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Colectivul redacțional urează tuturor colaboratorilor și cititorilor
sărbători fericite încărcate de lumină

„Hristos a înviat!”
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Acest articol mișcător a apărut în ziarul Timpul, la Paștele anului 1878, 16
aprilie, unde Mihai Eminescu era redactor responsabil. Am înțeles, din el,
profunda lui iubire pentru „blândul Nazarinean” pe care l-a iubit din toată ființa lui.

PAªTELE

„CHRISTOS A ÎNVIAT! ”
Ce este adevărul?

D

e două mii de ani aproape ni se predică să ne
iubim şi noi ne sfâşiem. De mai multe mii de ani
Budha - Skia -Muni visează împăcarea omenirii, liniştea
inimii şi a minţii, îndurarea şi nepizmuirea şi, cu toate
acestea, de tot atâtea mii de ani, de la începutul lumii,
războaiele presară pământul cu sânge şi cu cenuşă. În
locurile pe unde au înflorit odinioară cetăţi frumoase pasc
risipite turmele, şi ceea ce necesitatea a ridicat, ura a
dărâmat, ba chiar, în numele aceluia care propovăduia
iubirea, s-a ridicat în nenumărate rânduri sabia.
La întrebarea ce şi-o face David Strauss, scriitorul
vieţii lui Iisus, de mai suntem noi creştini sau ba, o
întrebare la care răspunde negativ, noi adăugăm alta:
Fost-am vreodată creştini?
Nu suntem dispuşi a răspunde nu.
Mai adevărate sunt cuvintele lui Calist, patriarhul de
Constantinopol, care, într-o fierbinte rugăciune pentru încetarea secetei, descrie caracterul omenesc: „Nu numai
dragostea Ta am lepădat, ci şi ca fiarele unul asupra altuia
ne purtăm şi unul altuia trupurile mâncăm prin feluri de
lăcomii şi prin nedreaptă voinţa noastră: Deci, cum suntem vrednici a lua facerile de bine ale Tale? Căci Tu eşti
drept, noi nedrepţi; Tu iubeşti, noi vrăjmăşim, Tu eşti îndurat, noi neînduraţi; tu făcător de bine, noi răpitori! Ce
împărtăşire avem cu tine, ca să ne împărtăşim bunătăţilor
Tale? Mărturisim dreptatea Ta; cunoaştem judecata cea de
istov a noastră; propovăduim facerile Tale de bine; a mii
de morţi suntem vinovaţi; iată, sub mâna Ta cea lucrătoare şi care ţine toate, petrecem. Lesne este mâniei Tale
celei a-tot-puternice ca într-o clipeală să ne piarză pre noi
şi cât este gândul şi viaţa noastră, cu dreptul este nouă să
ne dăm pierzării; prea drepte judecătorule! Dar... îndurării
celei nebiruite şi bunătăţii celei negrăite nu este lucru cu
totul vrednic, prea iubitorule de oameni stăpâne!”
Rar ni s-a întâmplat să vedem rânduri scrise cu atâta
cunoştinţă de caracterul omenesc: tu eşti bun, recunoaştem că noi suntem răii-răilor, dar bagă de seamă că nu-i
vrednic de tine să-ţi răsplăteşti asupra noastră, pentru că
ai sta în contrazicere cu calităţile tale de a-tot-bun,
îndelung-răbdător, lesne-iertător.
„Video meliora proboque, deteriora sequar” („Vedem
cele bune şi le aprobăm, dar urmăm cele rele”).
Astfel, cu multă umilire strigăm: „Călcând aceste porunci ale tale şi în urma poftelor şi a voilor noastre
umblând, tot păcatul în fieştecare zi cu osârdie facem:
clevetire, hulă, ţinere de minte de rău, călcare de jurământ, vorbă mincinoasă, vorbe de ruşine firească şi afară
de fire, şi ceea ce nu se află nici în dobitoacele cele necuvântătoare acestea foarte păgâneşte din noi le isvodim.
Stându-s-au întru deşertăciune în zilele noastre; de
ajutorul tău ne-am golit; batjocură şi râs ne-am făcut celor
dimprejurul nostru; numele Tău cel prea sfânt şi închinat,
prin noi a se huli de păgâni l-am făcut. Învechindu-ne în
răutate şi în cărări neînţelepţeşte şchiopătând, toţi ne-am
abătut, împreună netrebnici ne-am făcut; nu este cine să
înţeleagă, nu este până la unul. Ciuma şi robia şi sărăcia
şi multe feluri de morţi şi despre noi, de trei ori ticăloşii!
Ne-au despărţit - ca prin nişte bătăi ca acestea să ne tragi
la tine măcar nevrând noi. Datu-ne-ai pre noi păgânilor
spre robie şi spre pradă şi spre junghiere şi spre jefuire
celor, şi nici aşa n-am înţeles, nici ne-am depărtat de la
făr-de-legile noastre. Nici prin cele de întristare, nici prin
cele rele nu ne-am înţelepţit, nici prin facerile tale de bine
şi prin darurile tale nu ne-am făcut mai buni!”
Şi astfel a fost întotdeauna. În loc de a urma prescripţiunile morale, aproape tot atât de vechie ca şi omenirea,
în loc de a urma pe Dumnezeu, omenirea necorigibilă
nu-1 urmează deloc: ci, întemeiată pe bunătatea lui, s-aşterne la pământ în nevoi mari şi cerşeşte scăpare. Şi toate
formele cerşirii le-a întrebuinţat faţă de acea putere îna-

intea căreia individul se simte a fi o umbră fără fiinţă şi
un vis al înşelăciunii. Conştiu despre nimicnicia bunurilor
lumii, înţelegând că această viaţă cu trebuinţele ei prime
e deja destul de grea pentru a îngreuia cu alte scopuri deşerte, decât cele pe care le are din natură, omul totuşi pune o deosebită valoare pe împrejurarea de a domni asupra
altora, de a robi pe alţii, de a-şi întinde stăpânirea peste tot
pământul dacă s-ar putea. (...)
... Faust, în care se întrupează omenirea cu poftele,
ambiţia şi deşertăciunea ei, dar şi cu geniul şi setea de
ştiinţă, stând înaintea ultimei probleme, îşi toarnă venin
dintr-o fiolă veche într-un pahar şi voieşte să-1 bea... când
iată că sună încet clopotele şi cîntecele de la înviere... şi
paharul îi cade din mână... el e recâştigat pentru viaţă.
Înviere – renaştere.
Paralel cu istoria reală a faptei, războiului, cruzimii şi
răutăţii; paralel cu acea ţesătură de egoism, vicleşug, tiranie de uliţă şi tiranie personală, din care cea din urmă e
de preferat; alături de voinţa acelui soi de oameni pe care
Calist îi descrie aşa de bine în rugăciunea lui - trăieşte
creierul omenirii o mică parte de viaţă deosebită, nesupusă nici politicei, nici diplomaţiei, nici războaielor, şi în
acele puţine momente ale lui proprii el măsură depărtarea
stelelor şi adâncul mării, greutatea pământului şi uşurinţa
aerului, aude florile crescând, întrupează în marmoră frumuseţea liniilor şi în pictură a culorilor, descompune lumina soarelui, află limba ce-au vorbit-o Asirienii, numără
biblioteca lui Ptolemeu şi desleagă un vechi papyrus ce
cuprinde leacuri egiptene.
E în aceste... mântuirea? Fi-va omenirea cultă, omenirea ştiutoare mai bună decât cea neştiutoare? După câte
ştim din tecut şi vedem azi, nu. Va rămânea într-adevăr un
tezaur în urma generaţiilor, însă totuşi omul armei şi acela
al vicleşugului, ostaşul şi diplomatul vor însemna mai
mult în vremea lor, vor fi mai mult vieţuind decât pictorul
Rafael sau muzicantul Mozart sau astronomul Newton.
De aceea la ademenirea muzicei cereşti Faust răspunde:
„Aud solia, dar îmi lipseşte credinţa în ea!”
Vin zile de înviere şi trec. Ici se salută oamenii cu
„Surrexist? Vere Surrexist!” şi în toate limbile pământului
se repetă acest cuvânt, dar noi zicem ca Faust: „Die
Botschaft hör ich wohl, alein mir fehlt der Glaube!”
(„Aud bine chemarea, numai că-mi lipseşte credinţa!”).
Ba credem c-a înviat în inimile sincere care s-au jertfit pentru învăţătura lui, credem c-a înviat pentru cei
drepţi şi buni al căror nume mic este; - dar pentru acea
neagră mulţime, cu pretexte şi scopuri mici, cu cuvânt
dulce pe gură şi cu ură în inimă, cu faţa zâmbind şi cu
sufletul înrăutăţit, el n-a înviat niciodată. Cu toate că şi ei
se închină la acelaşi Dumnezeu. Tiranul ce mână la
moarte sute de mii fără niciun scrupul, demagogul ce prin
vorbe măsluite trezeşte patimile cele mai negre şi mai
urâcioase ale mulţimii, sunt adesea mai credincioşi vechei
legende religioase decât Faust; poate că, după orice crimă
comit, s-aruncă înaintea icoanei şi şoptesc cuvintele lui
Calist, cerşind iertare de la lesne-iertătorul Dumnezeu.
Dar cu aceştia chemaţi, care sunt mulţi, nesfârşit de mulţi,
nu sporeşte comunitatea creştină; puţini sunt cei aleşi şi
puţini au fost de-apururi. Dar rămâne datina şi înţelesul ei
sfânt aşa cum e de mult; şi de nu va sosi niciodată acea zi,
din care să se înceapă veacul de aur al adevărului şi al
iubirii de oameni, totuşi e bine să se creadă în sosirea ei,
pentru ca să se bucure cei buni în „ziua învierii”, când ne
luminăm prin sărbătoare şi ne primim unul pe altul şi zicem fraţi celor ce ne urăsc pe noi, şi iertăm pe toţi pentru
înviere, strigând cu toţi: Christos a înviat!
Alături de poetul nostru, de întreaga și drept
măritoarea creștinătate, în această Sfințită Zi a
Învierii, vă adresăm și smerenia noastră, arhipăstorești
binecuvântări cu tradiționalul HRISTOS A ÎNVIAT!

IPS. PIMEN
Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților

Romanian National Poet

Mihai Eminescu
Celebrated in India
Indo-Romanian
Cultural
Association
Delhi
ASHOK KUMAR TYAGI

President

New Delhi, Indo-Romanian cultural Association (IRCA)
Delhi Celebrated 165th Birth Anniversary of Mihai
Eminescu(1850-1889) the great national poet of Romania at
University Guest House, University of Delhi today.
Mr. Ashok Kumar Tyagi, President of Indo-Romanian
Cultural Association delivered a lecture on Mihai
Eminescu’s life, literature and philosophy. Speaking on
Universality of Eminescu Mr. Ashok Kumar Tyagi disclosed
that Mihai Eminescu was inspired, influenced deeply,
widely by the Indian Ancient Literature, Philosophy and
Culture specially Hindu Vedic Philosophy, Mythology. He
brought many interesting facts into the light specially
focusing Eminescu’s Indianess quoting many amazing good
examples from his rich poetry and philosophy compare with
Indian (Hindu) ancient literature. Speaking about the
dynamics of Eminescu Mr. Ashok Kumar Tyagi said that
Eminescu’s poems are his humblest prayer, his sincerest
Sadhna and a reflection of his joy and sorrows.
He is the priest of love, nature and peace. He is the
symbol of sacrifice, true love, non-violence, truth and
spirituality Mr. Ashok Kumar Tyagi defined Eminescu. His
literature is the mirror of Romanian Society. The Karmyog
(Creativity) of Eminescu expanded up to the horizon, he is
the spirit of the universe Mr. Ashok Kumar Tyagi
commented scripting the golden saga of Eminescu. Many
poems of Eminescu are replete with allusion and reference
from Indian ancient religious and literary soil said Mr.
Ashok Kumar Tyagi. His poems and his philosophy are the
solid examples and evidences proving deep and wide
connections, resemblances, similarities, inspirations and
effects of Indian (Hindu) ancient literature, philosophy
culture and Buddhism, Mr. Ashok Kumar Tyagi discovered
in his individual research project “Eminescu’s life”, letters
and philosophy which is a part of his research project
“Indian roots and references in Romanian life, letters and
culture”.
Mr. Ashok Kumar
Tyagi concluded interestingly that “Eminescu is
Romanian by birth and
Indian by soul.” He
called Eminescu Evergreen Epic and a Great
Saga. He also recited
Mihai Eminescu’s poems
in Romanian and translated them into Hindi
language.
His Excellency Mr.
Radu Dobre Ambassador
of Romania in India
was the Chief Guest,
Prof. Minni Sawhney,
Dean Faculty of Arts,
University of Delhi
was the Guest of
Honour, Popular Poet
and Editor Mr. Kumar
Anupam, Eminent Lawyer Mr. Ravinder Kumar Advocate
Supreme Court of India, Prof. Ramesh Bhardwaj Head of
the Department of Sanskrit and Mr. Hent Adrian Nicolae
Visiting Professor of Romanian language G.R.S. Department University of Delhi were the special invitees on this
occasion. Eminent Professor of Hindi Literature Dr. Kush
presided over the function.
Mr. Ramesh Kumar Sr University teacher of Italian
language, noted poet Mr. Ram Kumar Krishak (Editor,
Alav), Mr.Devender Majhi, Dr. Satpal Singh, Dr Ojesh
Pratap Singh (Music Faculty), Dr. Ajay Bhagi member of
executive Council University of Delhi, Dr. S.B. Tyagi
(Swami Shardhanand College), Dr. SC Anand former Vice
Principal S.S. College University of Delhi, Dr M.P.S.
Mahandroo, Prof. P C Joshi, Dr. Vinod Tyagi The Great
Gandhian, Dr. R C Jindal, Dr. Naredra Rana, Dr. BK Tyagi,
Mr. Bhushan, Ms. Carmen Silvia Dumitresco and Mr.
Ramesh Gaur were present among the distinguished guest
on this unique event.
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Eveniment dublu al UZPR,
la Institutul Cultural Român din Bucureªti
Sala de festivităţi a Institutului Cultural Român din
Bucureşti a fost arhiplină, la Gala Premiilor UZPR
2014. Au fost jurnaliştii nominalizaţi pentru
distincţiile anului 2014, sosiţi din Chişinău, Iaşi,
Suceava, Reşiţa, Graz-Austria şi Bucureşti, precum şi
numeroase personalităţi din viaţa culturală, din mass
media, provocaţi şi de organizarea, în continuarea
Galei, unei noi Serate „Eminescu, jurnalistul”.
Evenimentul a fost caracterizat de apariţia unui număr
mare de tinere condeie, din presa scrisă, on-line, de
radio şi televiziune, autori de carte de presă, interesate
şi onorate de participarea în tradiţionala competiţie
organizată de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din
România. Moderatorii Doru Dinu Glăvan, preşedintele
UZPR şi Benone Neagoe, secretarul general al UZPR,
au creat o ambianţă plăcută, atrăgătoare, argumentând
fiecare premiu, prin evaluarea succintă a lui.

MARELE PREMIU al UZPR 2014
NEAGU UDROIU – pentru volumele: „Condeie, voci,
chipuri – Presa românească – pagini de istorie
Premii pentru PRESA SCRISĂ
I – ION BĂDOI – „Opinia Teleormanului”, pentru
interviul cu dr. Maria BERÉNYI, Directoarea Institutului de
Cercetări al Românilor din Ungaria
II – DANIELA GÎFU – „Destine literare” din
Montreal, pentru Dialog interreligios
III – ADRIAN CRÂNGANU – Ziarul „7 ZILE” din
Reșița, pentru editorialul „O mână de oameni”
PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI
MĂDĂLIN NECȘUȚU, Ziarul „CURENTUL”, pentru
analizele din „Kiev Post”
PREMIUL TINEREŢII
DOINA SÂRBU – „Opinia studențească”, pentru
ciclul de reportaje „Durerea nu așteaptă la rând”
Premii pentru PRESA ON-LINE
I – ION PETRESCU – pentru blogurile „Linia de
miră” și „Adevărul”
II – ION MĂLDĂRESCU – pentru portalul „Art Emis”
III – CONSTANTIN POENARU – pentru portalul
„Buletin de istorie a presei”
Premii pentru CARTE DE PRESĂ
I – ION MARIN - pentru volumul „Adevărul și
corupția în serial”

II – IOAN C. POPA – pentru volumul „Trei ani în
preajma președintelui”
III – DOINA CERNICA și MARIA TOACĂ – pentru
volumul: „Dulce de Suceava / Amar de Cernăuți”
PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI
NICOLAE ROTARU, pentru impresionanta sa
activitate scriitoricească și jurnalistică.
Premii pentru PRESA AUDIO
I – CRISTINA și MIRCEA POPI- Radio Helsinki din
Graz, pentru Programele în limba română
II – NELU BOLCU de la Radio „HORION” –
Craiova, pentru ciclul de emisiuni „Orele primarului”
III – IRINA STAVER – Naționalfm.md. pentru ciclul
de emisiuni „Moldoveni la răscruce”.
Premii pentru PRESA VIDEO
I – MIRON MANEGA – Nașul TV pentru emisiunea
„Trezește-te Gheorghe, trezește-te Ioane!”
II – DAN BOANȚĂ – AMRONEWS (American
Romanian News) pentru Interviul realizat cu Crin
Antonescu
III – HINKOV ELENA CORINA de la „ESENŢE TV”
pentru serialul de televiziune „IORDANIA – Elveţia
Orientului Mijlociu”
PREMIUL DE EXCELENŢĂ ÎN JURNALISM
OVIDIU NAHOI, pentru documentarul „Bugeac: la
Răsărit de Europa”

Serata „Eminescu, jurnalistul”
O zi însorită cu flori şi mucenici se arată a fi una de bun
augur pentru o serată specială... chiar specială avea să fie
prin participare, dar mai cu a seamă prin programul
pregătit: Gala Premiilor UZPR pe anul 2014 şi multe alte
oferte.
Moderatorul seratei Doru Dinu Glăvan-preşedinte
UZPR împreună cu dl. Benone Neagoe au oficiat
formalităţile de prezentare a laureaţilor, acordând premiile
şi prezentând argumetele pentru meritele activităţilor
desfăşurate.
Prin grija deosebită a organizatorilor acestei serate şi
invitaţiilor adresate laureaţilor sala Institutului Cultural
Român din Bucureşti a devenit neîncăpătoare. O atmosferă
festivă a adunat jurnalişti de pe tot cuprinsul ţării, şi nu
numai, într-o reuniune de aleasă ţinută. Desemnarea
laureaţilor UZPR pe anul 2014, realizată prin deliberare de
către un juriu, a fost o ocazie de a-i cunoaşte, de a le afla
proiectele, de a dura punţi de noi contacte şi, de ce nu, de a
întări confreria de jurnalişti profesionişti.
Într-un moment când în lume de poartă dezbinarea, ura,
vendeta, a fost un sentiment benefic această atmosferă de
colaborare, de înţelegere întru ale profesiei, de solidaritate
şi cred că pentru fiecare participant un moment memorabil.
Nu-mi rămâne decât a felicita încă o dată laureaţii, a le
dori în continuare inspiraţie şi o activitate plină de
satisfacţii profesionale!
Deşi depăşind mult spaţiul prevăzut cu acordarea
premiilor, programul seratei a fost respectat întocmai, astfel
Rodica Subţirelu-redactor şef al „Cronicii Timpului” a
prezentat un emoţionant material dedicat femeii şi mamei,
„Adevărata natură a femeii este iubirea”, trecând în revistă
evoluţia rolului femeii de-a lungul timpului, modele din
diverse epoci până în zilele noastre, iar actriţa Doina
Ghiţescu a interpretat versuri din Nichita Stănescu.
Următoarea intervenţie, „Sentimentul religios la Mihai
Eminescu”, a aparţinut prof.univ. Preot Theodor Damian
din New York, invitat special, care a desluşit relaţia specială

cu divinitatea a poetului, sobră, profundă, celestă asemeni
aspiraţiilor poetului. Dr. Clementina Timuş aducând
felicitări laureaţilor şi exprimându-şi satisfacţia de a
participa la această serată a prezentat un proiect în curs de
definitivare şi sub forma unei publicaţii tipărite „Itinerar
cultural civic bucureştean Mihai Eminescu” aducând
argumente privind nevoia de a acoperi o omisiune,
propunând organizarea unor acţiuni pentru valorizarea
personalităţilor culturale care au adus contribuţii
memorabile la patrimoniul naţional şi universal prin
marcarea unor circuite care să completeze cunoştinţele
culturale, dar în egală măsură lărgind cunoaşterea să
responsabilizeze, să pună în valoare spiritul civic,
implicarea activă în întreţinerea memoriei şi devenirea
cetăţii. Prezentarea cu comentarii documentate a pus în
evidenţă şi aspecte negative în legătură cu lipsa de interes
pentru întreţinerea monumentelor şi a plachetelor
comemorative.
Dl. Florian Laurenţiu Stoica-preşedintele Fundaţiei
cultural-istorice Stoika are plăcerea de a prezenta al doilea
număr al publicaţiei „Independenţa Română”, o nouă
revistă de cultură, recent oferită publicului cititor.
În încheierea seratei moderatorul Doru Dinu Glăvan îl
invită pe actorul Mihai Verbiţchi să prezinte două plachete
In memoriam închinate lui Nichita Stănescu şi poetului în
robă Constantin Andronache. Cunoscându-i pe ambii poeţi
şi găsind similitudini în destinul lor meteoric ne-a făcut
cunoscute pe lângă amintiri şi contribuţiile domniei sale în
a le fi ilustrat cu crochiuri volumele de poezii.
Ultimele cuvinte le-a adăugat Părintele Teofil Bradea,
ca un prea plin de emoţie şi admiraţie, binecuvântand pe cei
ce au rezistat până la încheierea prelungitei serate.
O seară memorabilă desfăşurată sub semnul unei
depline comuniuni spirituale sub semnul creaţiei, înţelegerii
şi preţuirii.
dr. Clementina Timuş
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PROF.UNIV.

La Conservatorul Santa Cecilia din Roma

Rodica Subţirelu: Întotdeauna, pentru mine,
întâlnirea cu Dumneavoastră, doamnă prof.
Ioana Ungureanu, este un moment de mare
încărcătură emoţională care mă copleşeşte şi
mă onorează în acelaşi timp. Sunteţi şi astăzi o
prezenţă dinamică, tenace şi totdeauna animată
de simţ patriotic, niciodată afişat ostentativ. Din
dorinţa de promovare şi conservare a
adevăratelor valori culturale, sunteţi preocupată
de înfiinţarea Centrului Internaţional de Arte,
Studii şi Cercetare în Bucureşti. Ce presupune
acest proiect?
Ioana Ungureanu: Ţinând cont de faptul că
România, în secolul trecut, a dat Occidentului
valori în toate domeniile de arte, muzică, şi

Cu Gheorghe Zamfir

diverse ştiinţe, nume importante precum:
Constantin Brâncuşi, George Enescu, Constantin
Brăiloiu, Emil Cioran, Henry Coandă, Dinu
Lipatti, Haricleea Darclee, Mircea Eliade etc.,
care au fost adevărate modele pentru generaţia
mea (1960-1966) de la Conservatorul Ciprian
Porumbescu din Bucureşti, dintre care s-au

IOANA UNGUREANU

Îmi doresc din toată inima să mă dedic tinerilor
români dornici de studii de specializare aşa cum
am făcut eu la Roma în cei şase ani de studii. Cei
11 ani de studii în cele două Conservatoare, cinci
ani în România şi şase ani în Italia mi-au servit să
demonstrez că studiul muzicii clasice cere
eforturi mari şi pasiune.
evidenţiat: Gheorghe Zamfir, Cornel Fugaru,
Florin Bogardo şi eu, care m-am dedicat pe tot
parcursul vieţii studiului şi cercetării în domeniul
istoriei instrumentelor muzicale, pedagogiei şi al
muzicii vocale clasice (bellcanto italiano), muzicii de cameră românească, italiană, franceză şi
germană.
În anii de studii în România, la Conservatorul
Ciprian Porumbescu din Bucureşti şi la
Conservatorul Santa Cecilia din Roma, în cei
şase ani de prefecţionare la cursurile superioare
de specializare trienale pentru străinii laureați în
ţările respective, mi-am deschis un orizont larg
pentru a-mi dori din toată inima, întoarsă după 45
de ani în ţară, să înfiinţăm la nivel internaţional
„Centrul Internaţional de Arte, Studii şi
Cercetare” şi un muzeu
de instrumente muzicale
şi arte decorative. Pentru
realizarea acestui proiect
este necesar un spaţiu
adecvat (la nivel
internaţional) pentru că
dispunem de tot ceea ce
avem nevoie ca material
didactic, multe valori de
artă decorativă, instrumente muzicale, etc.
Prin experienţa mea
dobândită în cei 45 de ani
ca pedagog, solist şi
muzeolog, timp de 25 de
ani cu ICOM în 27 de
ţări, ca reprezentant
pentru Italia, îmi doresc
din toată inima să mă
dedic tinerilor români
dornici de studii de
specializare, aşa cum am
făcut eu la Roma în cei
şase ani de studii. Cei 11
ani de studii în cele două
Conservatoare, cinci ani
în România şi şase ani în
Italia, mi-au servit să
demonstrez că studiul muzicii clasice cere
eforturi mari şi pasiune. După ieşirea la pensie de
la Conservatorul Santa Cecilia am dorit să mă
întorc în ţară şi să putem realiza împreună cu
instituţiile de profil (Ministerul Culturii şi
Primăria) acest Centru Internaţional de Arte,
Studii şi Cercetare, precum şi Muzeul de

Instrumente Muzicale şi Arte Decorative.
Singurul lucru important este obţinerea unui
spaţiu adecvat, la nivel internaţional, pentru că
avem o cantitate enormă de materiale didactice şi
artistice şi ce-i mai important sunt marii donatori
de instrumente muzicale, români şi străini, din
ţările la care eu am participat ca reprezentantă
ICOM pentru Italia (şi în acelaşi timp şi pentru
România) timp de 25 de ani.
R.S.: Care pot fi partenerii Dumneavoastră
în realizarea acestui Centru Cultural? V-aţi
gândit să cereţi şi sprijinul românilor din
străinătate?
I.U.: Ca parteneri în primul rând trebuie să fie
Ministerul Culturii pentru un spaţiu adecvat. Am
alături de mine pentru realizarea acestui proiect
mari personalităţi din marile muzee ale lumii
printre care se găsesc şi muzeele de instrumente
muzicale la nivel internaţional, cu care am
colaborat în cei 25 de ani cu ICOM-ul. Am
alături de mine personalităţi ca: prof.dr. Ovidiu
Papană fost profesor la Conservatorul din
Timişoara, mare colecţionar de instrumente
muzicale, totodată şi constructor de instrumente
tradiţionale româneşti din toate epocile culturii
românești; marele istoric muzicolog Vasile
Tomescu, doctor la Sorbona, cu care am colaborat
în perioada anilor din Italia precum şi în prezent;
dr. Emil Raţiu de la Roma, autor a numeroase
publicații despre românii din Valea Timocului;
profesoara de muzică Maria Băiatu, colecţionară
şi cercetătoare a istoriei instrumentelor muzicale
româneşti. Alături de ei sunt şi alte personalităţi
din alte domenii: medicină – dr. Maria Dobre,
artă plastică – Horia Cucerzan, sociologie – prof.
univ.dr. Mihai Milca, Geo Stroe, preşedintele
Asociaţiei DACOROMÂNE şi alţii.
R.S.: Pentru că Ioana Ungureanu înseamnă
şi muzică de calitate, dorinţa de a înfiinţa în
Bucureşti un Muzeu de Instrumente Muzicale
vă defineşte. Veţi reuşi?
I.U.: Cu toată situaţia de astăzi din România
(politică, economică şi socială) există şi suflete
curate de români cu studii la nivel internaţional
care îmi dau speranţa că vom putea realiza pentru
imaginea României acest Centru Internaţional de
Arte Studii şi Cercetare la nivel internaţional.
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R.S.: Cu ocazia organizării unor evenimente
culturale v-a fost alături maestrul Gheorghe
Zamfir, naist virtuoz şi compozitor, supranumit
regele naiului, cel care a reuşit să cucerească
aplauzele întregii planete. Cum este omul
Gheorghe Zamfir?
I.U.: În Conservatorul Ciprian Porumbescu
din Bucureşti a fost colegul meu de an. Am
colaborat la diverse manifestări atât la Roma cât
şi la Blaj, unde am înfiinţat „Camerata Blăjeană”
- o şcoală de vară pentru tinerii studenţi de la
diverse conservatoare. Cu aceste ocazii au
participat la diverse recitaluri şi conferinţe
Alexandru Tomescu (violonist), Nicolae Licareţ
(pianist şi organist) marele muzicolog dr. Vasile
Tomescu, participând şi eu
personal la acestea. Gheorghe
Zamfir este un om dăruit
muzicii universale, naiului,
folclorului românesc şi altor
pasiuni ca scrisul şi pictura,
considerat unul dintre cei mai
renumiţi artişti ai planetei. Este
autor a peste 300 de lucrări în
stil folcloric, cameral, coral,
vocal, instrumental şi simfonic,
care a vândut peste 120
milioane de discuri, a
înregistrat este 160 de albume,
a primit 90 de discuri de aur şi
de platină şi numeroase
distincţii şi onoruri la nivel
internaţional. La 31 Mai 2014
s-au sărbătorit 50 de ani de
carieră a lui Gheorghe Zamfir,
gală aniversară organizată la
Atheneul Român din Bucureşti
cu sprijinul guvernului
României, Departamentului
pentru Intreprinderi Mici şi
Mijlocii, Mediului de Afaceri
şi Turism şi Institutului
Cultural Român.
R.S.: Aţi trăit 45 de ani în
străinătate; aţi văzut multe
ţări, le-aţi cunoscut viaţa şi
obiceiurile. Spuneţi-mi, ce

reţine atenţia străinilor la primul contact
cu cultura românească.
I.U.: Ca reprezentant ICOM în ţările în
care am reprezentat Italia şi în acelaşi timp
şi România, în momentul în care ne întâlneam, străinii cititnd ecusonul pe care îl
purtam îmi spuneau: „dumnevoastră nu
sunteţi italiancă, sunteţi româncă?”. Prima
afirmaţie care m-a impresionat a fost: „şi
noi studiem după volumele marelui etnomuzicolog român, Constantin Brăiloiu”. De
menţionat că în raportul dintre România şi
Occident, în materie de muzică clasică,
Occidentul are pentru România o mare admiraţie pentru marile figuri atât din muzica

Culegând folclor

clasică cât şi din celelalte domenii de
cultură, artă, costume şi tradiţii
populare.
R.S.: În încheierea dialogului de
astăzi vă cer o mărturisire de suflet –
ce icoană românească aţi purtat prin
lume?

I.U.: Din punct de vedere spiritual,
faptul că am fost singură în perioada
până când m-am căsătorit şi după
moartea bărbatului meu, ceea ce m-a
ajutat a fost numai credinţa mea în
Cel de Sus ca ortodoxă practicantă,
chiar dacă am locuit într-o ţară
catolică. N-am simţit diferenţa dintre
ortodoxie şi catolicism, pentru că
Cu Emilia Comișel și Diego Carpitella, directorul Institutului de Tradiții Populare
Dumnezeu este unul singur, Maica
din cadrul Universității La Sapienza din Roma
Domnului şi Isus sunt aceiaşi şi la noi
şi la ei. Pentru mine, intrarea într-o
catedrală catolică era la fel de importantă ca şi
cea într-o biserică ortodoxă. Cu ocazia
Congresului Internaţional al ţărilor Neolatine,
unde am reprezentat România, cu o conferinţă
intitulată „Limbajul universal al muzicii pentru
omul modern”, ţinută în Sala Imperatorilor de la
Campidoglio, am fost primiţi în audienţă de
papa Ioan Paul II. În momentul în care m-am
prezntat ca româncă, preasfântul părinte s-a
exprimat „La nobile Romania, Sono molto
felice”. Televiziunea italiană a difuzat pe larg
vizita papei Ioan Paul II la București. Primele
cuvinte rostite la întoarcere la Roma au fost:
„Sono molto felice che sono ritornato dalla
Romania, dove ho respirato con due polmoni,
uno catolico, ed uno ortodosso.”
Emoţionant! Vă mulţumim pentru
interviul acordat.
Interviu consemnat de

La centenarul Conservatorului „Ciprian Porumbescu”

Rodica Subțirelu
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„Eu sunt cobzarul
generaÞiilor din era
calculatoarelor”(II)
Maestre Tudor Gheorghe, ce nu vă place la mediul
muzical de astăzi din România?
Este prea mult kitsch. Cuvântul democraţie are, pe lângă
părţile lui bune, şi reversul medaliei. Chiar în democraţie,
eu sunt pentru cenzură. Nu o cenzură politică, de mesaj, ci
o cenzură a bunului simţ. Pe de altă parte, tot kitsch-ul
spectacolelor care ne înconjoară, e în favoarea mea.
Agresivitatea televiziunilor care insistă nejustificat în
promovarea non valorilor culturale mă avantajează. Lumea,
sătulă de kitsch, de pornografie culturală, simte nevoia
adevărului artistic. Şi când sunt spctacole de calitate,
publicul vine. Eu apar de trei-patru ori pe an, în concerte
grave, tematice, şi lumea vine. Dar lumea vine şi la
Phoenix, la Iris, vine la Holograf, la spectacolele de folclor
în care apar tineri interpreţi de muzică populară. Sunt
contemporan cu muzica de astăzi, prin fiul meu care are
peste 30 de ani. Am dialog cu generaţia tânără de o anume
calitate. Ei ascultă Pink Floyd, Beatles, muzica uşoară din
anii ’30, caută valori esenţiale. Pe mine mă umple de
bucurie faptul acesta. Sunt convins că printre ei sunt şi unii
care ascultă manele.
Sunteţi împotriva lor?
Le prefer hip-hopului. Maneaua are tradiţie în cultura
română, ea a ajuns acum în derizoriu din pricina textelor
idioate, dar ea vine dintr-un melos cu trimiteri evidente în
folclorul românesc. Hip-hopul în schimb, nu are nimic în
comun cu muzica românească. Textele nu sunt de mari
poeţi şi muzica nu există. Nu e suficient doar strigătul de
disperare într-un act artistic. Hip-hopul e o formă importată.
Am auzit la hip-hop-ul american texte de o poezie
extraordinară. La noi, în afară de vulgaritate, înjurături, în
numele unui protest împotriva a nici ei nu ştiu ce, nu e
nimic.
Ce înseamnă cultura pentru dumneavoastră?
Cultura înseamnă aşezarea pe cuvânt şi pe tradiţie. Din
păcate tinerii de astăzi au devenit nişte cititori de prefeţe.
Cultura şi arta nu-i mai iubeşte pe oameni sau
viceversa?
Cred că oamenii şi arta se vor înţelege întotdeauna, e vorba
doar de un minim efort din partea celor care diriguesc

cultura şi învăţământul. Trebuie să aibă grijă la călăuzirea şi
la accesul mai uşor şi mai direct la valorile esenţiale. Pe
toate canalele mass-media se difuzează absolut multe
lucruri stupide. Lumea participă la spectacolele mele ca la o
alternativă la ce li se propune. Românii sunt sătui de atâtea
kitsch-uri şi urâţenie.
În România, oamenii valoroşi, stau deoparte şi lasă
treburile ţării pe mâna oportuniştilor. De ce n-aţi intrat
în politică?
Dacă m-aş implica în actul politic, şi nu vă ascund că am
fost tentat s-o fac la un moment dat, o generaţie întreagă ar
fi privată de o lume poetică pe care eu o propun. N-aş mai
putea să fac spectacolele mele. N-aş mai fi putut să fac
spectacolul „Cu Iisus în celulă – poezia în închisori 19411964”, care aduce în prim plan necunoscuta poezie a
închisorilor staliniste, cu versuri de Nichifor Crainic, Radu
Gyr, Andrei Ciurunga, Virgil Maxim, Valeriu Gafencu. E un
spectacol greu de digerat, dar care zguduie conştiinţe. De
aşa ceva are nevoie România, acum. Ea se poate schimba
într-un singur fel, cred eu: întoarcerea la valorile esenţiale.
Multă lume se întreabă de ce continuaţi să locuiţi în
Craiova şi nu la Londra, Paris sau Bucureşti?
Acum nu mai contează unde stai. Suntem o ţară europeană
şi asta e important. În 1970 m-au rugat să rămân în
America: „nea Tudore suntem aici peste un milion de
români, hai rămâi că ne alini durerile, ne faci să fim mai
buni”. Le-am zis că ştiu eu o ţară în estul Europei unde sunt
23 de milioane care suferă. Ei, cum era să las eu 23 de
milioane pentru un milion. N-aş vrea să stau în Toronto sau
în Montreal. M-aş duce în Saskatchewan, la Manitoba, pe
undeva pe unde-s indieni, aborigeni, nu mi-ar plăcea în
lumea civilizată. Vedeţi, am un apartament în Bucureşti, de
serviciu, şi trec pe-acolo rar, numai când sunt obligat. Numi place să stau în aglomeraţie. Nu-mi place să stau în
lumea civilizată.
Aţi copilărit la sat. Vă mai întoarceţi din când în când
acolo?
Mă întorc mereu. Mă voi stabili acolo... Curând. Din
păcate satul meu nu mai e ce-a fost de când au început cu
asfaltatul. Au asfaltat până şi cimitirul. Sigur că-mi
displăcea noroiul dar nu cred că formula asfaltului aduce
brusc şi calitate. Aşa s-a dus izul şi culoarea aia specifică.
Acum îţi dai seama ce bucurie e când plouă şi se baligă
vacile pe asfalt? Nu sunt un tradiţionalist în sensul ăla că
ţăranul român nu trebuie mişcat din locul lui. Asta e o

prostie. E normal ca el să evolueze. Dar eu îmi doresc un
ţăran român care să ştie încă să joace hora, sârba iar atunci
când îl vizitez să mă întrebe: „Domnule Tudor Gheorghe
doriţi un pahar de apă? Cu gheaţă sau fără gheaţă? Şi să-mi
spuneţi dacă vă deranjează aerul condiţionat. Asta mi-aş
dori eu. Pentru mine, copilăria a fost fascinantă şi rămâne
un reper al evoluţiei mele artistice pentru că eu m-am
bucurat încă de la început de libertatea pe care ţi-o creează
şi ţi-o dă natura. Eu am fost un copil liber. Eu am fost
slobod. Nu mi-a spus nimeni „Să traversezi pe aici!”, „Să
nu calci pe iarbă!” „Să nu rupi florile!”... Eu m-am jucat cu
mieii de mic, am stat la fătarea lor, la fătarea purceilor, mă
duceam cu vacile, cu oile, stăteam prin pădure şi cunoşteam
absolut toate păsările după tril, după cântece, mă suiam în
toţi copacii, plecam dimineaţa cu vacile şi mă întorceam
noaptea...
Vă e dor uneori, de teatru?
Dar spectacolele mele sunt spectacole de teatru, când cânt,
emoţia mea e emoţia actorului de teatru. Dar ca să vă
răspund totuşi la întrebare, mi-e dor de specatacolul de
teatru tradiţional.
O întrebare amară: de ce n-aveţi nici discipoli, nici
epigoni?
Există mai multe explicaţii. Nu mai sunt profesori mari în
şcolile de teatru, care să impună atitudinea faţă de o
meserie atât de grea. Scena se câştigă greu, centimetru cu
centimetru. Pe urmă, tinerii talentaţi de azi vor să fie direct
vedete. N-au răbdare să aştepte şi să trudească. La muzica
pe care o cânt eu trebuie să ştii ce cânţi, nu e suficient
talentul. Deci, trebuie să înveţi. Apoi trebuie să înţelegi
instrumentul. Deci, trebuie să munceşti. Iar, ca să fii creativ
restaurând piesele vechi, îţi trebuie, pe lângă meşteşug şi
talent, har. Cine să se încumete la toate acestea?
Ce va mai aduce nou trubadurul din Podari, peste 5 sau
10 ani?
Pe cântăreţul din Bănie, cel care a interpretat, poezia
română, de la Dosoftei şi până la Sorescu, Adrian
Păunescu, Ioan Alexandru, o să îl descoperiţi peste ani şi ca
poet. Probabil că nu voi mai face spectacole ci voi sta cu
chitara în braţe într-o casă frumoasă din satul meu natal,
Podari, unde voi scrie şi eu versuri. Poate sunt, cum frumos
spunea regretatul Adrian Păunescu, un mare poet care se
ignoră.
Interviu consemnat de BENONE NEAGOE

Sub ochiul
APOSTOLULUI ANDREI
În Cronica Timpului nr. 1, din 15.01 a.c., a fost publicat
interviul meu realizat cu sculptorul Ioan Astaluș, cunoscut în
special pentru lucrările miniaturale în bob de orez (existând și
o serie de miniaturi „Mihai Eminescu). De același autor, se
află la Iernut, jud. Mureș, o statuie înaltă de 3 metri, sculptată
în lemn de tei, dedicată lui Mihai Eminescu.
În interviul publicat, sculptorul mi-a relatat și povestea statuii
Sfântului Apostol Andrei, autorul fiind chiar Ioan Astaluș.
Preacucernicul Părinte Paroh Ilie Bucur Sărmășanul este cel
care a luat statuia „surghiunită” din garajul Poliției Luduș și
a dus-o la Sărmaș.
În urma discuției telefonice pe care am avut-o cu primarul
orașului Sărmaș, Ioan Moceanu, acesta mi-a confirmat că
statuia Apostolului Andrei a fost așezată, în prezența
părintelui paroh Ilie Bucur, în fața mânăstirii din Sărmaș la
loc de cinste. De acolo, de sus, statuia Sfântului Apostol
Andrei domină cu binecuvântarea sa orașul.
A consemnat Remus Fișcă
Preot paroh Ilie Bucur Sărmășanu și maica Evdochia
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„DRAGOON RIDE/ CãLãTORIA DRAGONULUI”
ION PETRESCU

U

na dintre diferenţele majore, dintre România, stat
membru al NATO, şi principalul său partener
strategic, SUA, o constituie modalitatea de raportare la înţelepciunea seniorilor, la experienţa celor care au trăit momente relevante alături de aliaţi, care au înţelegerea pragmatică a reperelor esenţiale, ale timpului trecut, după anul
1989, ale confruntării militare dure, deloc terminate, de la est
de frontiera răsăriteană a Alianţei Nord-Atlantice şi ale unui
viitor departe de a fi luminos şi plin de justificate speranţe.
Peste Ocean, seniorii sunt invitaţi în arealuri publice,
unde li se oferă şansa de a explica mulţimii nevăzute –
telespectatorii – şi asistenţei, din sălile unor centre de
cercetare şi fundaţii cu preocupări relevante, rosturile unei
lumi tot mai uimită de ceea ce i se poate întâmpla.

Chiar şi în varianta dezirabilă, a situaţiei în care toate
ţările membre ale NATO vor fi de acord cu aplicarea
Articolului 5, în cazul ipoteticei agresiuni contra plaiurilor
mioritice, abia după şapte zile vor sosi în România unităţile
Forţei de Reacţie Rapidă, care, în viitorul care va deveni
cândva prezent, va avea 5.000 de luptători.
Prin urmare, în situaţie de criză, primul garant al libertăţii, independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale
a ţării noastre îl constituie Forţele Armate Române, a căror
stare actuală necesită injecţii financiare rapide, nu amânate la
calendele greceşti, ipotetic fixate pentru anul 2017.
Forţele Armate Române trebuie să beneficieze urgent de:
1. furnizarea de tancuri, transportoare blindate şi alte vehicule militare Forţelor Terestre Române, suficiente pentru a
dota mari unităţi din Transilvania, Dobrogea şi Moldova

Pe plaiurile mioritice,
seniorilor li se sugerează, mai
direct, mai voalat, să aibă grijă
de propria sănătate, că s-ar
putea să nu o mai găsească
acasă, în traducere liberă să lase
doar pe arnăuţii trecătoarei stăpâniri să indicii mulţimii autohtone variantele lumii viitoare,
ceea ce nu ar fi deloc rău, dacă
adevărurile anului în curs ar fi
rostite integral, numai că se preferă acoperirea unora cu moda
manipulării prin eternul recurs
la scandal.
Ca să fiu mai explicit, aşa
cum îmi mărturisea un distins
general cerebral, evident în rezerva de înţelepciune a armatei,
seniorii militari trebuie să înţeleagă, chiar dacă au obiecţii:
„că nu există niciun pericol la adresa României, că pe noi ne
va apăra NATO, că avem cel mai înalt nivel de securitate din
istorie, că din 2017 vom da 2% din PIB pentru apărare, şi
asta ştie şi domnul Putin, pentru că aşa scrie la Articolul 5,
din tratatul NATO, ceea ce înseamnă că este OK! Ca urmare, pensionarii, evident militari, să îşi vadă de treaba lor,
că noi avem Scut. Şi oricum, nu trebuie să ne amestecăm în
ciorba ucraineană, că avem treabă cu anticorupţia.”

dintre Munţii Carpaţi şi Prut; 2. achiziţionarea a trei
submarine pentru Forţele Navale Române, concomitent cu
rapida înarmare a celor trei fregate româneşti şi instalarea
unor noi şi moderne baterii de coastă, pe litoralul românesc;
3. dotarea Forţelor Aeriene Române cu escadrile de luptă de
provenienţă americană, dislocabile la Bacău, Constanţa,
Câmpia Turzii, Timişoara şi Craiova.
„Nu ne va ataca nimeni!” susţin naivii şi formatorii de

Cuvintele dintre ghilimele nu sunt altceva decât expresia
unei amărăciuni, deloc pasagere, ironiile fiind evidente,
deoarece realitatea primului semestru, al anului în curs, bate
filmul unor propagandişti oficiali, care confundă baletul
verbal din Bruxelles cu pragmatismul existent la Washington
D.C., la Casa Albă, de unde Europa este altfel văzută.
În primul rând, România se află la mai puţin de 300 de
kilometri de teritoriul ucrainean ocupat acum de trupele
invadatoare răsăritene, a se citi Crimeea. 300 de kilometri
însemnând câteva ore de marş forţat, dar rapid, ale coloanelor blindate imperiale, din locul lor actual de dislocare,
până la nord de Delta Dunării.
Da, România nu mai este singură, ca în perioada interbelică, dar garanţia reală de securitate o oferă Parteneriatul Strategic cu SUA, deoarece, la nivel NATO, în cazul
unei situaţii de criză, state precum Ungaria, Grecia, Italia,
Cehia, Slovacia şi chiar Bulgaria ar putea fi tentate să facă o
opinie separată, în absenţa consensului necesar, la nivelul
Consiliului Nord-Atlantic, astfel încât celebrul Articol 5 să nu
poată fi aplicat, chiar dacă în acesta se specifică:
„Părţile convin că un atac armat împotriva uneia sau a
mai multora dintre ele, în Europa sau în America de Nord,
va fi considerat ca un atac împotriva tuturor şi, în consecinţă, dacă se va produce un asemenea atac armat, fiecare
dintre ele, exercitând dreptul său individual sau colectiv la
autoapărare, recunoscut de articolul 51 al Cartei Natiunilor
Unite, va da asistenţă Părţii sau Părţilor atacate, prin luarea în consecinţă, individual şi concertat cu celelalte părţi, a
acelor măsuri ce vor fi considerate necesare, inclusiv folosirea forţei armate, pentru a restaura şi a menţine securitatea
zonei Nord-Atlantice.”

opinie de inspiraţie răsăriteană, dar cei care au copii şi le
pasă de viitorul acestora trebuie nu doar să ştie, ci şi să nu
uite că inamicul potenţial estima, în vara anului 1968, când a
ocupat defuncta Cehoslovacia, că va ocupa România în 24 de
ore. Iar atunci ţara noastră avea o armată de peste 300.000 de
militari, nu doar 75.000, ca acum.
Apoi este bine să se cunoască că atât trupele americane
dislocate la Kogălniceanu şi la Deveselu, ca şi escadrilele
americane periodic aterizând la Câmpia Turzii, cât şi militarii portughezi desemnaţi a respira aerul intracarpatin, au o
evidentă prezenţă pur şi simplu imagologică, fără relevanţă
majoră, în posibila confruntare directă cu agresorul.

Aşa că, mai uşor cu pianul propagandiştilor, cel urcat pe
treptele iluziei că Scutul de la Deveselu va opri forţa expediţionară invadatoare – glumă bună de Radio Erevan –,
după cum evitarea discuţiilor pe tema precedentului creat de
Moscova în Ucraina, ar focaliza vigilenţa naţiunii române pe
extirparea corupţiei autohtone, ceea ce nici copiii de grădiniţă nu au cum să creadă.
Deci, după iluzia, dictată – de sus în jos – până la finele
anului trecut, că nu vom fi afectaţi de consecinţele confruntării militare din Ucraina, trăim acum iluzia – sugerată
subtil, de cei care pretind că au sânge nu apă de ploaie în
instalaţii - că nici să discutăm drama statului vecin nu ar mai
fi util. Ei, aş!
Atunci să luăm cazul Poloniei, unde oficialii Ministerului
Apărării, de la Varşovia, sunt interesaţi de pregătirea, deloc
mimată a rezerviştilor, care să fie una
pe măsura imperativelor stipulate în
planurile de verificare şi mobilizare a
Forţelor Armate Poloneze, pentru anul
2015. Şi aici nu sunt afirmaţii standard,
pentru o realitate viitoare, ci este vorba
de chemarea a 12.000 de rezervişti
polonezi, la exerciţii militare, pe tot
parcursul acestui an. 12.000 fiind şi
efectivul trupelor ruse prezente în
Donbass, adică în partea răsăriteană a
Ucrainei, alţi 29.000 de militari ruşi
fiind la plajă, vorba vine, în Crimeea.
La Pentagon, starea de fapt, din Europa de Est, este mai realist evaluată,
imprevizibilitatea deciziilor preşedintelui rus Vladimir Putin determinând,
în replică, măsuri disuasive, menite a
tempera şi diminua psihoza unei noi
agresiuni răsăritene, de data asta în statele baltice, cu acelaşi război de tip
hibrid, sau în Polonia, sub forma unei agresiuni ascunse,
România având parte de vecinătatea Republicii Moldova,
unde Transnistria este un Donbass inaugurat în urmă cu 13
ani, tot de răsăriteni.
Din acest motiv, finalul lunii martie şi începutul lunii
aprilie au constituit perioada aleasă pentru ca 518 militari
americani, cu 118 blindate, printre care şi cele de tip Stryker,
să parcurgă 1800 kilometri, prin state aliate aflate de-a lungul frontierei de est a
NATO, aici fiind vorba
de Estonia, Letonia,
Lituania, Polonia şi
Cehia, finalul marşului
fiind în cel mai bogat
land german, respectiv
Bavaria.
Un marş pe timpul
căruia au fost oprite
blindatele în oraşe mari,
pentru a da posibilitatea
europenilor de acolo să
viziteze vehiculele militare şi să stea de vorbă
cu soldaţii. O demonstraţie de forţă, care a
inclus exerciţii militare
derulate de americani
alături de camarazi din
ţările nominalizate.
Cert este că mesajul transmis de „DRAGOON
RIDE/CĂLĂTORIA DRAGONULUI” a fost înţeles la
Moscova: aliaţii SUA, din Europa de Est, ca şi NATO in
integrum acţionează unit, la nevoie în forţă. De altfel,
„DRAGOON RIDE” face parte din Operaţiunea „Atlantic
Resolve”, iniţiată de Statele Unite ale Americii, în urma
ocupării peninsulei Crimeea de către Rusia. „Atlantic
Resolve” include exerciţii militare derulate de americani cu
aliaţi europeni în statele aflate la frontiera cu Rusia şi
Ucraina, precum şi în Marea Neagră.
Altfel este pace, nu-i aşa?
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RevoluÞia neterminatÃ
ªi democraÞia originalÃ (III)
„Cătușiada” - coșmarul politicienilor
Dipl.Ec. Petre Răcănel - Preşedinte Federaţia Societatea Civilă Românească

Motto: „poate să cadă Universul, dar trebuie să se facă dreptate.”

A

tenția Societății Civile este focusată pe dezbaterile
zilnice ale mass-media cu privire la concepția
clasei politice, afacerile obscure, păienjenișul clientelar al
aleșilor neamului și nu în ultimul rând a independenței
Justiției. Încercăm să clarificăm unele aspecte confuze,
plasate în spațiul public de mai mulți politicieni, analiști
politici sau dușmani interni și externi ai poporului român.
Scopul nostru este ca Justiția să fie repusă în drepturile sale
legitime și să-i restituim imaginea pe care o merită una din
cele mai importante puteri ale statului.
De-a lungul timpului, România și poporul său, în
diferite etape ale dezvoltării lor, au conștientizat ca
dreptatea și drepturile cetățenilor pot fi asigurate și
prezervate numai prin lege și instrumente eficiente, puse la
dispoziție de Justiție. Anticii spuneau că „poate să cadă
Universul, dar trebuie să se facă dreptate”. Cât de mult
înseamnă în România aceste puține cuvinte încărcate de
înțelepciune știm cu toții. Din păcate, timp de 25 de ani au
fost ignorate valorile dreptății și ale Justiției, din cauza
impunerii intereselor ilegitime a unor persoane sau grupuri
de interese și politicieni, situate deasupra legii și a
societății, împotriva interesului național.
Trebuie să înlăturăm acest sistem de sorginte mafiotă și
„să reinstaurăm dreptatea”, să impunem, prin legi aspre,
norme de comportament și atitudine în societate și
economie, în afaceri și politică, care să nu mai poată fi
încălcate sau ignorate de oameni certați cu legea, infractori
mari sau mărunți, mafioți sau reprezentanți ai unor structuri
oculte, care răspund comenzii „banului sau șefului”. În
primul rând, este nevoie să depășim haosul legislativ din
România și să consolidăm puterea legislativă.
Justiția, respectiv instituțiile statului au început să
funcționeze, mai ales după terminarea mandatului fostului
președinte Traian Băsescu, (cu mandate de tristă amintire),
cetățenii au început să spere și să creadă în justiție, adică în
procurorii care acuză și judecătorii care judecă. Prin
schimbările, acuzele și chiar cazurile penale ale unor
magistrați, cei rămași au început aparent fără intervenții să
își facă datoria neținând cont de presiunile politice și
șantajul asupra lor, persoanele și politicienii, implicate în
infracțiuni. Foarte important pentru populație, s-au reluat și
continuat cazuri penale acoperite de cei care au condus
România în ultimii 25 de ani și se încearcă să se scoată
adevărul la iveală cu privire la Revoluția din 1989, șocante
fiind afirmațiile generalului Dan Voinea, cel mai important
personaj (care s-a ocupat de dosarul revoluției și al
mineriadelor), din ultima perioadă, care afirmă că nu au
existat teroriști la revoluție, ci a fost numai o diversiune.
Asistăm și vom asista în continuare la dezvăluiri și
adevăruri din timpul evenimentelor din Decembrie 1989 și
după, care sunt cutremurătoare și ne arată în ce societate
mizeră a trăit poporul român.
Asistăm la un spectacol care se desfășoară în imagini
ale unei Românii triste, prinsă în veselia cătușelor reci.
Încătușații au început să scrie cărți, articole pe rețelele de
comunicare (prin intermediul avocaților, prietenilor sau
colegilor de partide), dau lecții magistraților și își
manifestă nemulțumirea față de justiția partinică și
incorectă din România!
Puterea și opoziția, încearcă să se încătușeze unii pe
alții continuând acuzele reciproce cu iz penal pentru fapte
și infracțiuni foarte grave, comise de multe ori în
complicitate în ultimii zeci de ani. Într-un ritm amețitor ies
și intră la DNA cu cătușele puse, iluștrii noștri senatori,
deputați și miniștri, susțin pledoarii în parlament, sunt
miruiți, aplaudați și chiar felicitați că au scăpat deocamdată
prin același șiretlic, adică votul parlamentarilor de
strânsoarea, răceala și rușinea cătușelor.

Ne dorim ca tot ceea ce vedem să fie doar o campanie,
să devină expresia publică a luptei din interiorul serviciilor
secrete și a instituției numită Justiție, trăim și sperăm să nu
fie doar o noapte a cuțitelor lungi și mari, visăm să intrăm
într-o normalitate a trăirii sufletești sincere față de actul de
dreptate.
Astăzi, în sfârșit, iese la suprafață, că președinți de țară,
premieri, miniștri de finanțe, miniștri ai afacerilor interne,
miniștri ai apărării, generali, ofițeri superiori ai Armatei
Române, șefi de partide, șefi de instituție anticorupție, de
integritate, membrii ai CSM și CCR, președinți de consilii
județene, primari, jurnaliști, influenți oameni politici și de
afaceri, cetățeni de rând și alții, în toate domeniile de
activitate din România, au acționat numai pentru interesul
lor personal, familie și grupurile de interese din care au
făcut parte, nu au ținut cont de preceptele morale, de
valorile naționale, de normele și tradițiile poporului român,
de istoria sa milenară și s-au dat la înțelegeri, fapte și
acțiuni meschine, care au afectat grav interesul național.
Patria, patriotismul, interesul public, bunul Dumnezeu,
poporul și națiunea au devenit, din păcate, noțiuni fără
conținut, lipsite de sens în concepția lor, nemaifiind luate
în calcul, în deciziile și acțiunile de la înaltele niveluri.
Aduși în fața Justiției, pe dosare care trenează de mulți ani,
sau altele redeschise și întocmite pentru fapte comise
imediat după revoluție, nu mai pot fi acoperiți de cei pe
care ei i-au pus în funcții de conducere în instituțiile de
stat, scapă mai greu de închisoare, pe excepții de procedură
și pe alte artificii juridice. Infractorii, sperăm să nu mai
revină în pozițiile lor inițiale, sunt obligați să-și dea
demisia, sunt încătușați și astfel opriți să jefuiască în
continuare țara, economia națională și poporul, sărăcit și
umilit de un sfert de veac. Sunt semne clare că oamenii
legii vor să facă ordine și curățenie în România, o țară
jefuită și coruptă în întregul său.
Cătușele sunt singurele instrumente de forță care pot fi
oferite prin încătușare tuturor celor care în timpul
guvernării Boc, au tăiat pensii și salarii, au declanșat starea
de necesitate, de austeritate pentru poporul român pe motiv
de criză și colaps financiar, în timp ce majoritatea dintre
cei de la putere, furau, înstrăinau bogățiile țării, aprobau
mii de retrocedări într-o singura zi și cărau bani în interes
personal sau de partid, cu pungi de plastic, de ordinul
zecilor de milioane de euro (ex. Alina Bica, Ana Maria
Topliceanu, Blejnar, Marta, etc.).
Revenind strict la independența Justiției, nu putem să
nu remarcăm că, de fapt, Justiția se arată a nu mai fi dependentă de președinte și anumite persoane din guvern, de
anumiți procurori sau judecători puși și uneori influențați
de membrii ai partidelor de la putere sau opoziție.
Evenimentele, știrile, acuzele s-au informațiile din
mass-media, dosarele DNA pe rol sau care se preconizează,
ne dau fiori și ne determină pentru moment să fim rezervați
cu privire la îndeplinirea actului de justiție, să așteptăm
analizele, judecățile și deciziile finale.
Noul președinte al țării urmărește prioritar interesele
statului român, se comportă în conformitate cu
prerogativele sale constituționale, își vede de vizite și de
aspectele protocolului de stat și lasă CSM-ul, Ministerul
Justiției, procuraturile și judecătoriile să își facă treaba,
conform legii. Din declarațiile publice, colaborează cu
Prim-ministrul, ceea ce este firesc, normal și le sugerăm să
continue așa pentru binele poporului și al țării.
Președintele trebuie să se ridice la nivelul marilor
așteptări ale poporului român, iar afirmațiile și
promisiunile sale să fie confirmate prin salvarea României
din situația actuală.

Nu trebuie să scăpăm din vedere rolul Societății Civile,
care s-a trezit, a început să conștientizeze cine sunt cei care
i-au condus, și-a luat destinul în propriile mâini și cu votul
său din 16 noiembrie 2014 și-a dat examenul de maturitate
și a arătat ce poate să facă cu votul său și cum poate să
schimbe în orice moment destinul unui popor și orice fel
de încercare de manipulare, înșelăciune, de către excrocii
politici care vor să-i păcălească. Societatea Civilă este în
drept să monitorizeze activitățile Justiției, să îi sugereze
corecții și să o critice, când este cazul.
Justiția nu este niciun tabu, nu este nici sfântă sau
reprezentantă a divinității și trebuie să se supună și ea
controlului civic, corectându-și treptat excesele sau
incompetențele. Aceleași aprecieri sunt valabile pentru
toate instituțiile statului.
Există din păcate, reprezentanți ai unor trusturi de presă
(de cele mai multe ori cu invitați parlamentari sau
europarlamentari), cumpărați și dependenți de mogulii care
i-au angajat, care apar public permanent și care nu
acționează conform rolului lor și regulilor deontologice.
Aceștia cântă și joacă după cum le dictează patronii,
încercând chiar să îi salveze pe aceștia din urmă de „la
răcoare”, prin emisiuni cu titluri bombastice, exclusiviste,
care să atragă publicul, să facă audiență și să influențeze
justiția. În fața națiunii se face justiție la televiziuni, se
încearcă disculpabilizarea unora dintre cei cu dosare penale
care au fost deja condamnați definitiv, sau în curs de
anchetare, după interesele de grup pe care le reprezintă
fiecare.
Oamenii, în general mai uită, mai și iartă, iar jurnaliștii
mizează pe aceste caracteristici umane și au ajuns până
într-acolo încât să transmită lecții și sfaturi către popor ale
mentorilor lor din pușcării. Fiecare dintre aceștia își acuză,
devoalează, denunță dușmanul politic, sperând într-o
reabilitare în fața electoratului și cine știe, o revizuire a
actului de justiție. Cu siguranță că unele dintre sfaturi și
vorbe înțelepte ale domnilor Dan Voiculescu, Sorin Ovidiu
Vântu, Marian Vanghelie, Elena Udrea, ș.a., ar fi putut fi
luate în considerare de către popor, dacă erau transmise în
libertate și nu comiteau înfracțiunile grave pentru care au
fost încătușați. Din păcate, mulți dintre cei cărora vor să le
adreseze aceste „scrieri alese” s-au îmbolnăvit, au orbit, au
asurzit sau chiar au murit, în timp ce aceștia devalizau și
jefuiau economia națională.
Societatea civilă crede că este timpul ca opinia publică
să afle mai multe dedesubturi și din mass-media
românească, cine sunt deontologii din presa română, care
reprezintă a IV-a putere în stat, cât de acoperiți sau
descoperiți sunt, cum și de unde au supraviețuit așa de bine
într-o perioadă atât de grea și de tulbure din viața poporului
român și nu în ultimul rând, cum au participat și influențat
aceștia viața și soarta românilor de pretutindeni după
decembrie 1989.
Recomandăm, de asemenea, actualei Puteri, inclusiv
Parlamentului, să acționeze, împreună cu Justiția, cu CSM
și CCR, în sensul democratizării, celerității și simplificării
actului de Justiție. În același timp, cerem continuarea
schimbării structurii organismelor respective și dotarea lor
cu forțe și competențe umane, apte să înțeleagă și să
respecte actul de Justiție, esențial în stat și sfânt în
credința populară.
Cu toate schimbările în bine a instrumentelor cu care
procurorii lucrează și își fac datoria pe noile proceduri
penale, care s-au modificat și ele în ultima vreme în România,
paradoxal, celor care au fost de acord cu aceste noi reguli,
nu le mai convin, fiind ei înșiși atinși de efectele lor! (...)
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ŞTIINŢE NONCONVENŢIONALE - NOOLOGIE - PARAŞTIINŢE
Gen. dr. EMIL STRĂINU

TELESCOPUL K E P L E R

Informaţii neaşteptate despre naşterea şi evoluţia stelelor
nului, acestea sfârșind ca pitice maro. Piticele e mai scurtă decât pentru o stea cu masa mai mică.
telele ne par eterne, însă nu sunt. Se nasc și maro se vor contracta până când se va stabili un De exemplu, Soarele arde hidrogenul de aproximor, iar acest ciclu dăinuie de aproximativ echilibru între presiunea internă dată de electroni mativ 4.6 miliarde de ani și mai are hidrogen
treisprezece miliarde de ani. Simulările numerice (consecință a principiului de incertitudine al lui suficient pentru încă 5 miliarde de ani. Dacă
ale Universului timpuriu au oferit primele indicii Pauli) și compresia datorată gravitației. Contrac- Soarele arde hidrogen pentru aproximativ zece
asupra perioadei apariției primelor stele. Detalii, în tându-se, și luminozitatea lor scade devenind greu miliarde de ani, nu la fel de mult timp își va
continuare.
de detectat, ca dovadă că deși au fost prezise petrece în secvența principală o stea de 25 de ori
Valorile obținute pentru momentul apariției teoretic încă din ani 60, prima pitică maro a fost mai masivă decât Soarele; o astfel de stea va arde
primelor stele sunt de 100-250 de milioane de confirmată abia în anul 1995.
hidrogen în miezul său pentru nu mai mult de un
ani de la Marea Explozie. Misiunea WMAP a
Cât timp rămâne o stea în secvența principală miliard de ani.
NASA, începută în 2001, a corectat această li- depinde de masa ei, iar pentru o stea masivă durata
Miezul stelei se contractă odată cu încetarea
mită și a stabilit o valoare de aproxireacțiilor de fuziune ale hidrogenului, iar
mativ 400 de milioane de ani.
temperatura în jurul său crește. Acest
Stelele își au originea în așa-numitele
moment coincide cu începutul arderilor
„maternități stelare”, iar acestea nu sunt
hidrogenului în stratul exterior miezului,
altceva decât regiuni gigantice și dense
făcând ca diametrul stelei să crească. O
de gaz și praf. Aceste regiuni pot colapsa
astfel de stea poartă numele de gigantică
fie din cauza unei influențe exterioare (o
roșie. Chiar și Soarele va deveni o giundă de șoc provenită de la o supernovă
gantică roșie peste cinci miliarde de ani,
ce a explodat în apropiere sau o coliziune
iar raza sa va atinge maximum actuala
cu o galaxie), fie datorită propriei atracții
orbită a Pământului, adică de aproxigravitaționale. În urma colapsului se
mativ 100 de ori mai mult decât raza sa
naște o protostea.
actuală. Centrul stelei, format doar din
Odată cu creșterea temperaturii, o
heliu, se contractă și atinge temperatura
protostea dezvoltă reacții nucleare ale
de ardere a heliului, iar în urma prohidrogenului, iar o astfel de stea este clacesului triplu alfa (heliul mai e denumit
sificată ca făcând parte din secvența prinși particula alfa, iar pentru ca acest
cipală. Vom numi pe alocuri procesele
proces să aibă loc sunt necesare trei
nucleare de fuziune ca procese de „arastfel de nuclee) se formează nucleul de
dere”, chiar dacă aici procesul de ardere
carbon. Carbonul, la rândul său, fuzioîși pierde sensul convențional. De exemnează cu un nucleu de heliu și formează
plu, pentru formarea heliului sunt neceoxigenul. Pentru o stea asemănătoare cu
sari patru atomi de hidrogen, reacție ce
Soarele arderea heliului durează aproxiproduce și energie. În fiecare secundă în
mativ 100 de milioane de ani, până când
interiorul Soarelui aproximativ 600 mitot heliul din centrul stelei e transformat
lioane de tone de hidrogen sunt converîn oxigen și carbon.
tite în heliu, energia radiată în spațiu făDupă încetarea arderilor, miezul stecând posibilă existența vieții pe Pământ.
lei începe să se contracte. Contracția steStelele cu o masă inițială mai mică de
lei e oprită de presiunea electronilor, la
Exemplu de diagramă Hertzsprung-Russell de clasificare a stelelor; diagrama
aproximativ 0.08 mase solare nu dezvoltă care include Soarele, aflat în centrul figurii. Articolul de față detaliază concepte
fel ca și în cazul piticelor maro. Contemperaturi necesare arderii hidrogeprecum „secvența principală”, pitică albă, gigante roșii etc.
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acreție (transferul de
masă de la companion), masa acesteia
poate crește până la o
valoare egală cu limita
Chandrasekhar, iar la
această valoare a masei, pitica albă fie
colapsează și formează o stea neutronică,
fie devine o supernovă (acest tip de supernovă, ce derivă dintro pitică albă, se numește supernovă de

tracția miezului stelei face ca
temperatura în jurul său să
crească, iar procesul de fuziune a heliului începe în
stratul său exterior. Pentru o
stea cu o masă inițială mai
mică decât 8 mase solare,
acesta este stadiul la care
evoluția să ia o turnură „dramatică”. Straturile exterioare
sunt îndepărtate, iar ce rămâne e doar miezul stelei înconjurat de gazul ce odinioară făcea parte din stea.
Stadiul acesta poartă numele
de nebuloasă planetară. Astronomii ne-au dezvăluit de-a
lungul anilor imagini superbe
cu nebuloasele planetare, însă, chiar și frumusețea acestora se stinge după
aproximativ 50 de mii de ani de la apariția lor.
Miezul stelei de odinioară se numește pitică
albă. O pitică albă cu o masă egală cu cea a Soarelui are o rază comparabilă cu cea a Pământului
și o densitate de zece mii de ori mai mare decât
cea a centrului Soarelui. Dacă în preajma unei
pitice albe nu se află nicio altă stea pentru a-i
influența evoluția, temperatura acesteia scade și
cu aceasta și luminozitatea sa.
În schimb, dacă o pitică albă se află în
compania unei alte stele, o altă pitică albă sau a
unei stele din secvența principală, prin procesul de

tipul I).
O stea cu o masă inițială mai mare decât 8 mase
solare are un alt destin decât stelele cu o masă mai
mică decât această limită. Temperaturile din centrul stelelor masive permit dezvoltarea reacțiilor
de fuziune ale carbonului, oxigenului și ale altor
elemente mai grele decât acestea. În cazul stelelor
masive, reacțiile nucleare de fuziune pot avea loc
în același timp în mai multe straturi ale stelei, iar
structura compoziției interne e asemănătoare cu
cea a unei cepe. Miezul stelei e format din fier,
stratul imediat superior e alcătuit din siliciu, urmă-

torul strat e din oxigen ș.a.m.d., iar cel din exterior
e format din hidrogen. O astfel de stea e numită pe
bună dreptate super gigantică roșie, având o rază
mai mare de 100.000 de ori decât cea a Pământului și o luminozitate de aproximativ un
milion de ori mai mare decât luminozitatea
Soarelui.
O astfel de stea nu trece printr-o fază de
nebuloasă, așa cum se întâmplă cu stelele cu mase
mai mici de 8 mase solare, ci generează o explozie
de tip supernovă, a cărei luminozitate e comparabilă cu cea a galaxiei gazdă. Explozia poate lăsa
în urmă o stea neutronică sau o gaură neagră.
Kepler a mai descoperit și planete vechi de peste
11 miliarde de ani, o noutate absolută în domeniu!
Planetele respective aveau
deja o vechime considerabilă
când Pământul abia lua naștere. Cinci mici planete orbitează o stea cu vârsta de
11,2 miliarde de ani, însemnând că au 80% din vârsta
Universului în sine. Acest lucru se traduce în faptul că
galaxia noastră a început să
producă planete solide mai
devreme decât credeam
inițial.
„Acum că știm că aceste
planete sunt de două ori mai
vârstnice decât Pământul, descoperim posibilitatea existenței vieții antice în galaxie”, spune Tiago Campante,
de la Universitatea Birmingham. Telescopul spațial
Kepler a depistat planetele
din jurul unei stele pitice portocalii numite Kepler
444, care se află la 117 ani-lumină distanță și este
cu aproape 25% mai mică decât Soarele.
Piticele portocalii sunt considerate a fi
candidate bune pentru viața extraterestră pentru că
pot rămâne stabile până la 30 de miliarde de ani,
spre comparație cu cele 10 miliarde de ani ale
Soarelui, timpul necesar pentru ca aceste stele săși consume tot hidrogenul. Pentru context,
Universul are o vârstă de 13,8 miliarde de ani.
Din moment ce, din câte știm până acum, viața
începe din întâmplare, planetele mai vechi ar fi
avut mai mult timp la dispoziție pentru a permite
apariția și evoluția vieții. Dar era
neclar dacă planetele din jurul
unei stele atât de vechi ar fi
solide – ar fi mai dificil ca viața
să apară pe o planetă gazoasă,
fără o suprafață solidă.
Primele stele ce s-au format în
Univers erau compuse numai din
hidrogen și heliu și au format
elemente mai grele în interiorul
lor înainte de a exploda. Următoarea generație de stele a apărut
din rămășițele acestora și a încorporat acele elemente mai
grele în miezul lor și în noile
planete formate. Asta înseamnă
că, în general, stelele mai vechi
au mai puține metale.
Până de curând, vânătorii de
planete au presupus că stelele
aveau nevoie de metale pentru a
forma planete, parțial din pricina
faptului că primele planete pe
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care le-au descoperit orbitau, toate, stele bogate în
metale și, parțial, pentru că planetele în sine sunt
făcute din materiale mai grele decât heliul și
hidrogenul. Dar un studiu din 2012, al planetelor
Kepler, a arătat că stelele cu puține metale ar putea
găzdui planete relativ mici.
„Am știut dinainte că în jurul stelelor de orice
metalicitate pot exista mici planete, dar nu se știa
dacă asta se aplică și în cazul planetelor de
dimensiunea Pământului”, spune Campante.
Planetele stelei Kepler
444 sunt mai mici decât
Pământul, cu o rază între
0,4 și 0,74 din cea a
Terrei. Datele Kepler sugerează că planetele tind
să fie solide atunci când
au o rază mai mică de 1,7
din cea a Pământului și
gazoase când sunt mai
mari, însemnând că planetele Kepler 444 sunt
aproape cu siguranță solide. Dar ele au orbită
extrem de apropiată de
stea: ce mai îndepărtată,
Kepler-444f, orbitează o
dată la fiecare 9,7 zile, iar
cea mai apropiată, Ke
pler-444b, la fiecare 3,6
zile. Lungimile orbitelor sunt multipli ale
celorlalte, însemnând că se eclipsează între ele cu
regularitate și, adesea, se aliniază una în spatele
alteia.
„Îți poți imagina că dacă stai pe suprafața
ultimei planete, la anumite puncte din timpul
orbitei poți privi în direcția stelei și să vezi
celelalte patru planete aliniate”, spune Campante.
„Trebuie să fie incredibil”.
Pentru a desluși vârsta stelei, Campante și

colegii săi au folosit o tehnică numită „astroseismologie”. Cu ajutorul setului de date de patru
ani al telescopului Kepler, echipa a urmărit
modificările din strălucirea stelei Kepler 444 în
timp. Aceste fluctuații reflectă vibrațiile din stea,
care denotă densitatea medie. Datorită faptului că
o stea transformă hidrogenul în heliu în miezul său
pe măsură ce îmbătrânește, modificându-i densitatea, cunoașterea densității unei stele îți poate
spune vârsta ei.

Tehnica a dat stelei Kepler 444 o vârstă de 11,2
miliarde de ani, plus-minus 1 miliard de ani. Asta
îl face cel mai vechi sistem cunoscut de planete
solide din galaxie – când s-a format Pământul,
aceste planete aveau deja o vechime mai mare
decât cea a planetei noastre, astăzi.
„Aceste planete înseamnă că Universului i-au
trebuit numai două miliarde de ani ca să își dea
seama cum să construiască planete solide, iar
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acestea există de foarte mult timp”, spune Travis
Mercalfe, de la Institutul pentru Științe Spațiale
din Boulder, Colorado. În timp ce planetele stelei
Kepler 444 sunt prea fierbinți pentru a găzdui
viață, vârsta lor sugerează că ar putea exista și alte
planete vechi, dar mai reci, în alte locuri din
galaxie. „Dacă vieții îi trebuie un timp îndelungat
pentru a se dezvolta sau multe locuri pentru a
încerca să se dezvolte, existența planetelor solide
atât de devreme în istoria
galaxiei înseamnă că planetele
cu civilizații avansate ar trebui
să fie peste tot”.
„Toate acestea sunt mici
bucăți de vești bune”, spune
Andrew Howard, de la Universitatea Hawaii, Manoa.
„Există în continuare multe
obstacole pe care viața ar trebui
să le depășească, dar acum observăm dovezi conform cărora
planetele mici sunt comune și
iată că avem unele, de când
Calea Lactee era în fașă și,
probabil, deja forma planete
solide”.
Următorul pas este de a
desluși compoziția exactă a
planetelor, spune acesta. Echipa sa a folosit
telescopul Keck, din Hawaii, pentru a încerca să
afle masele planetelor prin măsurarea atracțiilor
lor gravitaționale față de stea. Cunoscând masa și
raza planetei, se poate afla densitatea, un indiciu
pentru compoziția planetei – dar masele se
dovedesc a fi prea mici pentru a putea fi măsurate.
„Nu este nici surprinzător, nici îngrijorător, doar
confirmă că sunt planete foarte mici”, spune el.

12

Cronica Timpului Anul 1, Nr. 3 , aprilie 2015

NICOLA TESLA – GENIUL UNIC (II)
DE LA PERPETUUM MOBILE ºI ENERGIA VRIL LA FREE ENERGY
Nicola Tesla – Cugetări

A

m studiat peste 100 de lucrări referitoare la viaţa
şi activitatea marelui savant Nicola Tesla.
Dincolo de uriaşa măestrie în relevarea secretelor
universului, viaţa lui Nicola Tesla are şi episoade deosebit de
stranii care au rămas total neexplicabile până în zilele
noastre. Deşi, bine documentate și autentificate, unele dintre
întâmplări par a fi extrase din lucrări de sience-fiction. Una
dintre cele mai celebre întâmplări s-a petrecut pe vremea
când acesta era adolescent și s-a îmbolnăvit foarte grav,
maladia de care suferea s-a extins rapid și tânărul Nicola a
intrat în comă. Medicii chemați la căpătâiul bolnavului de
către părinții disperați au primit un diagnostic crud: fiul lor
urma să se stingă în maxim 24 de ore, neexistând niciun
remediu care să îmbunătățească starea muribundului. Tatăl
lui Nicola Testla era preot catolic și se împacase deja cu
gândul că fiul său va merge pe drumul fără de întoarcere spre
Împărăția Cerului. Conform însemnărilor existente la
Muzeul Tesla din Belgrad în momentul în care se pierduse
orice speranță legată de îmbunătățirea situației bolnavului și
părinții în fața înevitabilului ce părea că se va produce,
renunțaseră să mai lupte cu destinul și își puneau problema
să se ocupe cu cele trebuincioase înmormântării, comandând
chiar și sicriul, s-a întâmplat ceva straniu, insolit, ce nu poate
fi explicat nici până astăzi. În seara dinaintea zilei pe care
medicii o anticipaseră pentru decesul lui Nicola, acasă, la
părinții săi, s-a prezentat o doamnă îmbrăcată numai în
negru, foarte înaltă și slabă, și care a cerut să vorbească cu
părinții bolnavului. La întâlnirea cu aceștia, insolita doamnă,
a comunicat părinților că a venit să administreze un
medicament lui Nicola în urma căruia, de a doua zi, acesta
urma să fie perfect sănătos, să își revină, să vorbească și să
poată mânca, deoarece de o săptămână accepta doar apă. În
fața bizarei alternative de a accepta administrarea ciudatului
medicament sau a-și lăsa copilul să moară, părinții lui Tesla
acceptă resemnați administrarea doctoriei după care, straniu
emisar, pleacă și se face nevăzut. Deși cu pregătirile de
înmormântare facute, Nicola Tesla a doua zi, după răsăritul
soarelui, se va ridica din pat și va cere de mâncare spunând
că este lihnit de foame și slăbit de puteri din lipsa hranei.
Apoi, Nicola Tesla se va integra în viața sa normală ca și cum
episodul bolii nici nu ar fi existat. Părinți săi au căutat să afle
cine a fost ciudata femeie pentru a-i mulțumi și a-i recompensa, dar nimeni nu a mai văzut-o niciodată.
Apariția unică a acestei stranii doamne pe care nimeni nu
o cunoștea, nu știau de unde a venit și unde a dispărut, a
rămas una dintre marile enigme ale lui Nicola Tesla. Întrebările au rămas fără răspuns
chiar până în zilele noastre. Nimeni, neputând să presupună de
unde știa de boala lui Nicola, ce
medicamente i-a administrat, cine a trimis-o, de unde venea și
unde a dispărut ...
Există documente care atestă
această întâmplare dar, și ca și
alte întâmplări stranii din viața
lui Tesla, nu are până în prezent
nicio explicație logică cât de cât
credibilă. În numerele viitoare
vom prezenta și alte episoade din
viața și activitatea lui Nicola
Tesla.

„Mintea este mai clară și mai agilă în izolare și în
singurătate neîntreruptă. Nu ai nevoie de un laborator
uriaș în care să gândești. Originalitatea prosperă în
izolare, fără influențele exterioare care paralizează mintea
creativă. Stai singur, acesta este secretul invențiilor; stai
singur, atunci se nasc ideile.”
„Toata lumea ar trebui să-și considere propriul corp ca
fiind un cadou de neprețuit primit de la cineva pe care-l
iubește mai presus de toate… o lucrare minunată de artă, de
o frumusețe de nedescris și un mister dincolo de concepția
umană și atât de delicat încât un cuvânt, o respirație, o
privire, ba chiar și un cuvânt îl poate răni.”
„Dintre toate rezistențele produse de fricțiune, cea care
distruge cel mai mult libera circulație a oamenilor este
ignoranța, ceea ce Buddha a numit „cel mai mare rău din
lume”. Fricțiunea rezultată din ignoranță poate fi redusă
doar prin răspîndirea cunoștințelor și prin unificarea
elementelor eterogene ale umanității. Nici un efort nu ar
putea fi mai bine cheltuit.”
„…instinctul este ceva ce transcede cunoașterea. Avem,
fără îndoială, anumite fibre fine care ne permit să percepem
adevărurile atunci când deducția logică, sau orice alt efort
intenționat al creierului, este inutil.”
„Darul puterii mentale vine de la Dumnezeu, de la
Divinitate, iar dacă ne concetrăm mintea noastră asupra
acestui adevar, noi intrăm în ton cu această mare putere.”
„Virtutile și defectele noastre sunt inseparabile, precum
materia și energia. Când acestea se separă, omul nu mai
există.”
„Simțurile noatre ne permit să percepem o porțiune
minusculă din lumea exterioară. Auzul nostru se extinde pe

o distanță mică. Vederea noastră este impiedicată de
corpurile și de umbrele care intervin. Pentru a ne cunoaște
este necesar să ajungem dincolo de sfera percepțiilor
noastre senzoriale.”
„Ceea ce vrem cel mai mult este o mai bună întelegere
între oameni și între comunități peste tot pe pământ și

eliminarea acelui devotament fanatic față de acele idealuri
sublime născute din egoism național și din mândrie, care pot
întotdeauna să împingă lumea într-un barbarism primordial
și în ceartă.”
„O nouă lume trebuie să se nască, o lume care ar putea
să justifice sacrificiile oferite de umanitate. Această lume
nouă ar trebui să fie o lume în care nu ar trebui să existe
exploatarea celor slabi de către cei puternic, a binelui de
către rău; o lume în care nu va exista umilirea săracilor de
violența bogaților; o lume în care produsele intelectului,
științei și artei vor servi societatea pentru binele și
infrumusețarea vieții și nu indivizii pentru acumularea de
avere. Această lume nouă nu va fi o lume a națiunilor
asuprite și umilite, ci a națiunilor libere și a oamenilor liberi
egali în demnitate și respectuoși față de om.”
„Cunoașterea vine din univers, iar viziunea noastră este
structura sa cea mai perfectă. Avem doi ochi: pământești și
spirituali. De preferat este ca cei doi să devină unul singur.”
„Convingerea mea ferma este într-o lege a compensării.
Adevăratele recompense sunt întotdeauna în proporție cu
munca și cu sacrificiile făcute.”
„Oamenii de stiință din ziua de azi gândesc profund în
loc de clar. Unul trebuie să fie sănătos pentru a gândi clar,
dar unul poate gândi profund și poate fi destul de nebun.”
„De milenii această idee a fost proclamată în
învățăturile înțelepte ale religiilor, probabil nu numai ca un
mijloc de asigurare a păcii și a armoniei între oameni, ci ca
un adevăr profund întemeiat. Budiștii au exprimat această
idee într-un fel, creștinii într-un alt fel, dar ambele spun
același lucru: suntem cu toții unul.”
„Să lăsăm viitorul să spună adevărul și să evalueze pe
fiecare în funcție de munca și de realizările sale. Prezentul
este al lor; viitorul pentru care am muncit cu adevărat, este
al meu.”
„Individul este efemer, rasele
și națiunile vin și se duc, dar
umanitatea rămâne.”
„În secolul XXI, robotul va
prelua locul pe care îl ocupau
sclavii în cadrul civilizațiilor
antice.”
„Tot ceea ce era grozav în
trecut era ridiculizat, condamnat,
combătut, suprimat – doar ca să
iasă la iveală cu și mai multă
putere și cu atât mai mult
victorios din luptă.”
„Pacea nu poate veni decât ca
o consecință a iluminării umanității.”
„Cu siguranță, unele planete
nu sunt locuite, dar altele sunt și
între acestea trebuie să existe
viață în toate condițiile și etapele
de dezvoltare.”
„Nu există dubiu că mâncarea vegetală, precum sunt
fulgii de ovăz, este mai economică decât carnea și
superioară ei atât de punct de vedere al performanțelor
fizice cât și al celor mentale obținute. În plus, o astfel de
mâncare, ne taxează organele digestive mai puțin și ne face
mai multumiți și mai sociabili, producând o cantitate de bine
care este mai dificil de
estimat.”

Supliment
ştiinţific
realizat de
gen.dr. Emil Străinu
Nr. 2
Martie 2015
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EVENIMENT EDITORIAL – Ediţie bilingvă ruso-română

POªTAªUL
NOCTURN

Anul care a trecut a mai lăsat în urma lui gândurile
şi sentimentele unuia dintre semenii noştri, poet,
cetăţean al planetei, călător prin viaţă.
Editura IDEEA EUROPEANĂ a marcat în 2014 un
eveniment editorial al preocupărilor ei, prin editarea
volumului de versuri „Poştaşul nocturn”.
Autor Veaceslav SAMOŞKIN

Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE
Autorul, Veaceslav SAMOŞKIN este poet şi ziarist rus,
membru al Uniunii Scriitorilor din Moscova. S-a născut în anul
1945 în regiunea Penza (Rusia) şi a absolvit Universitatea
„M.V. Lomonosov” din Moscova. O perioadă îndelungată de
timp a fost corespondent permanent de presă în România şi a
condus Biroul RIA „Novosti” din Bucureşti. În anii studenţiei
a participat la asociaţia informală a poeţilor SMOG (Cea mai
Tânără Societate a Geniilor), interzisă de autorităţi. A publicat
poezii în almanahurile şi revistele ruse „Iunost”, „Moscova”,
„Den i noci”, „45 Parallel”, „Literaturnaia Rossia” şi în
revistele „Kresciatik” (Germania), „Kodrî” (Chişinău), precum
şi în publicaţiile româneşti „România Literară”, „Cronica
Română”, „Argeş”, „Cronica Fundaţiilor”, „Kitej-Grad”. Este
autorul volumului de poezii „În direcţia spre (dinspre) SMOG”
(Moscova, 2008) şi traducător de poezie şi proză românească.
A participat la festivalurile internaţionale de poezie „Nopţile de
poezie” de la Curtea de Argeş, „Mihai Eminescu” de la
Craiova, şi altele.

Constelaţia Brâncuşi
Păsările tale Măiastre
Deja au zburat în Cosmos,
Au ieşit primele în spaţiu,
Mai devreme decât câinele Laika,
Mai devreme decât Iuri Gagarin...
E de-nţeles:
Prea mult le-ai şlefuit
Cu mâinile tale calde,
Prea multă dragoste
Le-ai insuflat.
Şi secretul artei acesta-i:
Să-ţi înveţi opera să zboare,
Să se transforme într-o parte,
Într-o bucată a Universului...
Unde s-au dus păsările tale?
S-au aşezat pe cerul de noapte

Pe Veaceslav SAMOŞKIN, autorul volumului de poezii
„Poştaşul nocturn”, editorul îl prezintă în cuvinte puţine, dar
suficient de bine alese, pentru a-i cunoaşte forţa intelectuală şi
frământările lui în domeniul creaţiei literare.
Ca român, naţionalist creştin (ortodox), iubitor de ţară şi
neam, am apreciat întotdeauna valoarea intrinsecă a semenilor
mei, indiferent de naţionalitate, religie, cultură ş.a. I-am
admirat şi respectat ca pe autentice valori universale, care
aparţin umanităţii.
Poetul Veaceslav SAMOŞKIN, dincolo de sensibilitatea pe
care o are faţă de universul în care trăieşte, pentru care şi-a
dăruit ani din viaţă pentru a-i surprinde detaliile şi frumuseţea
trecătoare, este şi un vechi prieten al României şi al poporului
român. De apreciat prefaţa domnului Dinu MORARU, cu titlul
sugestiv „Un poet la răscruce de veacuri” şi redactarea
versiunii în limba română a lui Ion COVACI. Grafica coperţii
cărţii, executată de Florin AFLOAREI, precum şi desenele
făcute cu măiestrie şi inspiraţie, întregesc într-un mod fericit
mesajul unora dintre poeziile lui Veaceslav SAMOŞKIN. Un

Ca o mulţime de stele,
Un fel de Pleiade,
Undeva între Lebăda şi Vultur,
Păsările tale Măiastre,
Constelaţia Brâncuşi...
Poştaşul nocturn
Cineva pe lume nu mă lasă
singur cu singurătatea mea:
simt cum noaptea-mi pipăie, sfioasă,
geamul îngheţat, cu fulgi de nea.
Cum un orb cu degete avide
nevăzutul s-ar căzni să-l vadă,
braţ de nea spre chipul meu întinde…
Ce-ar fi s-o întâmpin pe verandă?

merit deosebit îl are şi „arhitectul” lucrării, redactorul Tania
SÂRBU.
Volumul „Poştaşul nocturn” conţine 34 de poezii: •
Constelaţia Brâncuşi, • Primul tramvai; • Şapte ani de-acasă •
Secolul XX • La sicriul Rusiei • Oraş cu nume bolşevic •
Zăpadă în aprilie (din ciclul „La perestroika”) • Cocorii lui
Ibycus-1989 • Salutare, oraş răspopit! 1998 • La moartea lui
Soljeniţîn • Supă de fidea • Am fost o ţestoasă • Şi dorul inimii
şi zborul • Sedus de gânduri intrepide • Împărţind tihna vilei •
Tiptil • Linie albă • Lume, clonă, lume • La joncţiunea
ştiinţelor liminare • Însingurat • Îngerul alb • Parada planetelor
• Poştaşul nocturn • Orion • Raţe sălbatice • Zâmbetul
femeilor • Filiera bere • Cimitirul Bellu. Aleea Scriitorilor •
Car cu patru boi • Caniculă la Bucureşti • Decembrie • Un
puşti aşteaptă • Nouri mari • Unde-i neînfricata mea navă?
Pentru cititori, consumatori de poezie şi dornici de
momente sublime de sensibilitate, voi prezenta câteva dintre
poeziile poetului Veaceslav SAMOŞKIN:

Car cu patru boi
Să vorbim, să facem cunoştinţă –
de altminteri, parcă ne ştiam…
Ce-are a-mi căuta în locuinţă,
fulguindu-mi unduios în geam?
Ori – să sper? – mi-o fi adus vreo veste
de la o făptură scumpă mie,
ce de-atâta vreme locuieşte
pe o stea numită Veşnicie?
Ah, ce n-aş da şi pentru două şoapte!
Dar timpul nu se-ntoarce, în restrişte.
Şi pleacă-n drumu-i milostiva noapte –
poştaşul visurilor mele triste.

Peisaj cu boi în jug şi car
făgaş de colb, mut şi solar
şi un ţăran în cămeşoaie,
toiag subţire, clop de paie –
frescă din viaţa decupată
şi pe simeză aşezată
cu gust, într-un salon de soi.
Text: <Grigorescu, Car cu boi>.
Doar tonuri pale. Verde crud.
Scârţâitori de roţi se-aud.
Grea legănare de plăvani.
Colb. Boi. Valahia. Balcani.

ELIZA ROHA

Aureliu Goci

– LIVIU REBREANU –

D

omnul Aureliu Goci este un împătimit critic și
istoric literar, un erudit redutabil, cu o largă
deschidere și comprehensiune a comiterii faptului literar,
un nonconformist care gândește cu mintea eliberată de
canoane și emite judecăți de valoare personale, este un
devotat descoperitor de talente și competențe
scriitoricești. Aș putea afirma, convinsă că nu greșesc, că
domnia sa, atunci când intuiește un talent și constată că
nu s-a înșelat, este cu mult mai încântat decât subiectul în
cauză. Se apleacă cu mărinimie, chiar paternal, cu bucurie
și respect asupra operei literare, analizează amănunțit, cu
conștiinciozitate și profunzime textele citite, scotocește cu
dorința de a dibui sâmburele luminos.
Am făcut această scurtă evaluare personală a criticului
și istoricului literar Aureliu Goci ca să poată fi înțeleasă
dimensiunea valorică a celei mai recente cărți de critică și
analiză literară închinată marelui prozator Liviu
Rebreanu, întemeietorul romanului ca gen literar și al
speciilor sale, operă pe care o consider un adevărat
monument literar, impunător și dăinuitor.
Este operă de căpătâi, consistentă, la care maestrul a
trudit mulți ani, reluând-o după fiecare perioadă de
acumulări intelectuale și maturizare a gândirii, găsind,
acum, momentul potrivit pentru a-i da forma finală. Este

Centrul operei ºi distribuÞia tipologicÃ
Este o creație literară totală, atotcuprinzătoare, cu reprezentare panoramică dar și minuțioasă,
decantând un material imens pe care l-a studiat și evaluat cu pricepere și prețuire.
o creație literară totală, atotcuprinzătoare, cu reprezentare
panoramică dar și minuțioasă, decantând un material
imens pe care l-a studiat și evaluat cu pricepere și
prețuire. În analizarea pertinentă a operei marelui scriitor,
pornește de la considerații vizând teoria literară, se
apleacă reverențios, cu acribie și interes, desțelenind
roditorul câmp literar al genurilor și speciilor respective,
descriind cu osârdie contextul literar-istoric în care se
înscrie zestrea creativă lăsată de Liviu Rebreanu.
Stilul literar al maestrului Aureliu Goci, recognoscibil,
este rodul unei imense trude într-un laborator lexical de
înaltă ținută intelectuală. Plecând de la un cuvânt,
născocește altul, căruia îi conferă o înțelegere cel puțin
nuanțată, dacă nu chiar superioară ori supradimensionată,
proiectând o exprimare plastică, spărgând tiparele
semantice ale cuvântului. În cuprinderea a peste 220 de
pagini, ne poartă în universul de înaltă spiritualitate al
unui titan nemuritor ce ține pe umerii săi piatra de temelie
a romanului românesc din care a izvodit o literatură
romanescă în continuă creștere, a cărei obiectivă
recunoaștere o așteptăm încă și care bucură cititorii și
îmbogățește cultura românească.
Odată elucidat contextul literar-istoric, geneza și
felurile genurilor și speciilor literare, existente în timpul
care ni l-a clădit pe Liviu Rebreanu, respectiva lucrare
este împărțită pe capitole care analizează, pe etape
succesive, activitatea scriitoricească a marelui om de

litere. Lucrările sunt analizate, în amănunt, cu finețe și
devotament, și peste toate acestea împătimit de munca sa,
dintr-o multitudine de fațete: importanța lor, textualismul,
tipologia personajelor, acțiunea, impactul imediat,
vremelnic, în funcție de cum a fost receptat la momentul
respectiv dar și cel de peste timp, influența exercitată
asupra operelor scrise mai târziu, de alți autori,
importanța ca element fundamental al creației literare
românești, în continuă interdependență cu aspectele
social-istorice, politice ale timpului dar și autobiografice.
Această monografie plurivalentă a operei rebreniene,
originală, complexă, de mare profunzime și finețe, creație
literară de o incontestabilă valoare și trăinicie, vine în
întâmpinarea iubitorilor de literatură, deschide o nouă
poartă spre cunoașterea, înțelegerea și receptarea corectă
a operei literare lăsate de Liviu Rebreanu, după cum
însuși autorul, domnul Aureliu Goci, afirmă: „(…) Opera
lui Liviu Rebreanu există în toate scenariile eternității
românești, creează o operă autoreplicantă, simultan
unitară și diversă. Cu alte cuvinte, se reproduce pe sine,
se multiplică în forme independente și diferite, la egală
distanță de centrul semnificant. (…) Ca și opera
eminesciană, creația sa a fost evaluată și comentată prin
diversele categorii estetice – realism, modernism,
fantastic, clasicism, ceea ce a făcut posibilă o apreciere
foarte specială – un Eminescu al romanului.”
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AlternanÞele albului







(Corneliu Zeana,

ste de neînţeles cînd mai are răgazul să-şi scrie
cărţile un personaj împovărat de un asemenea
palmares profesional, hramuri şi prestigiu
internaţional cum e distinsul conf. dr. Corneliu Zeana,
ale cărui titluri onorifice, enumerate, ar necesita
numai ele o broşură. Dar cu nimic mai lesne de
priceput este cum de are parte de vizibilitate doar ca
publicist şi epigramist un atare prozator care practică
sistematic Alternanţe (Edit. Muzeul Naţional al
Literaturii Române, 2013) între albul halatului
hippocratic şi albul paginii, luîndu-şi în serios
condeiul cu aceeaşi răspundere cu care-l examinează
pe pacient ori pe studentul medicinist. Căci dacă azi,
la Trei secole după Milescu (2002), ilizibila „scriere
de doctor” a devenit deja un sinonim pentru orice
mîzgălitură, nu acelaşi lucru se poate spune despre
acest condei atunci cînd călăreşte la cîte un Rodeo cu
Pegas (2014) sau oficiază la altarul Muzelor o
Mistuire (2012) de cuvinte. Spre ilustrare, iată Piatra
cu noroc: deşi povestea începe colocvial, autorul
adresîndu-se direct cititorului în felul în care – cu
comparaţia lui Georges Blin – doi spectatori ar
comenta la teatru cele petrecute pe scenă, totuşi n-o
face din perspectiva omniscientă a creatorului liber săţi toarne cîte-n lună şi în stele după bunul plac, ci cu
protocolul de autentificare al folcloriştilor: „Uf, dar
vîrtos mai e şi pămîntul acesta, îşi zise ţăranul,
principalul personaj al povestirii noastre, care a fost
culeasă chiar din satul cu pricina şi reprodusă cît mai
exact cu putinţă în cele ce urmează. Omul nostru
desţelenea, într-o bună zi” etc. Iar mai la vale, grija
pentru certificare merge pînă la etimologism:
„Gheorghe, cum îi spunea şi numele, om al
pămîntului, rămăsese locului de parcă ar fi avut
rădăcini”, iar nevasta Santipa e şi ea o corupere
administrativă a originalului paleoelin Xanthíppe
(masc. Xánthippos va fi fost un fel de „Calul Bălan”),
din acelaşi ADN al lui Hippocrat din Kos (gr.
„stăpînul cailor”). Schiţa Va fi mîine e şi ea introdusă
paratextual printr-o semnalizare anticipativă de o
ironie edificatoare: „Textul de mai jos aparţine
genului ficţiune, prin urmare toate întîmplările şi
personajele ar putea fi, sau chiar sînt, absolut reale şi
identificabile”. Tot un procedeu de scriere desluşită
este împrumutul din tehnica naturaliştilor, aplicată de
exemplu tribulaţiilor şi tertipurilor unui buldog
universitar în Azi în Timişoara, mîine-n toată ţara!,
îndărătnicit să ţină ciolanul în fălci: „Corpul juridic al
Ministerului Educaţiei se arătase categoric: legea nu
permite un al treilea mandat. Cine este oare mai
presus de lege? Iată, aceasta este întrebarea, care,
odată formulată, se porni să străbată rînd pe rînd
circumvoluţiunile cerebrale, sărind peste şanţuri,
cufundîndu-se în tenebrele subconştientului, unde se
rătăci un timp prin hăţişul substanţei reticulate, ţîşni
apoi spre suprafaţă caun scufundător care se grăbeşte
să iasă la aer spre a respira, şi făcu asta cu atîta
energie, încît părăsi materia cenuşie, atîta cîtă era
aceasta, se izbi de calotă, ricoşă de meninge, reintră în
zonele care guvernează limbajul articulat, de unde,
asemeni unui cîine de vînătoare care vine cu raţa în
gură, aduse aşteptatul răspuns, care-l mulţumi întru
totul pe domnul rector: Justiţia Română, desigur.
Domnia sa se felicită pentru idee şi se lovi uşor cu
palma peste fruntea care între timp se brobonise de
sudoarea izvorîtă în urma efortului intelectual. Ca
urmare, s-a fost deschis un proces contra Ministerului
Educaţiei, cu argumentul că mandatul său, suprapus

E

Alternanţe, Ed. Muzeul Naţional al Literaturii Române, 2013)

... deşi străină de ambiţiile unui caligraf, preocuparea autorului pentru
acribie şi claritate e vizibilă, după cum şi deprinderea
profesională de a examina lucrurile la rece.
cu cel de parlamentar, a fost incomplet, deoarece se
ştie că a fost răcit de cîteva ori şi, desigur, a lipsit ca
urmare a acestui fapt în unele perioade, plus faptul că,
fiind şi senator, a participat uneori (ca toţi
parlamentarii) şi la unele şedinţe ale înaltului for
legislativ.” Aşadar, deşi străină de ambiţiile unui
caligraf, preocuparea autorului pentru acribie şi
claritate e vizibilă, după cum şi deprinderea
profesională de a examina lucrurile la rece. Căci
dr.Corneliu Zeana, reputat cardiolog, atunci cînd vine
vorba de literatură nu practică „operaţii pe cord
deschis” ca poetul George Tei, ci trepanaţii, nefiind un
sentimental, ci dimpotrivă, un ironist cu stofă de
pamfletar, în ale cărui comentarii corozive îl recunoşti
pe epigramistul versat. În Ghid de conversaţie
româno-chinez, bunăoară, sarcasmul e ambalat la
turaţie maximă prin tehnici antinomice: „Am oprit
politicos un trecător chinez, care se remarca prin
faptul că nu se deosebea cu nimic de toţi ceilalţi”, iar
mai la vale, după ce localnicul face cale-ntoarsă
pentru a-l conduce în direcţia opusă preţ de 2-3
kilometri, turistul nostru îi analizează „zîmbetul său
larg, care exprima bucuria deosebită, legată fără
îndoială de faptul că i-am oferit prilejul de a se
întoarce din drum”. Povestirea, de un umor sălbatic şi
documentată la faţa locului, ţi-aduce aminte de
insolita pagină de Filozofie chinezească din aşa-zisul
jurnal de călătorie al lui Gog, unde singura însemnare
în originalul italian era „Beijing, 28 martie. Am citit
într-o carte chinezească nişte cugetări aşa de
frumoase, că vreau să le transcriu aici, ca să le am mai
la îndemînă.”, urmată de 80 de kangi (ideograme
chinezeşti) NETRADUSE. Dar acelaşi deficit de
comunicare îl găsim inclusiv în propria ogradă unde,
astăzi, „de la lumea afacerilor şi pînă la Parlamentul
României, ceea ce este cam acelaşi lucru în fond,
analfabetismul şi, mai cu seamă, semianalfabetismul
reprezintă o garanţie de succes” (şi se dă aici pildă de
succes electoral un fost ministru al educaţiei - ditamai
universitarul - „garantat” de reclama unui primar
semianalfabet notoriu). Tot degenerarea dialogului va
conduce şi la ratarea vizitei din Peştişorul, unde casa
boierească „mare cît un palat” locuită de o mătuşică şi
un motan se dovedeşte totuşi neîncăpătoare pentru cei
doi oaspeţi neîndemînatici, cărora le-ar veni mănuşă
portretul făcut de Harold Schonberg lui Beethoven
cum că „reuşea să strice ori să spargă aproape orice
obiect pe care punea mîna”. Haosul este sporit de
ifosele poliglosice ale personajelor, mătuşica agasată
(„mais assez, ça suffit”) şi nepotul spiritual
(„Scherben bringen Glück”- germ. cioburile aduc
noroc) mîrîindu-se ca după o halbă cu bere vărsată pe
duşumea într-un han din Alsacia. Logomahia joacă
feste şi în relaţia dintre medici şi pacienţi. După ce, la
spital, o gîscă de plocon e băgată peste noapte la
congelator, a doua zi statuia ei nu se mai lasă scoasă
de acolo cu nici un chip, şi atunci ocolişurile cu care o
doctoriţă nurlie apelează la ajutorul discret al unui
pacient sînt confundate de zevzecul ăla cu nişte
avansuri (Gîsca). Altundeva, clientul venit la
„singurul restaurant dietetic din Bucureşti” (who’s
who ?) aproape că s-ar putea lipsi de precizătile
ospătarului cîtă vreme „faţa dumneavoastră de masă
poate servi şi ca listă de bucate”, limbajul obiectelor
aşadar devenind mai inteligibil chiar decît cel uman
(Dieta). Altminteri, nimic mai firesc decît toată
această babilonie endemică, de vreme ce
„analfabetismul funcţional al românilor [i.e.
incapacitatea de a înţelege un text] a crescut de la
41,3 % la 53,5 % între anii 2000 şi 2006” (vezi
Raportul EDUCER publicat în 2008), iar la ora
actuală depăşeşte mai mult ca sigur 60-65 %.

Brâncuşi avusese deci dreptate că ne-a lăsat proşti la
plecare şi ne-a găsit la întoarcere şi mai proşti.
Deunăzi, nişte ţărani de-ai noştri superdotaţi cu TV
prin cablu, smart-phone şi internet „oaierles” (dar cu
closet tot în fundul grădinii) intervievaţi într-un
sondaj, nu ştiau nici barem „de ce apune soarele”!
Numai că a pune diagnostic politic acestei catastrofe
culturale reprezintă o naivitate made in Romania
tipică. În realitate, în ciuda convingerilor autorului,
dezastrul e global, inclusiv în rîndul elitelor
universitare occidentale, progresul galopant al
îndobitocirii din ultimele decenii nefiind decît
produsul epocii post-industriale a actualei societăţi de
consum, cultivat de hedonismul tehnologic. Nu
degeaba a apărut pe piaţă, maimuţărind etichetele
ipocrite aplicate din 2001 de CCE pachetelor de
ţigarete (de ce nu şi telefoanelor anticelulare, de 11 ori
mai nocive, sau aşa-ziselor „etnobotanice” ?),
simbolul acelui copac al cărţilor şi avertismentul
„Reading can seriously damage your ignorance”
(Cititul poate dăuna grav ignoranţei). La Melbourne
poţi vedea azi un monument numit Scufundarea
culturii, un colţ ca de acoperiş de templu ieşind din
trotuar iar restul fiind „scufundat”, mai avînd încă pe
o latură a frontispiciului scris „LIBRA...” iar pe
cealaltă, perpendiculară, continuarea „...RY”
(„BIBLIOTECA”), şi asta, în mod ironic, la doar doi
metri de un stîlp de iluminat pe care atîrnă semnul de
circulaţie „NO U TURN” („Întoarcerea interzisă”). Ei
bine, ce are de-a face cu politica de partid acest
manifest al salvării tezaurului cultural universal? În O
filă de jurnal: 9 mai 2010 (versiune pacifică a
feroviarei Bubico, fără nevricale şi defenestrări
melodramatice), întrebat „La ce staţie am ajuns?”,
călătorul din tren citeşte pe fereastră reclama „Fast
Food” – şi atunci i se replică: „Ah, sîntem deci la
Adjud.” Iată deci adevărata problemă! Or, tocmai din
excesele de ideologizare vin scăderile unora din aceste
proze, acolo unde satirei îi ia locul exerciţiul politic
partizan, interesul artistic fiind pus pe fugă de vocea
stridentă a pamfletarului. Schema lor uzuală,
înscenarea unei întîlniri cu un străinez sau altul (vezi
bunăoară O discuţie cu domnul Mustafa Kalim), e un
pretext de problematizare a actualităţii politicoistorice după procedeul itinerant Papini – în lipsa unei
poieni a lui Iocan ori a sanatoriului lui „Radamante”
din Der Zauberberg. Dar tot narativitate zero au şi
cazurile de comentarii nedialogate, aşa cum este textul
Traduttore, unde năstruşnicele traduceri din versurile
Hertei Müller apărute la Ed. Vinea (şi „este cel puţin
ciudat faptul că Herta Müller a avut nevoie de
traducător pentru limba română”) par uneori mai
curînd un exerciţiu liric propriu al Norei Iuga. Din
acelaşi aluat critic este Epigrama cu bucluc, ce
readuce în discuţie vechea poveste a retrogradării
acestei specii „minore”, dar suficient de importantă
totuşi pentru a-l face celebru pe un Marţial, pentru a-l
trimite pe bietul Nicolo Franco ad patibulum, sau
pentru a-i aduce doctoratul unei Elis Râpeanu. Oricît
de motivate ar fi însă asemenea „alternanţe” la
naraţiunile propriu-zise, definitoriu pentru volumul de
faţă rămîne uriaşul potenţial satiric al
diagnosticianului de maladii sociale şi de turpitudini,
ironia muşcătoare prescrisă în doze letale.
Spre a conchide, girul acordat cărţii de prefaţa
prof.dr. C.D. Zeletin, traducătorul sonetelor italiene
renascentiste şi medievale, se dovedeşte a nu fi fost
defel doar un gest de amabilitate colegială. Întradevăr, pentru sănătatea dumneavoastră, încercaţi
injecţiile satirice ale dr. Corneliu Zeana şi nu veţi
regreta.
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Aromânii risipiÞi în întreaga lume
s-au reîntâlnit sufleteºte în acest film!

„Nu sunt faimos dar sunt aromân”
Actrița româno-canadiană CLAUDIA MOTEA în dialog cu regizorul TOMA ENACHE
Claudia Motea: Crezi că există o simbioză între
teatru și film?
Toma Enache: În mod sigur există o simbioză,
precum cea dintre un bărbat și o femeie. Ambii sunt
oameni și totuși sunt atât de diferiți. Paradoxal însă, se
completează foarte bine.
C.M.: Ce-ţi place cel mai mult la familia ta?
T.E.: Familia e matca, puterea și rostul meu.
C.M.: Piesa „Sex, relații și câteodată iubire…” ce
transmite ca mesaj artistic?
T.E.: Că uneori iubirea se vede cel mai bine dinspre
partea ratată a ei, dinspre partea eșuată a ei, care nu
mai poate fi recuperată.
C.M.: Ce te-a determinat să faci un film în aromână,
despre aromâni?
T.E.: Motivația a fost una lăuntrică. Am simțit că a
venit timpul ca după o sută de ani de la filmarea
primelor imagini în mișcarea din Balcani realizate de
frații Manakia, să facem un prim film, vorbit în limba
noastră străveche. Am resimțit asta ca pe o datorie și
în acelaşi timp ca pe o obligație. Simțeam că sunt
trimis să realizez asemenea lui Hercule una dintre
celebrele „munci”. Pur și simplu trebuia să aduc
pentru neamul meu „lâna de aur”. Iar acest lucru, care
mi se părea extraordinar de greu, trebuia să-l
împlinesc eu, un biet muritor. Să realizezi un film
artistic ca „Nu sunt faimos dar sunt aromân” părea la
început ceva imposibil de făcut. Repet ceva ce am
spus de multe ori atunci: „E atât de imposibil să fac
acest film, că în cele din urmă, am să-l fac!”
Și am adunat în jurul acestei producții zeci de
sponsori, sute de donatori, mii de oameni, zeci de mii
de spectatori. Aromânii risipiți în întreaga lume s-au
reîntâlnit sufletește în acest film!
C.M.: Filmul tău arată în mod clar că cea mai mare
responsabilitate pentru situația de azi a aromânilor,
în special în țările balcanice în care ei locuiesc, o
poartă exclusiv aromânii.
T. E.: Acesta este adevărul și o spun cu durere, dar cu
iubire în același timp! Nu o spun ca pe un reproș, ci în
primul rând ca pe o conștientizare a acestui fapt. Toți
ar trebui să știm asta. Doar știind acest lucru putem
construi viitorul. Eu sunt un optimist și la fel este și

filmul! Trebuie doar să ne deschidem
sufletul și să venim la întâlnire. O întâlnire
cu primul film din istoria noastră, și într-un
fel o întâlnire cu noi, cu întrebările noastre
despre noi. Filmul răspunde multor întrebări
pe care eu cred că aromânii și le pun. E un
mod de a ne redescoperi și pe noi, și pe cei
din jurul nostru.
C.M.: „Nu sunt faimos dar sunt aromân”
este de o mare calitate estetică, ca un film
făcut la Hollywood. Cum ai reușit? Ai avut
un buget foarte generos pentru producție?
T.E.: Să spunem ce a fost „frumos” la acest
buget. Nu contează că a fost mic, ci faptul
că el a fost strâns exclusiv din fonduri
private. De la donația unui aromân pensionar din
Călărași până la sponsorii principali.

După lansarea filmului toți sponsorii mi-au spus că au
remarcat calitatea extraordinară a filmului și că le-am
depășit toate așteptările. Cineva mi-a spus: „Ca să poți
să faci filmul ăsta trebuie să fii alchimist.Trebuie să

Claudia Motea și Toma Enache
combini ingredientele pe care le ai într-un mod unic,
altfel e imposibil să-l termini”. Și care erau
ingredientele? Film într-o limbă veche pe care mulți
o credeau moartă și incapabilă de succes, bugetul de
început 20.000 de euro, iar cel necesar 360.000, peste
45 de locații de filmare, așteptări mari, cârcoteli multe
și din toate părțile, filmări în patru țări (România,
Macedonia, Grecia, SUA), actori profesioniști care nu
vorbeau limba și actori amatori care o vorbeau,
debutam ca regizor de film, promisiuni făcute
sponsorilor că voi face un film performant care să
ajungă în cinema și la festivaluri. Mult entuziasm,
multă energie, o echipa tehnică și artistică
profesionistă, și peste toate, povestea de suflet a lui
Toni Caramușat pe care o consideram și o consider
parte importantă din impactul filmului asupra
spectatorilor, indiferent de țara în care acesta a rulat.
C.M.: Unii au spus despre tine că ești un artist la fel
de important pentru cultura aromână precum în
trecut au fost frații Manakia. Te-ai comparat
vreodată cu ei?
T.E.: Fără îndoială, frații Manakia m-au inspirat.
Acum, după o sută de ani, am considerat că ar fi
minunat să duc mai departe munca lor. Ei îi
reprezentaseră pe aromâni în primele imagini filmate
în Balcani. Multe din filmele lor îi prezintă pe
aromâni în scene de sărbătoare, în scene casnice,
dansând sau învățând. Sper, ca și peste o sută de ani,
să se știe că acest film vorbit în aromână este parte
din cultura aromânilor. La fel ar fi corect să se spună
și despre tot ce au făcut frații Manakia. Pe urmă pot fi
revendicați și de celelalte culturi în mijlocul cărora
trăiesc aromânii.
C.M.: Ceea ce mi se pare extraordinar este că filmul
tău a fost văzut și apreciat și de un larg public
românesc, în România. Care crezi că este motivul?
T.E.: Motivul este că majoritatea românilor îi
apreciază pe aromâni și îi simt aproape de ei așa cum
cred că se întâmplă şi în multe alte locuri unde
aromânii trăiesc. Pentru că trebuie să spunem clar,
aromânii sunt buni cetățeni, fideli țărilor în care
trăiesc. Toni Caramușat spune: „Aromânii sunt ca o
inimă mare care bate la fel în orice aromân”. Cred că
povestea lui Caramușat are o sinceritate atât de
autentică pe care spectatorii, indiferent de țară și de
concepții, nu au cum să nu o recunoască. Această
sinceritate a personajului leagă, într-un mod nevăzut,
firele poveștii de firele sufletești ale spectatorilor.

Actorul moldovean, Ion Ungureanu, alături de echipa minunată din Republica Moldova și regizorul Toma Enache

C.M.: Un mesaj ziarului „Cronica Timpului”.
T.E.: Să rămână mereu o „Cronică a timpului” și,
dacă se poate, o cronică frumoasă a lui.
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Motto: Dincolo de pământ și infinit,
Cătam să aflu cerul unde vine.
Și-un glas solemn atunci s-a auzit:
‘
„Și cerul și infernul sunt în tine.”
Omar Khayyām

Marea poartă de bronz, pecetluită cu simbolul
zeului suprem – Ahura Mazda

Bulgări de pământ, stropi
de apă și raze de foc
Praful se ridică vălătuci sub roțile scâlciate
de căldura nemiloasă a amiezii. Înaintăm cu
micul nostru bolid în inima deșertului din
centrul Iranului, lăsând în urmă orașul
Ardakān, văluit în nouri de pulbere subțire. De
o parte și de alta a drumului, șiruri de munți
mărunți își pierd contururile în aburul indefinit
al deșertului. Intrăm ușor pe un soi de vale
nisipoasă, cu mici dune înierbate și cu linia
orizontului pierdută vag în față, dându-mi
senzația stranie a anihilării oricărei noțiuni
pământene de spațiu și timp. Urmăm un
drumeag uscat, spre dreapta, îndreptându-ne
către Kharanaq. De aici încolo, nu mai văd
nici țipenie de om și totul împrejur capătă un
aer misterios, de început de lume... Acum, aici
– timpul chiar nu mai are nici o valoare! Nici
spațiul. Nici intensitatea respirației mele, în
aburul amiezii de august. Nu este un deșert
oarecare. Este locul unde se află cel mai
venerat altar zoroastrian, la Templul Focului
de la Pir-e Sabz („Pir” este un cuvânt persan
care înseamnă „bătrân, străvechi”. Preluat de
musulmani, acesta a fost integrat ulterior în
limba vorbită cu sensul de „bătrân înțelept”.).
Astăzi, este cunoscut mai bine europenilor sub
numele de Chak-Chak (un sat în Districtul
Rural Rabatat, din Kharanaq, provincia Yazd,
Iran. La recensământul din 2006, existența
acestuia a fost menționată, dar nu s-a făcut nici
o raportare privitoare la populația actuală). Loc
sacru, templul este vizitat anual de mii și mii
de pelerini, majoritatea inițiați, care încă mai
cred în învățăturile lui Zarathustra și vin aici
în căutarea adevărului absolut, lăsându-se
magnetizați de aerul cu alură boreală care se
simte imediat după intrarea prin marea poartă
de bronz, pecetluită cu simbolul zeului suprem
– Ahura Mazda... numai cei consacrați pot
participa la inegalabilul ritual al purificării,
lângă Chivotul lui Zoroastru, la focul sacru,
care nu se stinge niciodată.
Mi-am dorit enorm să ajung la Chak-Chak
(în traducere liberă: Pic-Pic, datorită izvorului
care picură necontenit apă curată, de munte, de
sus, din stâncă). Pe când eram la liceu, citind
nuvelele fantastice ale lui Eminescu, m-a
captivat tema aceasta despre Eminescu
și Zoroastru. Este un subiect vechi, care nu-mi
dădea pace – și nici nu aveam toate
informațiile necesare să-l pot aprofunda. Vizita
în Iran mi-a reactivat senzorii aceia ai
curiozității epistemice. După ascensiunea pe
Tachte Soleiman (și numele acesta este legat de
simbolistica zoroastriană!) si pe Damavand (cel
mai înalt vulcan din Asia), am coborât la
Marea Caspică, apoi am început – solitar – o
excursie culturală în zonele cele mai bogate
spiritual - Shiraz, Esfahan, Yazd, Abbyaneh,
Kharanaq... A trecut ceva timp… n-am mai
scris! S-a rupt ceva în mine...
Apoi, deodată, întâmplări fericite, m-au
reîntors către eul profund și m-au făcut să
scotocesc prin scrinul cu amintiri de neuitat.
Am revăzut imaginile culese în timpul vizitei
din Iran, unde - între altele - am vizitat
templele de la Shiraz, Yazd si Persepolis - toate
marcate de simbolul zoroastrian: Faravahar
- care m-a trimis imediat cu gândul la
Zarathustra și la nuvelele fantastice ale lui
Eminescu. Dar - mai ales - am avut inspirația

de a insista să merg în mijlocul deșertului, la
“Templul Focului” din regiunea Kharanaq, la
Chak-Chak, unde se spune că, sus, în altarul
din grotă, arde focul sacru, care trebuie să fie
menținut aprins întru eternitate (simbolul
nemuririi), iar din stânca picură apa despre
care se zice că ar fi chiar lacrimile
lui Zoroastru, iar înăuntru este un chivot sfânt,
de care nu te poți apropia decât îmbrăcat în
straie albe (culoarea purității) și trebuie să fii
acoperit pe cap, să te speli pe mâini cu apă
(simbolul purificării) și să aprinzi o lumânare
de la Flacăra Sacră (simbolul nemuririi).
Satul însuși este acum constituit din niște
formațiuni suprapuse, cocoțate sus, în stâncă,
profilându-se falnic exact în mijlocul
deșertului din centrul Iranului. Este considerat
cel mai sacru dintre toate altarele montane
dedicate zoroastrismului. Situat în apropiere de
orașul Ardakān din provincia Yazd, Chak-Chak
servește ca sălaș de pelerinaj pentru zoroastrienii pătimași, veniți aici în fiecare an, în
luna iunie, din Iran, India, Irak, New York și
alte zone puternice, în cohorte de mii de
suflete, pentru a împlini - la Templul Focului –
ritualul nemuririi: focul care nu se stinge.
Tradiția spune că pelerinii se opresc, mașinile
rămân în deșert în momentul în care se zărește
templul sacru și călătoria continuă pe jos tot
restul drumului, ca un maraton al plecăciunii
și regăsirii de sine...

Legenda
În credința zoroastriană, Chak- Chak este
locul unde Nikbanou – a doua fiică a regelui
persan Yazdegerd al III‐ lea, din Dinastia
Sassanizilor, în perioada pre‐islamică (înainte
de 640 e.n.) a fost încolțită de către trupele
armatei arabe, care invadase Persia. Speriată de
moarte, temându-se să nu fie capturată și
torturată, Nikbanou s-a rugat zeului suprem Ahura Mazda – să o protejeze de cuceritori.
Implorările ei n-au fost în zadar. Ca răspuns la
credința și neprihănirea sa, muntele s-a deschis
în mod miraculous, oferindu-i adăpost și
alinare, din păcate – pentru totdeauna! De
atunci se spune că izvorul din munte picură
necontenit apă curată – iar apa pură din chivot
reprezintă chiar lacrimile de tristețe vărsate în
amintirea lui Nikbanou. Legenda mai spune că,
din locul unde izvorăște apa sacră a crescut un
imens copac - pe care inițiații l-au numit
Trestia lui Nikbanou. De asemenea, se spune
că, pe locul unde stânca s-a despărțit pentru a
face loc principesei, se poate vedea –
pietrificată – o bucată de pânză din straiele
fecioarei, deși pelerinii s-au îngrămădit, de-a
lungul timpului, să o ia amintire – și probabil
că n-a mai rămas nimic.

Templul Focului
Actualul templu de la Chak- Chak este o
grotă străjuită de două portaluri de bronz.
Încăperea chivotului sfânt, unde se păstrează
focul sacru, este pardosită cu marmură, iar
pereții au dungi întunecate, din cauza fumului
provenit de la flacăra păstrată aprinsă întru
eternitate, înăntrul sanctuarului. Pe stâncile de
sub altarul sacru sunt câteva pavilioane
acoperite, construite special pentru a servi
drept adăpost pelegrinilor.
Nu orice loc poate deveni un Templu al
Focului – simbol al purificării și devenirii
spirituale. În tradiția zoroastriană, acestea
devin consecrate în momentul în care capătă
statutul de agiary sau „loc al focului”, adică au
un chivot sau un altar sfânt, unde arde în
permanent focul sacru, fără a se stinge
vreodată. Este simbolul purității și al bunătății
fără margini, către care fiecare inițiat ar trebui
să aspire. Focul nu are voie să se stingă, nici
măcar atunci când este transportat – din motive
ritualice – într-o altă locație.

Eminescu ªi Zoroastru:
Chak-Chak – în cÃutarea focului sacru
Zoroastru, Eminescu şi cartea sfântă

Zoroastrismul (cunoscut și sub numele de
mazdaism (de la Ahura Mazda) sau
magianism) este un concept filozofic și religios
care s-a înfiripat în secolul al VI-lea î.Hr., în
Persia antică (estul Iranului de astăzi), pornind
de la învățăturile profetului Zarathustra (în
avestană) – cunoscut nouă sub numele de
Zoroastru. Se consideră că toate religiile mari
ale lumii conțin teme și simboluri specifice
învățăturilor propagate prin intermediul cărții
de texte sacre a lui Zoroastru. La această carte
face referire, cu insistență, Eminescu, în
„Sărmanul Dionis”:
…„Părea că deasupra mai sunt o mie
de ceruri, părea că presupusa lor ființă
transpare prin albastra-i adâncime... Cine
știe — gândi Dionis — dacă în cartea
aceasta nu e semnul ce-i în stare de a te
transpune în adâncimile sufletești, în lumi
care se formează aievea așa cum le dorești,
în spații iluminate de un albastru splendid,
umed și curgător.”
…„am stat la leagănul, voi sta la
mormântul tău. Sufletul tău, fără ca azi să
și-o aducă aminte, a fost odată în pieptul
lui Zoroastru, care făcea ca stelele să se
mute din loc cu adâncul grai și socoteala
combinată a cifrelor lui. Acea carte a lui
Zoroastru, care cuprinde toate tainele
științei lui, stă deschisă înaintea ta.
Veacuri au stat s-o dezlege și n-au putut pe
deplin, numai eu pot s-o dezleg, pentru că
vorbeam din perete cu Zoroastru cum
vorbesc astăzi cu tine.”
Religiile iraniene sunt religii străvechi, cu
rădăcini mult anterioare islamizării în masă
care a survenit în Iran. Astăzi, aceste religii
sunt practicate numai de către grupuri
minoritare, care păstrează strașnic tradiția. De
aceea, pentru noi, ele au o importanță vitală,
pentru că păstreză - engramată – experiența
milenară a umanității. Constatăm că vechile
rituri ale focului provin, probabil, de la Agni,
vechiul zeu hindus al focului, păstrătorul vieții
și simbolul nemuririi spirituale. Zoroastrismul
nu promovează credința în reîncarnare –
asemenea celorlalte religii milenare – însă
aduce o mulțime de simboluri și învățături atât
de asemănătoare cu credințele noastre din
tradiția ortodoxă, încât nu pot fi ignorate sau
tratate superficial. Vom observa similitudini cu
viața lui Ioan Botezătorul și felul cum botezul
a ajuns la ultimii gnostici ai planetei, urmașii
săi; vom studia aspecte referitoare la Melek,
un Lucifer care se dovedește a fi protectorul
omenirii în varianta kurda din Iraq… Uimitor,
nu-i așa?
Zoroastrismul se bazează pe învațăturile
profetului Zoroastru, iar credincioșii
zoroastrieni se închină Creatorului suprem Ahura Mazda. În zoroastrism binele și răul au
surse distincte – e un antagonism foarte bine
delimitat. Răul, simbolizat prin Angra Mainyu,
încearcă să distrugă creația lui Ahura Mazda.
Zoroastrismul a fost religia națională a
Iranului timp de mai bine de un mileniu înainte
de venirea islamului. A avut un impact imens
asupra filozofiei, artei și culturii iraniene și
asupra tuturor religiilor monoteiste care au
apărut ulterior, între care și religia ortodoxă.
Adepții de astăzi sunt în număr destul de
restrâns - circa 250.000 de armeni,
aproximativ 32.000 de asirieni și un număr
redus de romano-catolici, anglicani, protestanți,
ca și iranienii care au fost convertiți de către
misionari în secolele anterioare islamizării și
au rezistat în timp, ducând mai departe doctrina
zoroastriană. Creștinii de astăzi care trăiesc în
Iran sunt, de fapt, urmașii creștinilor indigeni,
care – foarte mulți - au fost convertiți la
Islamism în secolele al XIX-lea și al XX-lea.
În Iran, deși au existat chiar și incidente izolate
și o mulțime de prejudecăți împotriva
zoroastrienilor, cei mai mulți adepți ai acestei

credințe nu au fost persecutați, preferând să se
retragă, păstrându-și ritualurile tradiționale.

O altfel de NEMĂRGINIRE…
Momentan, studiez fervent nuvelele
fantastice ale lui Eminescu - am recitit
„Sărmanul Dionis” din altă perspectivă - în
ideea unui studiu despre Eminescu
și... Zoroastru, care mi-a stăruit în minte încă
de când am fost la Pir E-Sabz... la Templul
Focului... Și, acolo fiind, tot timpul, cum
mergeam prin deșert și nu mai era absolut
nimeni pe o rază de zeci de kilometri - fără să
vreau - mi-a venit în minte și m-a urmărit
obsesiv parabola aceasta a călătoriei cosmice,
descrisă atât de frumos de Eminescu ...
Pământul nostru, redus la dimensiunea unei
mărgele…, transgresiunea incredibilă dincolo
de timpul efemer, pe care-l percepem noi aici,
în mod subiectiv, relativitatea spațiului și
timpului, despre care am citit într-o carte
veche a lui Newton, din 1686 – Philosophiae
Naturalis Principia Matematica...
Lucrurile acestea ne fac să dorim să privim
cerul, să căutăm nemărginirea ALTFEL, să ne
ascultăm suflul interior... vocea aceea
transcendentală, care există în fiecare – dar
trebuie reactivată cu mare grijă…

Simbolul zoroastrian - Faravahar

Înăuntru, este chivotul sfânt

Adoratori zoroastrieni îndeplinesc ritualul sacru în
Templul Focului din Chak Chak

Text şi foto: conf.univ.dr. Maria-Camelia MANEA
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Istoria civilizaÞiei, FOCUL
– Dumitru Mădularu –

C

a să vorbim despre apariţia focului, trebuie să trecem în
revistă evoluția formei de viață premergătoare, la procesul
de continuă creație a Universului. Se spune că atunci când s-a
„împlinit vremea”, întocmai ca roadele unui pom care, pârguite de
soarele dătător de viaţă, cad de pe ramuri la momentul coacerii, aşa
şi omul când a ajuns la maturitate, „ca formă de viaţă specifică”
derivată prin evoluţie din alte forme de viață, a căzut din pom
lovindu-se și făcându-și un cucui. Poate chiar i s-a desfăcut ţeasta
încă neîncheiată temeinic, ceea ce a înlesnit dezvoltarea creierului,
de aici înainte și mai mult solicitat sub imperiul nevoilor de apărare
şi alimentare la sol. De unde şi expresia
atât de plastică în italiană „il bernoccolo
dell intelligenza”, adică „cucuiul
inteligenţei”. În româneşte se exprimă în
același fel atunci când se spune că omul şia dat cu tâmpla de piatră” și i-a „venit
mintea la cap”, sau că a „căpătat mai multă
minte.”
Căderea omului pe pământ şi utilizarea
pietrelor cioplite, ca prime unelte, apoi a
oaselor de mamifere și de pește, nu a
însemnat un progres prea mare pentru omul
primitiv
Atunci, ca și azi, problema unei surse
de energie artificială, alta decât cea a
Soarelui, devenise de o covârșitoare
însemnătate. Fără foc niciun progres n-ar fi
fost posibil, căci nici cel mai simplu vas de
lut n-ar fi putut să fie ars, spre a lăsa
cioburi decorate sau nu, care stau la baza
arheologiei şi a istoriei nescrise. Desigur, la
începutul-începuturilor au existat vase de
lut nearse, uscate doar la soare. În Africa
sau în Amazonia ele mai sunt folosite şi
azi. Tot atunci, primele ulcele au fost
realizate din coarnele animalelor, din ţeasta
lor golită de materia atât de puțin cenușie.
Dar un pas cu adevărat înainte s-a făcut
doar atunci când vasele de lut au fost arse
şi au devenit prima „veselă” veritabilă a
omului primitiv.
Fără îndoială, teribilă a fost confruntarea omului cu
dezlănţuirea forţelor naturii. Trăsnetul căzut asupra unor arbori n-a
săvârşit o simplă descărcare de electricitate şi o carbonizare a
trunchiului, ci a dat naştere unui foc, care a răspândit căldură şi
lumină. Ascuns în vreo peșteră, înfrigurat de stropii de ploaie
împinşi de vânt spre gurile adăpostului său, cu teamă şi prudenţă,
omul s-a apropiat de foc, simţind binefacerile căldurii iradiate.
Atunci a priceput cât de bun e focul pentru uscatul pieilor ce-i
alcătuiau îmbrăcămintea, pentru încălzirea peşterii şi pentru
coacerea unor alimente. Spectacolul înfricoşător desfăşurat sub ochii
săi i-a arătat şi felul cum se poate răspândi şi întreţine focul cu
vreascuri, frunze uscate şi buşteni. Vreun curajos a luat desigur
iniţiativa, a rostogolit un trunchi de copac uscat, câteva ramuri
despicate de trăsnet, întreţinând astfel focul produs de natură. A fost
poate cel mai însemnat pas făcut de om în decursul istoriei sale. Cu
descoperirea şi întreţinerea continuă a focului s-a deschis era
tehnicii rudimentare, dar nu mai puţin a tehnicii în genere, căci
modalitatea de a frige carnea animalelor a devenit prima etapă în
evoluţia artei culinare, care a îngăduit omului o mai bună și mai
variată alimentație. Multe focuri întâmplătoare produse de trăsnete
au existat pe faţa Pământului, în zonele locuite de om. Nu erau însă
singurele. Vulcanii erau surse mult mai impresionante de combustie,
căci erupțiile lor erau precedate de bubuituri subterane
înspăimântătoare, a căror teroare o simte şi astăzi oricine se apropie
de conul unui vulcan cu cratere deschise, într-o excursie către piscul
Etnei, în Sicilia. Durata revărsărilor de lavă era mai lungă şi
reprezenta o sursă de foc şi de căldură pentru zeci şi sute de ani.
Au apărut desigur şi focuri spontane, îndeosebi în spaţiile unde
natura a adunat pe căi subterane râuri de petrol și domuri de gaze.
Acestea ieşeau la suprafaţă prin crăpături, iar aprinderea lor se
producea instantaneu sub arşiţa soarelui de vară. Putrezirea plantelor
acvatice şi a stufului în adâncul bălţilor crea zăcăminte de turbă şi
metan. Răbufnind la suprafaţă, metanul alcătuia rezervoare
incendiare. Focurile gazelor subpământene din pungile de petrol
erau de lungă durată. Până în secolul nostru, în Transilvania, la
Copşa Mică, mai ardeau gaze naturale, „focuri mitice” și, cu toate
că tehnica modernă ajunsese să le capteze cu uşurinţă, aici nu erau
folosite. Focurile eterne, flăcările diavolului, limbile de dragon au
umplut fantezia omului din toate timpurile, până când s-a aflat o
explicaţie şi s-a ajuns la desacralizare. În antichitate focul era

considerat sacru şi chiar în Imperiul roman întreţinerea lui devenise
o funcţiune publică. I se consacrau Vestalele, pretinse virgine, ca
focul nestins şi neprihănit. Tradiţia se menţine şi în zilele noastre, în
mausoleele naţionale sau în cimitire.
Producerea artificială a focului (prin frecarea unor beţe uscate,
prin ciocnirea unor bucăţi de cremene etc.) nu a putut să scape
imaginaţiei mitologice. Cea mai cunoscută este povestea lui
Prometeu, născută în cetatea zeilor traci. Promiţând ajutor omului
alungat din paradis, Prometeu a socotit că cel mai prețios dar ce-l
putea da urmașilor lui Adam nu erau nici armele, nici alte
instrumente făurite deja, ci focul,
sursă de lumină şi căldură. Dovedind
mai multă înţelegere şi iubire de
oameni decât zeii egoişti şi
omnipotenţi, ce se răfuiau între ei,
Prometeu a fost socotit un nesupus,
ca mai târziu Lucifer, corespondentul
său creştin. Ca şi acesta, el a fost
pedepsit şi legat în lanţuri în munţii
cei mai apropiaţi de Cetatea Zeilor, în
Caucazul Carpaţilor purtători, până
mai ieri, ai focurilor eterne.
Stăpân pe foc, omul a început o
nouă viaţă. Data precisă a producerii
focului nu poate fi determinată
calendaristic, trebuie însă situată în
paleoliticul mijlociu. De la
descoperirea, producerea şi utilizarea
elaborată a focului până la arderea
vaselor de lut n-a trecut mult timp.
De aceea, cele mai vechi cioburi ale
acestor vase dau indicii şi asupra
datei descoperirii focului. Dotată cu
posibilități moderne de determinare a
vârstei prin mijloace radiometrice,
arheologia va stabili cu precizie din
ce în ce mai mare cronologia
cioburilor-relicve ale istoriei
umanităţii. Fără aceste vase de lut,
greu s-ar fi ajuns la descoperirea şi
prelucrarea metalelor. Sub aceeaşi
spuză, atunci când focul a fost făcut pe un teren cu minereuri mai
lesne de topit, cu punct de fuziune mai scăzut, cum ar fi cuprul,
plumbul, cositorul şi zincul, s-a realizat un alt miracol: de pe panta
vetrei, au început a se prelinge primele şuvoiaşe de metal. Mare
trebuie să fi fost mirarea omului când metalul, prins în forma
jgheabului natural, s-a răcit şi s-a întărit transformându-se într-o
nouă, primitivă unealtă! Metalul roşu de cupru a fost cel dintâi
produs industrial al omului şi din această descoperire s-a ajuns la
tehnicile de început ale metalurgiei. Greu şi masiv, spre deosebire de
piatră care se spărgea ori se şlefuia, metalul căpăta forme noi prin
lovituri meşteşugite. Fasonarea lui în forme ascuţite, tăioase sau
rotunde a constituit, desigur, un însemnat progres pe drumul
adaptării elementelor naturii la nevoile omului. În combinaţii
felurite, mineralele de plumb, zinc sau cositor au fost topite și
amestecate în proporții întâmplătoare. Rezultatele au fost nebănuite.
S-a obţinut un metal şi mai rezistent decât cuprul, adică bronzul sau
alama. Lucrarea lor era mai anevoioasă şi a dus la elaborarea unor
tehnici de topire deosebite. Omul a început să facă focul deasupra
unor jgheaburi pietrificate de lut sau de argilă, dinainte pregătite,
dând, în acest fel, încă de la început forma dorită, chiar dedesubtul
„furnalului primordial” sau îngăduindu-i să se scurgă prin alte
jgheaburi, în forme pregătite în preajmă.
După ştiinţa actuală, se pare că aceste operațiuni s-au făcut în
faze diferite şi succesive, culminând cu descoperirea fierului.
Reducerea fierului presupune existenţa focului întreţinut nu numai
cu lemne, dar şi cu minereu de culoare neagră, găsit împreună cu cel
de fier, printr-o înţeleaptă orânduire a naturii, cum se constată în
bazinele carbo-siderurgice aflate pe teritoriul țării noastre, în
ținuturile Banatului, ale Țării Hațegului până în Valea Jiului. Printro ardere forţată, s-a ajuns la obţinerea unor temperaturi mai înalte.
Jgheabul subteran facilita indirect o tragere mai bună şi o ardere mai
completă, cu aer circulant, de jos în sus, prin coşul improvizat. O
ardere bună se obţinea prin suflare cu palete ori cu insuflare prin
foale. Distanța între feluritele tehnici ale reducerii şi ale topirii a
durat secole şi chiar milenii. Interesant de remarcat este faptul că în
aceleaşi zone ale Banatului, Olteniei şi Transilvaniei, la Baia de
Aramă, la Baia de Fier, la Baia Sprie, în triunghiul actual TitanCălan-Nădrag, la Anina şi Reşiţa, au fost descoperite furnale datând
cu mult înaintea erei noastre, România înscriindu-se în plan
universal la descpoerirea focului.
(dumitrumadularu@yahoo.com)
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ExpoziÞia POVEºTI CU ºI DESPRE PÃPUºI
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”

Conf. univ. dr.

Daniela Frumușeanu

Tinerii studenți au adus în actualitate poveşti care rescriu trasee tradiţionale, cărora le conferă
un aer proaspăt, modern, sub semnul unor obiecte artistice personalizate, decorate cu motive
specifice diverselor arii stilistice, realizate din: material textil imprimat, colat, brodat, împâslit
sau ţesut, fire de lână, lemn, pastă modelatoare, accesorii din sticlă, plastic sau metal. Prezența
lor în acest cadru este demonstraţia reușitei unui exercițiu de căutare a formei plastice în mediul
textil, o dovadă a creativității, imaginației, dar și a entuziasmului tinerilor creatori.

Travniţa realizată de Dana Dincă se recunoaşte după
veşmânt, sugestie a spaţiului vast şi a bogăţiei spirituale de
sorginte populară cu tot miraculosul ei tradiţional. Păpuşa
vindecătoare de diverse afecţiuni, folosind efectul benefic al
ierburilor, cât şi cel al îndepărtării duhurilor rele, aduce
linişte sufletească, fiind protector al familiei.

Vikingii, în propunerea Adelinei Mateescu, sunt cele două
păpuşi cu ochi şi veşminte albastre, precum albastrul este
culoarea mărilor pe care ei navigau spre alte tărâmuri.

Duminică, 8 martie (penultima babă...) după zile cu vânt şi ploaie
şi lapoviţă... un soare îndrăzneţ, dar cam ţâfnos, parcă te îmbia să pleci
în căutarea primăverii pe undeva... printre ramuri înmugurinde şi
ghiocei ieşind din stratul de zăpadă ...
Încurajaţi de soare, aşa cum va fi fost el, cald sau doar ademenitor,
ne-am luat curaj şi am pornit spre şosea, la Muzeul Bătrânului Sat
Românesc, la vernisajul Expoziţiei „POVEŞTI CU ŞI DESPRE
PĂPUŞI”.
Protagoniştii acestui eveniment sunt: Steliana Bădălău, Iulia Bălăşoiu, Raluca Diaconu, Oana Doruş, Bianca Ivan, Adelina Mateescu,
Daria Vlad, Dana Dincă, Cristian Mengheşi, Andreea Stăncălie,
studenţi ai ciclului Licenţă – anul II şi Master – anul II, Departamentul
Arte Textile şi Design Textil, Facultatea de Arte Decorative şi Design,
Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, coordonaţi de conferenţiar
univ.dr. Daniela Frumuşeanu.
Un moment tocmai potrivit duminică de sărbătoare cu flori şi
zâmbete cu urări de ziua mamei şi a femeii, un omagiu adus inventivităţii ei, iubirii ca protectoare a căminului, dorinţei de
autodepăşire şi împlinire nu doar în spaţiul privat ci într-o multitudine
de profesii.
În Sala de Sticlă ne întâmpina în bătaia soarelui o serie de „arătări”,
una mai nostimă decât alta, căci aşa erau păpuşile mari, asemeni
fiinţelor, venind din tot atâtea spaţii culturale, precum fiecare creator
avusese inspiraţia de a se opri să-şi facă documentarea, unele atârnate,
altele aşezate sfătos, unele îmbrăcate de gală, altele ascunzându-şi
secretele în ele însele ...
Păpuşile, care te invitau să le admiri, erau străjuite de tinerele
creatoare la fel de graţiose precum erau creaţiile lor.
Ingenioasa idee de a dedica studiul realizării păpuşilor, în diverse
culturi, presupunea o documentare minuţiosă, o adevărată aventură în
tainele eposului şi tradiţiilor diverselor popoare de pe mapamond, a
scopurilor pentru care erau confecţionate. Doamna Daniela
Frumuşeanu, cu o inspiraţie inventivă, abordează noi tematici, lansând
punţi spre spaţii interdisciplinare aşa cum ne-a obişnuit la toate vernisajele la care, generoasă, ne împărtăşeşte misterul creaţiei ce se iniţiază
în creuzetul atelierului cu cele mai ingenioase mijloace de expresie.
Domnia sa este mereu în căutarea a noi domenii şi tehnici de realizare
exploatând potenţialul creativ al fiecărui tânăr talent, pe care-l îndrumă
spre obţinerea rezultatului optim din îmbinarea bagajului documentar
cu inspiraţia şi aportul original al autorului.
Studenţii, în preajma creaţiilor călăuzite de-a lungul procesului de
elaborare a rezultatelor documentării, a studiului evolutiv în varii culturi a acestei preocupări, până la găsirea soluţiei optime, au un parcurs
laborios şi nu lipsit de dezamăgiri, speranţe, noi începuturi - ceea ce
este magia creaţiei...
Critic şi istoric de artă, Raluca Băloiu, a făcut o trecere în revistă a
preocupării de a realiza marionete, păpuşi cu funcţii decorative, dar şi
un prilej de a educa de mici copiii pentru gustul vestimentaţiei, al ţesăturilor, al modelelor păpuşilor curative, al celor de companie, o lume
nu doar a artelor ci şi a utilului.
Un eveniment plin de culoare, lumină, bucuria dăruirii actului de
creaţie, privitorului, o atmosferă de fericită comuniune spirituală pentru întreaga asistenţă. Mulțumiri tinerilor artişti şi cât mai multe
asemenea clipe de bucurie !!!
Parteneri ai evenimentului: Muzeul Național al Satului „Dimitrie
Gusti”, Asociația Femeilor Universitare și Fundația „Ileana Mustață”
dr. Clementina Timuş

Oana Doruş - Lizica Codreanu - artistă de origine
română - a dansat în atelierul lui Brâncuşi în 1920.
Păpuşa este în concepţia modernă a artistei simbol,
sugestie, esenţă.

Daria Vlad realizează păpuşa aztecă din lemn (cu
podoabe de pene să alunge duhurile rele), care ţine în
braţe un iepure, simbol aztec al lunii, simbolul
fertilităţii şi al procreării. Aztecii considerau că
iepurele a primit de la zei misiunea de a veghea
trecerea timpului şi a anotimpurilor.

Păpuşelele Kokeshi sunt, din punct de vedere
tradițional, confecționate din lemn, fără braţe, având
plasat un cap mai mare, în comparaţie cu corpul.
Acestea sunt figurine din lemn, ce datează din secolul
XVII, încă din perioada samurailor. În 1850, acestea
au început să fie confecţionate special pentru a fi
vândute turiştilor ce vizitau Japonia, în primăverile
fierbinţi, sau la festivalul cireşilor. Iulia Bălășoiu.
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