ai vremii: Istoria filozofiei și
Filozofie practică (Robert Zimmermann), Metafizică aristotelică (Theodor
Vogt), Principii filozofice și introducere în filozofie și Exegeze din
Descartes, Spinozza si Leibnitz (K.S.Barach-Rappaport).
Tot la Viena, devine membru al societății studențești “România”,
„plătind taxa de înscriere un florint” (20.10. 1869).
În biografia poetului, mai citim următoarele:
1871-10-01 Se înscrie la Facultatea de Drept din Viena. Titu
Maiorescu publică în Convorbiri literare un studiu în care va vorbi despre
Mihai Eminescu „cu totul osebit în felul său, om al timpului modern,
deocamdată blazat în cuget, iubitor de antiteze cam exagerate, reflexiv mai
peste marginile iertate, până acum așa de puțin format încat ne vine greu
să-l cităm îndată după Alecsandri, dar în fine poet, poet în toată puterea
cuvântului”. Act de mare curaj critic, alăturarea lui Eminescu, autorul doar
câtorva poezii, de Vasile Alecsandri, institutia literară a momentului, va
stârni un mare scandal la acea vreme.
1872 În perioada berlineză redactează o narațiune amplă,
nefinalizată, publicată ulterior de George Călinescu, sub titlul „Avatarii
faraonului Tla”.
1872-03-01 Continuă studiile la Viena. Eminescu o va cunoaște la
Viena pe iubirea și muza sa, Veronica Micle.
1872-05-13 Eminescu se angajează translator și secretar pe lângă
Theodor Rosetti.
sub ochiul înțelegător al lui Maiorescu, și-a citit Eminescu nuvela
Sărmanul Dionis, compusă, nu mai este îndoială, la Viena, unde o mai
citise lui Slavici (224, II), și forma ultimă a unui proiect de compuneri
despre migrațiunea sufletelor. Această nuvelă, socotită de Maiorescu drept
capodoperă, s-a si publicat apoi în Convorbiri literare, puțin după plecarea
din nou a poetului la studii. Deși poate prea rigid ca om, Titu Maiorescu a
înțeles întotdeauna critica și sub forma unei asistențe materiale eficace, dar
acoperite în aparențe demne. Intuind deci structura intelectuală a firii lui
Eminescu, i-a oferit din partea Junimii un oarecare ajutor bănesc, un fel de
bursă, cu scopul de a-și urma mai departe la Berlin studiile de filozofie
întrerupte, care însă nu era prea mare, fiindcă poetul se bizuia încă pe
contribuția lunară a lui Gh. Eminovici. Că la Iași tânărul a reîntâlnit apoi
pe Veronica Micle și că și-au deschis unul altuia sufletul în chip mai cordial
este un fapt pe care îl putem cu certitudine deduce din nevroza sentimentală
a poetului la Berlin.
1872-09-01 Mihai Eminescu citește la Junimea în Iasi nuvela
Sărmanul Dionis care se publică în Convorbiri literare și poemele Egipetul,
Înger și demon, Floare albastră. Aceste poezii vor fi publicate în revista
Convorbiri literare. Primește o bursă de la Ministerul Cultelor și Instrucției
Publice, condus de Titu Maiorescu.
2.2 Zarathustra – Lumina Cunoașterii
Zarathustra - personaj istoric, despre care se crede că ar fi fost cel mai
vechi reformator religios cunoscut nouă - ar fi trăit prin secolul al VI-lea î.
Hr. (c.599-522 î.Hr. sau 628-551 î.Hr.) și a răspândit lumina cunoșterii
divine. De la început, se dezice de practicile preoților din tradiția mithraică,
însoțite de sacrificii sângeroase și de ritualuri exagerate în cultul politeist.
Se declară mai degrabă un învățător, înclinat spre ascetism, din casta
sacerdotală a magilor initiate, nefiind deci un „zaotar” (preot sacrificator).

Nu există mărturii scrise de pe vremea lui Zarathustra. Ca mulți alți
învățați, a preferat să transmită pe cale orală bogăția spirituală și lumina
cunoașterii. Cele mai multe referiri scrise legate de numele marelui profet
sunt atribuite scriitorilor greci din perioada elenistică: Plutarh, Diogenes și
Agathias. Zarathustra este amintit de marele Herodot ( în Istorii I, 131 și
urm.),de Platon (în Alcibiade I), care-l numește fiul lui Oromazdes,
de Plutarh (Despre Isis și Osiris 46), care-l consideră un mag fondator al
întregului sistem de știință practicată de magi, iar cu altă ocazie (Viața lui
Numa 4) îl compară cu Lzukurgos și cu Numa Pompilius; Dio Chrisostom
remarcă însuflețirea cu care povestesc perșii că Zarathushtra însuși, iubind
înțelepciunea și dreptatea, a plecat dintre oameni și a trăit în pustnicie pe un
munte - Muntele Sablan – pentru a se ruga și a căuta lumina spirituală.
Legenda spune că muntele însuși va fi fost distrus de foc, dar Zoroastru a
scăpat nevătămat și a hotărât să revină și să rămână printre oameni,
propovăduind mulțimii noua doctrină a luminii cunoașterii.
El considera că există un singur Dumnezeu adevărat pe care îl
numea Ahura Mazda, în persana modernă se mai spune şi Ormuzd.

Ahura Mazda adică Dumnezeu cel înţelept încurajează dreptatea şi
adevărul dar se consideră şi existenţa unui spirit rău numit Angra Mainyu,
în persana modernă Ahriman, cel ce întruchipează falsitatea şi răul. Fiecare
persoană este liberă să opteze pentru una dintre tabere deoarece se
consideră că în lumea reală se duce o permanentă bătălie între forţele
binelui Ahura Mazda şi cele ale răului, Angra Mainyu. Aceată teologie
include credinţa în viaţă după moarte şi triumful forţelor lui Ahura Mazda.
Un Duh este bun, celălalt e rău;/ Iar între acestea două, înţelepţii vor
alege corect;/ Neînţelepţii nu aleg astfel şi se vor rătăci.
Aşa glăsuieşte Avesta.

Şi… astfel a luat naștere, cu aproximativ 2.600 de ani în urmă,
învăţătura despre dualitate - credinţa că universul se află sub stăpânirea a
două principii opuse. Religia lui Zoroastru reliefează importanţa
adevărului şi a dreptăţii, opunându-se ascetismului şi celibatului, punând
un mare accent pe măreţia focului (într-un templu zoroastrian arde în
permanenţă o flacără sacră).

2.3. Textele avestice au pătruns relativ târziu în sfera scolasticii
europene și acest fapt se datorează remarcabilului efort etnografic al lui
Anquetil-Dupperon, în cadrul expediției sale din India, din anul 1755. De
atunci datează prima traducere realizată în persana modernă – sursa de la
care a fost elaborată o primă variantă accesibilă europenilor, publicată în
limba franceză abia în 1771.
În 1820, Christian Rasmus Rask a reușit să intre în posesia câtorva
manuscrise avestice scrise în limba de origine, punând bazele primului
studiu științific din scolastica europeană dedicat mazdaismului, intuind
inclusiv faptul ca ele făceau parte dintr-o literatură hieratică mult mai
extinsă.
Studiile moderne ale Avestei – inclusiv cele pe care le va fi consultat
Eminescu în perioada studiilor sale la Viena - pleacă în mod obligatoriu de
la analiza comparativă a acesteia cu textele Vedice, înrudirea lingvistică a
celor două surse fiind deja recunoscută fără echivoc.
Remarcabilă pentru zoroastrism rămâne implementarea ideii de zeu
unic, pe fundalul concepțiilor politeiste, mult mai prolixe, care au persistat
timp de milenii:. Cu toate acestea, „Politeismul arhaic, cu valențe animiste,
lasă sechele adânci care persistă și după reforma dualistă ulterioară, deși
divinitățile indo-iraniene precum Mithra, Verethragna (Victoria), Atar
(Focul) sau Vayu (Vântul) capătă un aspect transubstanțiat, dizolvându-se
cu timpul în aspectele funcționale intrinseci zeului suprem. Treptat se
instalează o apetență către sinteză și abstractizare, cum se întâmplă de
exemplu în cazul aešmei, starea de extaz brutal, incontrolabil, atinsă prin
ingerarea substanței psihotrope haoma (vedicul soma). Aceasta se încarcă
treptat cu semnificații teomorfe și ajunge să desemneze avatarul furiei, unul
dintre mesagerii forței distructive a lui Angra Mainyu”
3. Motive. (Pre)texte. Simboluri în „Sărmanul Dionis”
- motivul ființei unice / - motivul magului/ - motivul cărții de
înțelepciune/ - motivul focului sacru/ - motivul cifrei 7/ - motivul
dualismului BINE-RĂU/ - motivul anihilării granițelor spațiu-timp/ motivul principiilor elementale/ - motivul reintegrării spiritului în alte
dimensiuni/ - motivul creaționist

19
Preşedinte UNIUNEA ZIARIŞTILOR
PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA
DORU DINU GLĂVAN

Redactor şef
RODICA SUBŢIRELU

Redactor şef adjunct
GEORGE CANACHE
Secretar general de redacţie
MIHAELA RUSU
Director marketing şi publicitate
REMUS FIŞCĂ
MEMBRI FONDATORI:

DORU DINU GLĂVAN (UZPR)
FLORIAN LAURENŢIU STOICA
RODICA SUBŢIRELU (UZPR)
MIHAELA RUSU (UZPR)
DOINA BÂRCĂ
CLEMENTINA TIMUŞ (UZPR)
REMUS FIŞCĂ
ELIZA ROHA
CORINA POPESCU (UZPR)
IOANA UNGUREANU
ELENA SANTAMARIA
ANCA SIMILEA GIACOMELLO
TEOFIL BRADEA
CLAUDIA MOTEA (UZPR)
BENONE NEAGOE
DUMITRU MĂDULARU
Seniori editori:
Conf.dr. CORNELIU ZEANA
(UZPR)

Conf.univ.dr. GABRIEL I.
NĂSTASE (UZPR)
Gen.dr. EMIL STRĂINU (UZPR)
NICOLAE CABEL
CORINA DIACONESCU (UZPR)
MARIAN DUMITRU (UZPR)
GEORGE CANACHE
PETRE RĂCĂNEL

Membri de onoare:
ALEXANDRE ANDREI (Paris)
ASHOK KUMAR TYAGI (India)
BEN TODICĂ (Australia)
Art director:
TILEA ION

Concepție artistică:
RODICA SUBȚIRELU

Corectură:
CORINA DIACONESCU

Adresă: Uniunea Ziariştilor
Profesionişti din România
Bdul. N. Bălcescu nr 21, et. 4,
cam. 26, sect. 1, Bucureşti
Telefoane de contact şi abonamente:

0730.963.339; 0743.149.979
Tel: 021 317.92.25; Fax: 021 313.06.72
e-mail: cronicatimpului@gmail.com

Responsabilitatea juridică
pentru conţinutul
articolului publicat
aparţine autorului.

Tipărit la:
Bd. Theodor Pallady, 287, sector 3,
Bucureşti, 021 345 09 26 gutenberg_sa@yahoo.com

ISSN: 2393-1086

Cronica Timpului

20

F

aimos în întreaga lume drept centrul
celebru şi gălăgios al vieţii arabe din
Orientul Mijlociu, Dubaiul se poate mândri şi
cu numeroase zone liniştite, pe care însă
trebuie să ai răbdare şi un spirit aventurier
pentru a le descoperi.
Cândva un sat liniştit de pescari şi căutători de
perle, Dubaiul de astăzi este complet de
nerecunoscut pentru generaţiile trecute. Oraşul
se reinventează constant şi pare să se dezvolte
chiar în faţa ochiilor noştri. Interesant,
antrenant şi extrem de seducător, Dubaiul a
devenit una dintre destinaţiile „must-see” ale
secolului al-XXI-lea.
Călătorii care sosesc în Dubai pe calea aerului
sunt impresionaţi de panoramele pe care le
oferă această destinaţie: zgârâie-nori futurişti,
francaţi de o linie de ţărm strălucitoare şi
înconjuraţi de dunele fără sfârşit ale deşertului.

CãLãTOR pe GLOB

Emiratul DUBAI
MOSCHEE

Pentru începutul formării unei imagini mai
apropiate de realităţile de azi, este bine a se
viziona MUZEUL DUBAI. Situat în imediata
apropiere de Marea Moschee, acest cochet
muzeu explorează istoria Dubaiului, cultura şi
tradiţiile şi cu toate că pune un accent mare pe
diorame drăguţe care par mai mult orientate
spre excursii şcolare, este un obiectiv care
merită vizitat. Exponatele sunt adăpostite în
Al-Fahidi Fort, construit în anul 1799, acesta
fiind considerat cea mai veche clădire din
Dubai şi a fost cândva sediul guvernului şi
reşedinţă a emirilor din Dubai.

BURJ AL ARAB

Definit de cultura arabă, concretizată şi în
muzeu, scăldat de soare tot timpul anului şi
vestit pentru nenumăratele şi excentricele
sale restaurante, cluburi şi centre comerciale
de top, Dubaiul este unul dintre cele mai
animate oraşe din lume, astfel că o călătorie
aici poate fi oricum, dar nu plictisitoare.
Curios din fire, sunt dornic să cunosc cât mai
mult din istoria acestui emirat, cu un trecut de
numai o jumătate de secol.

Dubaiul face parte din Emiratele Arabe Unite,
care sunt formate din şapte emirate, Dubaiul
fiind al doilea ca mărime şi importanţă, după
ABU DHABI.
Înainte de a descrie câteva dintre cele mai
interesante destinaţii pe care le-am vizitat,
trebuie să fac unele remarci care caracterizează atitudinea localnicilor faţă de
oraşul lor. O curăţenie desăvârşită, în tot
oraşul. Multă verdeaţă, pomi, flori care
înfloresc tot timpul anului şi însoţesc mai
toate şoselele şi autostrăzile.

Dubaiul are cel mai mare mall din lume. Are 1200 de
magazine pentru toate gusturile şi buzunarele, de la cele
mai renumite firme din lume precum: Galeriile Lafayette

Un alt punct de atracţie este desigur cel mai cel
hotel din lume Burj al Arab. Proiectat de
arhitectul britanic Tom Wright, hotelul are 321
metri înălţime, fiind cea mai înaltă clădire din
lume folosită exclusiv ca hotel. Este situat pe o
insulă artificială, la 280 m depărtare de plaja
Jumeirah, fiind legat de ţărm printr-un pod
privat curbat. Hotelul este emblema principală
pentru Dubai şi Emiratele Arabe.
Considerat singurul hotel de 7 stele din lume,
curiozitatea m-a făcut să cunosc amănunte
despre asemenea catalogare. Se ştie că steaua
are 5 colţuri, şi din discuţii profesionale am
înţeles că hotelul este de 5 stele, iar publicitatea
de 7 stele se referă la serviciile deosebite şi
confortul deosebit oferit. De aici şi preţurile
mai puţin accesibile.
Fiind accesibil pentru o minoritate de
potenţiali ocupanţi, nu am avut cum să apreciez
sau să evaluez concret fastuosul şi faima
hotelului, eu făcând parte dintre ceilalţi vizitatori.
Nu putem exclude din peisaj, sclipitorul Abu
Dhabi, care se mândreşte şi cu unele clădiri
futuriste, aşa cum este extraordinarul HQ,
clădire în formă de disc sau Turnul înclinat din
Pisa în stil Gate Tower. De asemenea, nu trebuie
omisă vizitarea celei mai mari moschei din
lume, ale cărei domuri albe ca zăpada planează
deasupra oraşului precum un miraj.
Abu Dhabi este de departe cel mai mare emirat,
ocupând circa 87 %, din suprafaţa totală a
ţării. Privind la impresionanta sa panoramă,
este aproape imposibil de imaginat că acum
mai puţin de 50 de ani, Abu Dhabi nu era mai
mult decât un mic sătuc pescăresc cu un fort,
câteva clădiri şi o mână de colibe barasti”.

DUBAI MARINA

Circulaţia este foarte bine organizată. Se
circulă obligatoriu cu 100 km. pe oră în
oraş, autostrăzi cu şase benzi pe sens, plus
două benzi paralele pentru legături laterale,
traversările subterane şi aeriene facilitează
fluenţa circulaţiei auto.
Metroul, cel mai modern din lume, este
complet automatizat, fără mecanic
conducător, are 52 km şi 39 de staţii. M-am
plimbat cu acest metrou, am coborât la
câteva staţii şi am vizitat împrejurimile,
superb. A doua linie de metrou este mai
scurtă, la fel de automatizată, dar foarte
solicitată. Menţionez că metroul funcţionează atât subteran,
prin centrul oraşului, cât şi la suprafaţă, spre periferii.

delicioase…
Punctul principal de atracţie, care a făcut ocolul
lumii, ca fiind cel mai înalt bloc turn din lume,
este clădirea Burj Khalifa. Impresionant şi
absurd în acelaşi timp, Burj Khalifa este una
dintre cele mai extravagante creaţii arhitecturale
ale secolului. Cea mai înaltă clădire din lume
străpunge cerul la 828 m (de 7 ori înălţimea Big
Ben) şi a fost construită într-un timp record de
doar 6 ani. Are cel mai rapid lift din lume,
circulă cu 10 m pe secundă. La baza lui se află
un canal cu apă unde, în fiecare seară de la ora
18, se dă un spectacol cu fântâni şi jocuri de ape
fără egal în lume. Oraşul văzut de sus nu poate
fi descris numai în câteva cuvinte, este ceva de
neuitat, ca să nu folosesc alte superlative.

din Paris, magazinul de jucării Hamley’s din Marea
Britanie şi primul Bloomingdale’s în afara Statelor Unite,
are maşini taxi pentru deplasări prin magazin. În mall se
află un imens acvariu, cu cel mai mare geam dim lume, un
patinoar de dimensiuni olimpice, nu pot să nu specific un
lucru important, cele 160 de restaurante care funcţionează în
zona food-court. Recunosc că am încercat câteva…,

Despre Dubai se poate scrie foarte mult, o
ţară bogată, fără industrie, beneficiară a
bogăţiilor din subsol, face eforturi pentru
vieţuire, promovând masiv turismul, cu toate
binefacerile lui. Condus de celebrul şeic
Mohammed, liderul despre care se spune că
nu înţelege cuvântul NU, vizitatorii şi potenţialii
rezidenţi ai Dubaiului sunt atraşi în această
spectaculoasă metropolă a Orientului Mijlociu.
Oricare dintre imaginile Dubaiului ajungi să
le îndrăgeşti, cea ostentativă sau cea plină de
cultură, acesta va rămâne în memoria ta ca un
fascinant experiment şi fără îndoială îţi vei
reaminti că acest mic oraş stat, rămâne unic
în lume.

Nu pot încheia acest atricol fără a recomanda pentru
eventualii amatori de călătorie în Dubai, firma Christian
Tour, Bucureşti, firmă cu personal calificat şi plin de
solicitudine, buni organizatori, cu multă seriozitate în relaţii
cu solicitanţii.

IMPORTANT

Pentru toţi cei care vor să susţină financiar
publicaţia „Cronica Timpului”, editată de Uniunea
Ziariştilor Profesionişti din România, contul nostru este:
nr. RO04RNCB0072049700590007 deschis la BCR
sucursala Bucureşti

Vă mulţumim!

