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După îndelungată delăsare, timp în
care Grădina Maicii Domnului,

(cum o numise Ioan Paul al doilea, unul
dintre cei mai de seamă dintre Papi),
ajunsese în paragină, iar toate cele
folositoare la care osteniseră cam prea
mulţi ani de-a rândul oamenii acestei ţări
s-au dus pe apa sâmbetei, iată că anul de
graţie 2015 întâmpină luminata sărbătoare
a Paştelui cu un suflu de primenire.
Buruienile cele mari care ţesuseră hăţişuri
spinoase în care nu puteai intra fără să te
vatemi începură a fi zmulse, una câte una,
lăsând lumina să bucure plantele dătătoare
de rod şi felurite alte foloase, precum şi
florile fără de care bucuria omului nu este
deplină, chiar dacă are îndestulare.

Potrivnicia vrăjmaş nu se lasă însă
dusă cu una cu două, închegându-se în
locuri în care mâna cea dreaptă şi
curăţitoare nu pătrunde cu uşurinţă, dar
gheţurile se topesc, iar apa ieşită din
încremenire îşi redobândeşte curgerea cea
firească şi de neoprit, chiar dacă, ici şi
colo, se mai înjgheabă câte o stavilă, cum
încearcă, de pildă, parlamentarii să-i
ferească de braţul justiţiei pe cei cărora
corupţia le intrase cu străşnicie în sânge.
Şi încă erau mulţi cei cuprinşi de această
rea boală care se cheamă corupţie, după

ce timp de un pătrar de secol, Ministerul
zis al Educaţiei, care îşi justifică menirea
tocmai prin zidirea în suflete a  dragostei
de dreptate, adevăr şi muncă cinstită,
tocmai acesta îi ridicase pe corupţi şi pe
impostori în ranguri înalte, asigurându-le
pregătirea pentru aceasta. 

Templul care se cheamă Universitate
spre a sublinia deschiderea către cele
înalte, cu valori perene şi universal
preţuite, dădea semne de neîngrijire şi
decădere, iar această stare venea mai cu
seamă din lăuntrul său, căci se
împuţinaseră cei care îşi ridicau cu
osârdie privirile spre zeiţa Minerva, în
timp ce mulţi se îmbulzeau împungând cu
coatele spre a dobândi un loc mai în
preajma viţelului de aur. Măcar în lingouri
sau în înfăţişări zugrăvite de mari maeştri
dacă nu apucase el a fi turnat în statuie de
închinare. Obţinându-şi posturile prin
hârtii măsluite însoţite de pungi doldora
pe care cu grăbire se străduiau să le umple
la loc şi încă mult pe deasupra, falsificând
doctorate şi diplome, punându-şi
semnătura pe cărţi şi lucrări copiate fie pe
de-a-ntregul, fie furând ample bucăţi de
text muncit de alţii, vânzând apoi ca la
tarabă notele care asigurau promovarea
celor lipsiţi de dragoste de carte, dar
îngâmfaţi întru mărire, ei bine, toţi aceştia
erau cu străşnicie ocrotiţi sub pulpanele
vajnicului Minister al Educaţiei.

Mai cu seamă aici, adică în
Universitate, se simţea nevoia ca un ales
al Domnului să vină şi să gonească cu
biciul pe toţi aceşti nemernici, spre a lăsa

lumina să se înfăţişeze nestingherită şi
nepângărită. Căci nu există nici o îndoială
că redresarea ţării nu poate porni decât
prin învăţământ şi mai cu seamă de la
Universitate. Curăţirea de răufăcători a
Parlamentului şi a rândurilor guvernan ţilor
este o faptă de mare laudă, dar numai o
adâncă lucrare în domeniul educaţiei
poate zmulge răul cu rădăcină cu tot. 

Cam în felul acesta vor fi fiind
zugrăvite vremurile pe care le trăim în
însemnările celor care vor veni după
umilul cronicar înegritor al acestor pagini,
la rândul lor aceştia lăsându-şi pe mai
departe mărturia.

Dar, ca să nu pătrundă nici biciul şi
nici aerul cel proaspăt în tainiţele
Universităţii, Ministerul Educaţiei îşi
fereca porţile şi oblonea ferestrele, nu
îngăduia ceea ce pe atunci se numeau
audienţe şi nu dădea răspuns la adresele
primite.

Ministerul acesta care cu ironie multă
păstra, încă, titulatura care-i făcea pe
necunoscători să creadă că s-ar ocupa de
educaţie, îşi devota strădaniile mai cu
seamă ocrotirii plagiatorilor, adică
făptuitorilor celor mai scârbavnice
furtişaguri, după care venea frauda
ştiinţifică, cei care publicaseră lucrări fără
nici o bază faptică, adică un fel de
scorneli ştiinţifice ca înfăţişare, dar goale
de conţinut. 

Sub ascultarea Ministerului Educaţiei
se afla, iar unii spun că uneori şi
funcţiona, o Comisie de Etică, remaniată
de îndată ce îşi lua îndrăzneala de a scoate

la iveală un plagiat, Comisie la care
niciun muritor de rând şi nici acele
organizaţii neguvernamentale care
urmăreau propăşirea învăţământului şi
culturii nu aveau intrare în niciun fel,
adresările acestora neprimind răspuns de
regulă sau, uneori şi destul de rar, ceva
cam în doi peri, din care nici mintea unor
învăţaţi nu avea ce pricepe. Dacă în lumea
apusului, mergând încă mult şi dincolo de
ocean, fapte ca cele mai sus amintite erau
pedepsite cu cea mai mare asprime, în
România, paşnica Grădină a Maicii
Domnului, dar mai cu seamă în Ministerul
Educaţiei, despre plagiat, fraudă
ştiinţifică, concursuri măsluite şi altele de
felul acesta, nu se putea vorbi decât în
şoaptă şi cu mare fereală pe coridoarele
mai umbroase, căci era primejdie să fii dat
afară din slujbă pentru astfel de vorbe
care puteau reduce din tainul prea
îndestulaţilor.

Iată însă că oamenii de bună credinţă
care, din stradă, priveau cu neistovită
nădejde clădirea Ministerului Educaţiei ce
se înfăţişa ca o cetate cu ziduri
respingătoare şi de necucerit, au început a
zări, ici şi colo, pe la câte-o ferestruică,
licărirea unei luminiţe prevestitoare de veste
bună. De aceste licăriri îşi agăţau oamenii
spreanţele lor în aşteptarea celui ce va
veni cu biciul spre a-i alunga pe
impostori, pe zarafi şi pe cei putred-
corupţi în fibra lor din Templul cel sfânt
al Universităţii care se va umple din nou
de lumina pe care o va răspândi cu
dărnicie în jur.  

STAREA TEMPLULUI UNIVERSITÃÞIISTAREA TEMPLULUI UNIVERSITÃÞII
– Filă de cronică – 

Conf.dr. CORNELIU ZEANA

Se ştie că acest cuvânt (cip-cirip) reprezintă
forma onomatopeică a sunetelor emise de candidele
rândunele prevestitoare ale primăverii, prin mirificul
lor limbaj specific, pe care l-am denumit „ciripit”.
De-a lungul vremii, respectiva vocabulă a dobândit
varii sensuri, sinonimii, accepţiuni printre care unele
având conotaţii peiorative - cu aspect batjocoritor,
dispreţuitor, desconsiderant. Furându-le calităţile
verbale ale limbajului lor păsăresc, oamenii se
folosesc deja de apelativul devenit consacrat: ciripi -
toare sau ciripitori, după caz şi sex. 

Eufemistic vorbind, specia noastră umană
are la sânul ei o categorie mai aparte de vorbi -
tori - aceea de ciripitori, tot după caz şi sex,
adică una care se exprimă printr-un limbaj
păsăresc caracterizant, ei nemaifiind doar simpli
muritori de rând.

În general, ei sunt mai puţin vocali, mai dis -
creţi şi tot pe atât de şireţi sau şmecheroşi sunt, de
fapt, contemporani de-ai noştri care au trecut prin
avataruri transmigraţioniste configurând profilul
unor individualităţi faunistice foarte prolifice având
diferite calităţi, precum cele de: infractori, corupţi,
mafioţi, denunţători, delatori, profitori, trădători,
mituitori/şpăgari, şantajişti, traficanţi, favorizatori,
complici, detractori, conspiratori, uzurpatori, protec -
tori, retractori, delapidatori, jefuitori, spoliatori,
ciri pitori (cu sau fără acoperire), ciripitori non ver -
bali (prin semne), ciocănitoare, ciripitori (la ore
fixe), comentatori, „părerologi”, părtinitori, apără -
tori, acuzatori, cumpărători/vânzători, debitori, cre -
di  tori, intermediari, ascunzători, tăinuitori, trafi -
canţi, spoitori (albitori de bani negri), ameninţători,
încarceraţi (în celule cu celular şi celulită),

intermediari, complici, frauduloşi, interlopi, vinovaţi,
bănuiţi, învinuiţi, suspecţi, complici, dubioşi, specu -
lanţi, inculpaţi, urmăriţi penal, arestaţi preventiv, în -
carceraţi definitiv, colaboratori, informatori, manipu -
 latori, suspecţi, acuzaţi, abuzivi, diversionişti, audi -
aţi, internauţi pe facebook, twitter, google şi alte
canale de ciripit, bombănit şi auzit... interceptori
postaci on line şi pe la colţuri etc.

De notat, însă, că respectiva faună avipară
propriu-zisă este una mai de soi; ea se pretinde a fi

elevată, elitară; duce o viaţă la cote superioare, de
neatins de către vietăţile de rând, trăind astfel într-un
neasemuit extaz (fără... obraz!). Aşa că fauniştii
aceştia organizează sindrofii fastuoase, eclatante şi
voiajează cu mijloace de transport selecte, la mari
înălţimi unde se simt în al nouălea cer, zburând către
destinaţii exotice până dincolo de orizontul nostru
liliputan, pauper, mărginit. În cele patru zări, aceşti
super ciripitori au parteneri de rang asemănător, tot
pe linie ciripitoare, adică super   păsărească - super
dotaţi cică - şi chiar seducători, fascinanţi de-ţi...
iau maul. Împreună, cu toţii, au căpătat reflexul de
a ciuguli întruna, fără istov, insaţiabil şi în cantităţi
pantagruelice, dintr-un nutrient de graminee speci -
ale, atent selecţionate, pe... sprânceană.

Îngurgitate, de-o asemenea anvergură, riscă să

li se aplece sau să le plesnească... guşuliţa, irecu -
pe rabil. Cineva, grijuliu însă, s-a apucat să le apli -
ce - la început, preventiv – un tratament corespun -
zător, în scopul însănătoşirii speciei în cauză, fie el
ambulatoriu, dar mai ales staţionar, evident, în
funcţie de nivelul sau gradul „afecţiunii” suferite. 

Respectivul tratament ar avea - pe lângă un rol
curativ şi un altul de anticontaminant (social).
Faptul a avut efectul de a-i trezi la o altă realitate,
de care se izbesc abia acum. Astfel că aceştia sunt

urcaţi în maşini „de firmă”, însoţiţi de body -
guarzi galonaţi; ciripitorii poartă, la ambele
mâini, brăţări „scumpe” îngemănate, strâns
legate între ele. Mâinile lor sunt „trudite” de
atât de mult nutreţ semincer cărat, încât s-au
făcut de... rahat; la pătrat! Dând, de fapt, de
necaz. Deh! Schimbare de macaz: de la extaz -
la necaz. Astfel se explică şi faptul că, tocmai

de aceea, ei sunt acum în situaţia ca să mănânce
(pardon: să ciugulească), mai degrabă... praz. 

După faptă – şi răsplată: fiecare ciugulitoare
pre graiul ei piere...

N.B.
Desigur, cititorii noştri îşi vor da seama că

autorul s-a folosit, în scrierea acestui micropamflet,
de procedeul stilistic figurativ, în cheie fabulistică,
purtând ochelari cu lentile care modifică unghiurile
de vedere a lucrurilor din jur. În cazul de faţă - mini   -
 malizatoare, de-o manieră voltaireană (vezi Micro -
 megas). Această modalitate de abordare stilistică -
aparent benignă, hazlie - face ca ironia şi satira să
opereze aici cu atât mai vitriolant, mai acuzator.

Cip-cirip...Cip-cirip...
De la extazDe la extaz - la praz...- la praz...

IOAN MIHUȚ
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Fără să insist prea mult asupra temeiurilor
deontologice care stau la baza ideii că jurnalistul
este la rândul lui un creator, voi expune propria
argumentaţie, generată de propria experienţă.

Ziaristul este creator pentru că nu face obiecte
de serie, pentru că nu lucrează mecanic, ştanţat,
transmis din mintea altcuiva. Ziaristul este acel om
care stă în ploaie la ore imposibile pentru a
„prinde”, a „se prinde” şi în final a „traduce”
pentru public. Face toate acestea de regulă „din
mers”, fără program, fără prea multe griji pentru
propria persoană sau propriul buzunar. Face toate
acestea cu determinarea pe care o poate vedea
oricine la sculptorul obsedat de o formă, la
scriitorul fixat pe o frază, la pictorul care aşteaptă
în picioare zorii dezvăluitori de nuanţe pe pânză.
Şi dacă s-a întâmplat vreodată să remarcaţi vreo
cronică plastică într-o revistă sau vreun reportaj
într-un ziar, înseamnă că ştiţi că în spatele literelor
se află nu doar efortul fizic, intelectual şi predarea
materialului la termen – aspecte, de altfel,
remunerate de regulă, ca în orice altă meserie – ci
şi vocaţia celui care le caută pentru cititori, la
orice ore, pe orice vreme şi în faţa oricăror
obstacole. Jurnalistul duce mesajul artistului din
atelier, al muzicianului din sala de concert, al
fermierului, al minerului sau al celui bombardat,
victimă colaterală a politicii şi pentru povestea
căruia îşi riscă uneori viaţa sau libertatea. Ziaristul
nu vă dă doar ştirea – şi, cu ea, puterea – vă dă
nuanţele ei, acţiunea şi ideea din spatele ei, vă dă
tot tabloul şi vă transformă, dragi cititori, în
persoane în cunoştinţă de cauză. Aşadar, ziaristul
vă dă de gândit, aşa cum o face lucrarea de artă,
fie ea piesă muzicală sau ansamblu statuar.

Nu ştiu dacă din aceste motive s-a depus la
Senat o propunere legislativă care vizează
completarea art. 1 din Legea nr. 8/2006, astfel
încât şi jurnaliştii să beneficieze, în anumite
condiţii, de o indemnizaţie de 50% din pensia care
li se cuvine în baza asigurării în sistemul public de
pensii. Ceea ce ştiu este că Uniunea Ziariştilor
Profesionişti din România s-a adresat Academiei
Române, care, prin foştii ei preşedinţi,
academicienii Eugen Simion şi Răzvan
Theodorescu, au opinat că actul jurnalistic,
publicistic din presa scrisă şi cea audiovizuală
constituie act de creaţie a jurnalistului, fireşte, cu
condiţia ca produsul jurnalistic să fie de calitate şi
să respecte deontologia profesiei de jurnalist. Iar
calitatea actului de creaţie jurnalistică, arată
aceleaşi opinii din cadrul Academiei Române,
poate fi stabilită numai de Uniunea de profil a
breslei, mai exact Uniunea Ziariştilor Profesionişti
din România, pe baza criteriilor de ordin estetic şi
deontologic. Şi mai ştiu că jurnalismul este, fără
îndoială, asemeni celorlalte domenii – „precum cel
al creaţiei muzicale, interpretative,
cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale, şi
al artelor plastice” – de utilitate publică. Într-ade -
văr, cine poate fi mai util publicului într-o lume a
informaţiei decât cel care o furnizează?…

Nu ştiu dacă demersul legislativ va avea
succes. Ceea ce ştiu cu siguranţă este că ziaristul
este un creator – poate mai puţin elitist şi mai
puţin spectaculos decât artiştii, dar la fel de dispus
să-şi ignore limitările şi să depăşească barierele
pentru a transmite un mesaj sau o poveste. Iar
acestea sunt creaţie, măcar pentru că nu există linii
care să le producă…

În urma recentei introduceri la Senat a proiectului de lege
privind completarea Legii nr. 8 din 2006, privind instituirea
indemnizației pentru funcționarii sistemului public de pensii,
membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute
ca persoane juridice de utilitate publică, au apărut diverse
comentarii de natură să pună în cauză un asemenea demers, care,
subliniez din capul locului, este întrutotul justificat, necesar și
temeinic din punct de vedere legal și social, nefiind vorba decât
de îndreptarea unei omisiuni regretabile care a contribuit enorm
la marginalizarea unei profesii liberale și unei branșe ce re -
prezintă un pilon de prim rang al democrației și statului de drept.

Opiniile divergente sunt conjuncturale, în primul rând
politice, dar principala lor trăsătură constă în aceea că aparțin
unor ageamii în materie de drept și poate nu numai, câțiva dintre
ei fiind chiar oameni de presă, chipurile, dar care până pe la
jumătatea vieții active au profesat în cu totul alte domenii,
găsind la un moment dat un refugiu pe la diverse publicații, pe
care între timp le-au și îngropat. Pentru curioși și pentru cei în
cauză putem veni cu exemple și documente relevante.

Și încă o precizare: această prevedere, pentru care a luptat
mult Uniunea Ziariștilor Profesioniști, se adresează jurnaliștilor
obișnuiți, care nu trăiesc din diverse sinecure, din salarii
exorbitante sau din vânzarea ziarelor către patroni mafioți ci din
sume adeseori echivalente cu salariul minim pe economie,
completate, de nu substituite, cu drepturile de autor, – ceea ce se
transformă într-un alt argument în favoarea acestei indemnizații
prevăzute de Legea nr. 8 din 2006. Poate chiar cel mai puternic,
din moment ce drepturile de autor se acordă doar pentru creații,
în cazul de față, publicistice, așa cum stipulează Legea
drepturilor de autor, nr. 8 din 1996, în articolul 7, primul alineat,
care definește obiectul dreptului de autor ca fiind „operele
originale de creație intelectuală” cum sunt, între altele: „scrierile
literare și publicistice… și orice alte opere scrise sau orale,
precum și programele pentru calculator”.

Este adevărat că în articolul 9 al legii nr. 8 din 1996 (e doar
o coincidență de numerotare a legii, după fix 20 de ani), între
categoriile de creații intelectuale care nu pot beneficia de
protecția legală a dreptului de autor figurează și știrile și
informațiile (similar ideilor și principiilor în cazul invențiilor!),
dar ele nu reprezintă decât unul din numeroasele genuri
publicistice, inclusiv în cazul agențiilor de presă. Toate celelalte
sunt protejate conform dreptului de autor: eseul, reportajul,
interviul, ancheta, editorialul, pamfletul, comentariul, cronica,
documentarul, caricatura și, reglementată, dealtfel, distinct, foto gra -
fia. Oricare dintre ele sunt apărate prin legea dreptului de autor
de plagiat sau furt intelectual, deși conțin în ele și informații de
presă… neprotejate, așa cum studiile și operele științifice conțin
concepte pe care le pot folosi și alții, citându-le!

Aceste genuri publicistice, regăsite în toate formele și
modalitățile mass-media, scrisă, printată, on-line, radio și audio-
vizuală sunt majoritare și definitorii și dau substanță a ceea ce se
cheamă jurnalism, indiferent cum se cheamă profesia de
încadrare: reporter, redactor, editor, publicist comentator, mode -
rator, prezentator etc. Dealtfel, inițiativa Televiziunii Române de
a unifica toate activitățile de acest gen sub titulatura „jurnalism”
simplifică mult înțelegerea mai exactă a sferei de cuprindere a
acestei profesii. Faptul că în unele situații s-a exagerat prin ex -
tin derea nejustificată a plăților sub forma drepturilor de autor nu
este decât un aspect marginal, dealtfel corectat inclusiv prin
sanc țiuni legale, în cele mai multe cazuri.

Dar legea nr. 8 din 2006 referitoare la indemnizația de care
vorbim, propusă spre amendare prin includerea și a organi -
zațiilor (uniuni, în exprimarea legiuitorului) jurnalistice de
creație, mai prevede și alte criterii, după cum și uniunile înseși
au propriile modalități de admitere și de acordare a acestei
indemnizații care poate reprezenta jumătate din pensia cuvenită,
dar nu poate depăși două salarii minime pe economie. Mai
trebuie precizat că acești bani nu provin din cotizație sau din

contribuții, ci de la bugetul de
asi gurări sociale, așa cum se
pro cedează în cazul membrilor
celorlalte uniuni de creație încă
de la adoptarea legii, în 2006,
respectiv Uniunea Scriitorilor,
Uniunea Artiștilor Plastici, Uniunea Cineaștilor ș.a., toate
acestea fiind organizații recu noscute, de utilitate publică ai căror
membri îndeplinesc criteriile profesionale și legale.

Și așa stau lucrurile și în cazul Uniunii Ziariștilor Profe -
sioniști, fapt ce l-a determinat pe senatorul UNPR Haralambie
Vochițoiu să propună completarea legii 8 din 2006, respectiv a
HG 1688 din 2006, referitoare la instrucțiunile de aplicare, care
enumeră categoriile de creatori, să includă și jurnaliștii. Aceasta
conform precizărilor făcute de Academia Română în urma
demersurilor UZP și care sună în esență astfel: „jurnalismul este
act de creație” (...)

Și ar mai fi un argument: cel oferit de Codul privind clasi -
ficarea ocupațiilor din România care stipulează că jurnalismul
face parte din grupa 2451(02) – scriitori, jurnaliști și asimilați!
Dealtfel, nu este vreo mare surpriză câtă vreme marii noștri
scriitori au fost și jurnaliști de excepție, însă tocmai acest fapt i-
a determinat pe unii dintre condeierii actuali aflați în această
dublă ipostază, de jurnalist și scriitor, să fi optat pentru Uniunea
Scriitorilor care oferă de multă vreme acest drept legal, respectiv
indemnizația prevăzută de legea 8 din 2006.

Ceea ce explică, în cazul că se întreabă cineva, de ce nu sunt
de partea breslei marii formatori, bonzii, cel puțin unii dintre ei,
care privesc cu indiferență și superioritate acest demers. Ca să
nu mai vorbim că au și pus pe butuci organizații profesionale
respectate, astfel încât acum toate criteriile cerute de lege, în
primul rând cel de asociație de utilitate publică, mai sunt înde -
plinite doar de câteva, între care Uniunea Ziariștilor Profe sio -
niști, în care se înscriu în permanență noi membri, multora, celor
ce îndeplinesc criteriile, recunoscându-li-se vechimea din alte
organizații similare.

Pe baza analizelor datelor și realităților, se vor înțelege în
cele din urmă argumentele și concluziile inițiatorilor din Uniu -
nea Națională pentru Progresul României și susținătorilor din
alte partide: că nu este vorba de a acorda și jurnaliștilor un fel de
pensie specială, sau de a-i mitui, ci de a repara o mare nedreptate
și de a recupera fie și parțial din drepturile pe care gazetarii le-
au avut în această țară chiar și în regimul trecut, începând de la
salarii și pensii decente, drepturi de autor consistente, legale,
case de creație și odihnă, cluburi și biblioteci până la asistență
socială și juridică, altfel spus, un statut respectat, jurnaliștii fiind
alături de avocați, profesori, medici, scriitori, de celelalte pro -
fesii liberale, reprezentanți de bază ai societății, ai vârfurilor sale
intelectuale.

Totuși, această din urmă constatare ne face să observăm că
între inițiatori nu figurează nici un senator sau deputat de la
actuala opoziție, liberală prin excelență, iar luările de poziție ale
unora dintre reprezentanții săi sunt în sensul amestecării preve -
derilor legii privind pensia specială a parlamentarilor cu ideea
completării acestei legi referitoare la membrii uniunilor de cre -
ație prin includerea jurnaliștilor și unde este vorba de o indem -
nizație de care beneficiază mii de creatori de aproape un dece -
niu, cum am spus.

Probabil că președintele Iohannis nu a cunoscut acest lucru
atunci când a spus că s-ar fi bucurat ca parlamentarii să fi cerut
pensie specială nu pentru ei, ci pentru oamenii de cultură. Iată că
a picat bine fiindcă membrii uniunilor de creație sunt oameni de
cultură, iar uniunile profesionale ale jurnaliștilor sunt organizații
de creatori.

Până la urmă, am convingerea că toți oamenii politici, mem -
brii parlamentului, ai guvernului, indiferent de culoarea politică,
vor înțelege că această completare a unei legi ce și-a dovedit uti -
litatea și necesitatea nu trebuie să mai sufere amânare.

REPARAREA UNEI OMISIUNI: INCLUDEREA ORGANIZAÞIILORREPARAREA UNEI OMISIUNI: INCLUDEREA ORGANIZAÞIILOR
JURNALIºTILOR ÎN LEGEA NR. 8 DIN 2006 !JURNALIºTILOR ÎN LEGEA NR. 8 DIN 2006 !

Inițiativa senatorului UNPR Haralambie Vochițoiu de a depune la Senat un proiect de lege care vizează completarea
Legii nr. 8/2006, astfel încât reprezentanții mass-media să beneficieze de o indemnizație de 50% din pensia care li se cuvine
în baza asigurării în sistemul public de pensii, a generat un val de reacții pozitive din partea jurnaliștilor, scriitorilor și a
reprezentanților mass-media, care susțin că această măsură nu este altceva decât îndreptarea unei omisiuni regretabile. Voci
reprezentative din domeniu, precum Academicienii Eugen Simion și Răzvan Theodorescu, jurnaliștii și scriitorii Neagu
Udroiu, Mihail Diaconescu, Dan Rotaru, Dumitru M. Ion, Al. Florin Țene, Zeno Fodor, Ion Marin, Ovidiu Ghidirmic,
Brândușa Armanca, Mihai Golescu, George Coandă, Dumitru V. Marin și mulți alții au apreciat pozitiv  proiectul de lege,
susținându-l în presa centrală și județeană, în mediul online, la radio și televiziune.

Astfel, Agențiile de presă Agerpres, Mediafax, Hot News, revista 22, ziarele Adevărul, Evenimentul zilei, România
liberă, Libertatea, Ultima oră, Observatorul militar, Meridianul, Destine literare, Cultura vâlceană, Făclia, Argeșul,
Mesagerul hunedorean, Constelații diamantine, consideră că aplicarea prevederilor Legii 8/2006 membrilor UZPR este un
act de recunoaștere a meritelor lor civice, profesionale și creatoare, un act moral, un act necesar care nu trebuie să mai
sufere amânare. (UZPR)

De ce esteDe ce este
jurnalistuljurnalistul
un creator…un creator…

ROXANA ICHIM (U.Z.P.R.)

Jurnaliºtii incluºi între creatorIJurnaliºtii incluºi între creatorI

Prof.univ. ION MARIN
decanul Facultăţii de jurnalism -

Universitatea Hyperion

Ecouri la inițiativa parlamentarului HARALAMBIE VOCHIȚOIU
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RODICA SUBŢIRELU: Sunteți o personalitate care
re pre z intă pe deplin modelul feminin ce se remarcă prin
in te ligență, profesionalism și talent, dăruire și sacrificii
în săvârșirea unor acțiuni pe altarul culturii și al
dragostei de oameni. Vorbiți-ne despre rolul femeii în
muzică.

IOANA UNGUREANU: De-a lungul existenței
umane fi gu ra femeii diferă de la civilizație la civilizație,
ea având un statut diferit în fiecare civilizație în parte –
semitică (arabi, evrei) creștină, asiatică, nordică, ca și în
societățile antice (egipteană, asiro-babiloniană, persană,
greco-ro ma  nă, traco-dacică). Figura femeii are o
importanță deo sebită chiar de la nașterea copilului, prin
vocea cu care adoarme copilul și-l mângâie
ca să nu plângă, prin ur mare, ea exprimându-
se prin muzică încă de la începuturile
civilizației. Fiecare popor po se dă un
patrimoniu de cultură foarte divers – artefacte
mobile și imobile (monu men  te, arte
decorative, artă plastică, manu scrise etc., in -
clusiv patrimoniuL imaterial – tradiții, fol -
clor) între care și instrumentele muzicale,
care, cu trecerea timpului, au dobândit o
valoare ines timabilă. În perioada medievală
și premo dernă rolul femeii era insignifiant, ea
nefiind acceptată pe scenă; în rolurile femeii
apărând bărbați ce în prealabil sufereau ope -
rații (se castrau) pentru dobân direa unui tim -
bru de vo ce feminină. Odată cu apariția sti lul -
ui de ope ră (în Italia în special) marii compo -
zitori au creat opere în care figura femeii re -
pre zintă rolul principal – Violeta, în Traviata
de Verdi, Floria în Tosca de Puccini, Mimi în
Boema de Puccini, Car men de Bizet, pentru a
aminti doar câteva dintre rolurile pe care
com  po zitorii le-au creat pen tru vocea femini -
nă, unele dintre acestea fiind chiar cu dedi -
cație cum este ca zul Haricleei Darclée, unde Puccini i-a
dedi cat aria Visi d’Arte din Tosca.

Importanța femeii în muzică apare și din folclorul
popular, prin urmare dintr-un mediu diferit de cel urba -
nistic, elevat și aristocratic, cum este civilizația ita liană
renascentistă. În România folclorul a însemnat o sursă de
inspirație pentru compozitori (veș nicia s-a
născut la sat ca să-l para frazăm pe Lucian
Blaga). Astăzi, mai mult ca oricând, cu
ajutorul mass-mediei (tele viziu nea în
special) ne putem da seama de intere sul și
dragostea pentru tradiție și folclor, înce pând
de la vârstele cele mai fragede. Cântecele
populare interpretate și costumele tradi țio -
nale din fiecare regiune a țării pun la dis -
poziția patrimoniului uni versal bogăția și
frumusețea folclorului românesc

R.S.: Cum vedeți viitorul muzicii
românești?

I.U.: Muzica românească are darul de a
avea o temelie solidă în școala românească
și în special în școala românească inter -
belică, cu câteva figuri importante, la nivel
internațional, cum au fost Brăiloiu, Lipatti
sau George Enescu, ultimul nu mai are ne -
voie de niciun fel de prezentare, Enescu cre -
ând o epocă ce, prin generozitatea și ge nia -
litatea sa muzicală, a dat o amprentă și un
caracter național operelor sale, prin fap tul
că mișcarea literară exprima în ace lași timp
realitățile culturale și sociale ale vremii.

Studenții și elevii din școlile româ nești de muzică
- licee și conservatoare – au darul de a se bucura
de un asemenea fun da ment cultural. Totul depinde de
valoarea profeso rilor pe mâinile cărora intră și se for -
mează aceste generații de copii talentați. Din păcate, pro -
fesori cu har pedagogic și cu orizont cultural multi lateral
și în special cu pregătire științifică muzicală sunt din ce în
ce mai puțini, din diferite cauze, pornind de la examenele
de titularizare unde meritocrația este situată pe ultimul loc
și terminând cu nivelul extrem de scăzut al salariului, ceea
ce nu face altceva decât să îndepărteze de catedră absol -
venții valoroși ai facultăților. Din păcate se aplică aici
Legea Gresham - moneda proastă alungă de pe piață mo -
ne da valoroasă – locul valorilor este luat de impostori.

Incultura astăzi implică o largă paletă a tineretului și nu
numai, care trăiește fără pudoare în atmosfera fertilă a
muzicii ușoare de consumație, fără a-l implica pe auditor
la niciun fel de efort cerebral și educativ. Muzica, prinsă
într-o rețea de tendințe și curente, a devenit din ce în ce
mai mecanică și automatizată, cu repetarea aceleiași for -

mule ritmice care exprimă viața noastră mecanică, lăsând
în urmă conținutul și melodia. În acest stadiu de dezo -
rientare generală, muzica se găsește într-un punct mort.
Calea unică ce poate duce spre crearea unei muzici valo -
roa se și durabile este cea a întoarcerii la artă și de apro -
fundare a artei adevărate, care aparține patrimoniului uni -
ver sal al muzicii, fără să neglijăm folclorul și tradiția
orală, care au constituit dintotdeauna sursa apariției ritmi -
co-melodice a limbajului muzical cult.

R.S.: O lungă carieră universitară și o bogată ex pe -
riență de profesor. Ce fel de relații apre -
ciați că trebuie să existe între tradiție și
modernitate în învățământul universi tar?

I.U.: Așa cum afirmam mai sus, din
păcate valoarea învățământului universi -
tar a scăzut considerabil față de ceea ce
era înainte cu 20 – 30 de ani, ca să nu mai
vorbim de învățământul superior româ -
nesc interbelic, ce a dat culturii românești
personalități precum Brăiloiu, Lipatti,
Enescu, Celibidache. Fie și dacă ne refe -
rim la durata anilor de studii – 3 la număr,
în sistem Bologna, și care de fapt, trebuie
s-o spunem pe drept, recurgerea la acest
sistem s-a datorat dorinței guvernanților
de a limita cheltuielile generale ale învă -
ță mântului superior pe de-o parte – cât se
poate acumula în trei ani? Mai ales când
din liceu copiii vin cu goluri mari de tot,
fără lucruri elementare. Pe de altă parte,
apariția universităților particulare, adevă -
rate afaceri de interes personal sau de
grup, unde concurența loială - element
obli  ga toriu pentru progres – este elimina -

tă de taxă și unde studentul este privit ca simplu con -
tribuabil, iar universitatea privată nu face altceva decât să
se implice în jocul politic la alegeri, pentru ca guvernul să
faciliteze absolvirea prin bacalaureat a elevilor de liceu
(mai organizăm o sesiune să intre și cei picați) pentru a

avea noi contribuabili, iar guvernul
pentru a avea surse de venit prin
sponsorizări în anii electorali. Vă
închipuiți părinții în stresul
bacalaureatului, la vot, cu pers pec tiva
sum  bră a viitorului copiilor aflați la 18
ani? Ei ce să facă? Să „mulțu meas că din
inimă partidului”. La vârsta pe ca re o
aveți, înțelegeți foarte bine ce vreau să
spun și unde fac trimitere. Școlile profe -
sionale au fost desființate special pentru
ca un flux masiv de elevi contri buabili să
fie canalizați către învăță mân tul privat.
Dacă modernitatea înseamnă transfor -
marea învățământului într-o afa cere, e
grav, de boala asta se moare, spiri tual,
într-o primă fază, clinic, în faza urmă -
toare. Iisus pomenește de moartea trupu -
lui mai întâi și de cea a sufletului, care e
mult mai gravă. Unde ajungem? Ne pier -
dem cultura, spiritualitatea, tradi ția, ne
americanizăm. Tot respectul pen tru săr -
bă torile americane, dar sunt ale lor. Vor
veni alții să ne culturalizeze dacă noi nu
vom mai putea să ne opunem cu pro pria
noastră cultură. Mă gândesc la cuvintele
fostului premier israelian Itzak Rabin:

Cronica Timpului Anul 1, Nr. 4, mai 2015

Minerva d’Oro – Roma 1892

Cu maestrul Iosif Sava

Prof.univ.Prof.univ. Ioana UngureanuIoana Ungureanu
Muzica, prinsă într-o rețea de tendințe și curente, a devenit din ce

în ce mai mecanică și automatizată, cu repetarea acelorași formule
ritmice care exprimă viața noastră mecanică, 

lăsând în urmă conținutul și melodia.

Comemorarea lui Eminescu
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forța unui popor constă în canti tatea de materie cenușie
raportată la numărul de mem bri – citez cu aproxi ma ție.
Să luăm exemplu din modul în care evreii își cultivă
tradiția și valorile culturale – sunt medici extra ordinari,
ingineri, muzicieni, artiști extraordinari. N-o să vedeți un
evreu dând cu mătura. Au supraviețuit în exil 2000 de ani
și au reînființat statul Israel cu aceleași valori
tradiționale. Tra  diția înseamnă valori culturale
acumulate în timp, înseamnă o temelie solidă pentru o
viitoare construcție, înseamnă o identitate culturală
valoroasă, unică, dacă este să ne referim la mozaicul
cultural european. Nu ai cum să ocolești tradiția. Chiar și
cei care nu au tradiție, și-o inventează. Dar ca să o
percepi, să o simți, trebuie măcar lectură dacă nu studiu.

R.S.: Aveți o biografie foarte interesantă. O viață
bogată în realizări și evenimente deosebite prin impli -
carea lor națională și internațională. Acum, ce credeți?
Este important să fie pus accentul pe prosperitatea ma -
te rială sau pe bogăția spirituală?

I.U.: Criza mondială se reflectă fără dubiu și în mu -
zică, nu într-o diminuare a producției muzicale ci ca o
lipsă de orientare și a unui ideal bine definit. Înclina rea
spre materialitate și comercializare se repercutează și în
lumea artelor, corupând și muzica, ce stă să piardă esența
sa și echilibrul său. Societatea modernă a facilitat expan -
siunea limbajului muzical universal prin mijloace teh -
nice ultrasofisticate, însă acest lucru nu poate demonstra
că se poate vorbi de o cultură muzicală bazată pe o
educație adecvată. Efectul extraordinar al artelor în ge -
neral și al muzicii în particular poate exprima în termenii
unui raport sincretic între sunete, sentimente, și mișcare
(ritm) exercitând în același timp un fenomen de purifi -
care în ființa umană. Muzica reprezintă, în același timp,
artă și știință, esența ei descoperă partea cea mai ascunsă
a Eu-lui nostru cu o forță nemăsurată, care domină lumea
rațională, ajutându-ne să pătrundem în universul supra-
rațional, în care viziunea artelor se poate identifica cu
viziunea cosmosului și a vieții, sintetizată într-o minus -
culă particulă, aceea a omului. Ca să dăm o imagine a
decursului plurimilenar al muzicii, fără a intra în detalii
pur științifice, putem să urmărim evoluția sa în contextul
dezvoltării istorico-sociale a ființei umane și a elevării
spirituale.

R.S.: Ați călătorit prin toată lumea. Mai există iu -
bire între oameni?

I.U.: În 1998 am acceptat, la liceul de muzică din
Arad  - orașul profesoarei mele de canto, Livia Vrăbiescu
(ca o recunoaștere a carierei mele artistice) – să ofer va -
canțe muzicale elevilor de la clasa de canto. Timpul
dedicat elevilor de dimineață până seara a impresionat
foarte mult pe directoarea liceului și pe dirijorul Filar -
monicii din Arad, care, asistând la repetiția generală
înaintea recitalului, a oferit sala de concert a Filarmonicii
pentru spectacolul studenților. La recital au fost inter -
pretate opere de Mozart, E. Decurtis, Rossini, Wagner,
N. Bretan. Trebuie să menționez dintre studenții partici -
panți pe Ludovic Kendi, bariton în corul Filarmonicii de
Stat din Arad. Pe Ludovic Kendi l-am pregătit personal
pentru examenul de admitere la Conservatorul din Cluj,
unde a reușit și impresionat juriul. Studenții și elevii cu
care am lucrat, impresionați de metodele mele de lucru și
mulțumiți pentru ce au realizat în vacanțele muzicale
ținute de mine în memoria Liviei Vrăbiescu – arădeancă
– mi-au mulțumit la sfârșitul recitalului, care a avut un
mare succes. Ludovic Kendi mi-a mulțumit cu următoa -
rele cuvinte: „Mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a hă -
ră zit ca să pot să vă cunosc și pentru că m-am simțit un
artist în această perioadă. Cu respect și dăruire”. Iată ce
au declarat şi alţii: „Ceea ce ați realizat în viață este
măreț și frumos, destinul vi l-ați făurit dumneavoastră,
dar uluitor este minunata inimă întotdeauna des chisă
pentru culmile binelui. Cu respect și cu mult drag, Flori -
ca Preotesoiu”. „Este sigur că trecerea dumnea voastră
prin Arad s-a făcut cu hotărâre și supraveghere divină.
În timpul scurt în care ați muncit cu noi, ați reușit să
scoateți din interiorul nostru bulgărele de aur pe care îl
țineam în întuneric și încărcat de praf, făcându-l să stră -
lucească în lumina soarelui. Ați plecat lăsând în urmă

uimire și admirație pentru talentul deosebit pe care îl
aveți, pentru vasta cultură ce o stăpâniți. Pentru inteli -
gen ța sclipitoare de care dați dovadă, fie ca Mântuitorul
nostru, regele universului, Iisus Cristos să vă scrie nu -
me le și faptele în Cartea Vieții din Sanctuarul Ceresc –
Jean Philip Preotesoiu, Academia de muzică Gheorghe
Dima din Cluj”; „Venirea dumneavoastră printre arăde -
nii melomani și, în primul rând, muzicieni a fost un prilej
fantastic. Dumnezeu să vă dăruiască sănătate și fericire
în umblarea dumneavoastră. Ați fost un adevărat mentor
și veți rămâne – David Bozgău, Școala de Artă Arad”;
„Vă mulțumesc din tot sufletul pentru că în acest timp
scurt am putut să învăț multe lucruri de la dumnea voas -
tră. Cu multă stimă și respect – Cristescu Lăcrămioara”.
Toți au spus-o cu dragoste și nu le-am cerut-o eu.

R.S.: Cum vedeți viitorul? În ce ne putem găsi liniș -
tea în această lume atât de agitată? Dostoievski scria
că: frumusețea și arta vor salva lumea.

I.U.: Liniștea se poate găsi în cultură, în elevare
spirituală și în credință. „Totul cu moderație” scria pe
frontispiciul templului de la Delfi în antichitatea greacă.
Să-l pomenim pe sfântul Vasile cel Mare care scria refe -
rindu-se la învățăturile filosofilor greci din antichi tate,
păgâni desigur: „să ameliorăm măslinul sălbatic în gră -
dina de măslini”, în sensul că învățăturile lor trebuie
păstrate în noua religie creștină și în niciun caz aruncate
la gunoiul istoriei. Este o axiomă. Ritmul vieții contem -
po rane este din ce în ce mai rapid și cu efecte amețitoare
pentru toate generațiile. Din păcate dezvoltarea tehnolo -
gică, industrială și economică are și efecte secundare
negative, dincolo de un confort al vieții mai bun,
desigur, decât cel al secolelor anterioare. Diferența
dintre secolul XVIII de pildă și secolul XXI este cea
dintre trăsură și avionul cu reacție. Ea afectează
psihicul, putem observa apariția unor maladii
neaflătoare în secolele trecute – cum este Alzheimerul,
de pildă – boală a secolului XXI care afectează creierul.
Omul este o ființă adaptabilă, această caracteristică –
adaptabilitatea – l-a salvat de ne nu mă rate ori, dar
adaptarea la noi condiții se face cu efort și este dificilă,
foarte mulți nu reușesc acest lucru. Ar fi de preferat o
diminuare a „goanei după aur” pentru a parafraza o
celebră butadă americană – apropo
de pros pe ritate materială și bogăție
spirituală de care ați întrebat mai
înainte. Soluția este totul cu mode -
rație. De aseme nea, valorile cultu -
rale și în special mu zica pot oferi o
gim nastică a sistemului ner vos în
tot timpul vieții, din copilărie până
la bătrânețe. Muzica te cal mează, te
li niş teşte, există melo terapia care
aju tă organismul la o relaxare totală.
Trebuie men ționat că unele ritmuri
mu  zi cale ac tuale pot distruge sis -
temul nervos, îți pot imprima anu -
mi te reflexe sau moduri de compor -
tament. Viteza, de pildă, atunci când
audiem un gen de muzică la volan,
te face să acce lerezi nepermis și
peri culos. Încercați, fi ind la volan,
să ascultați Armin van Buu ren, In
and out of love și ga rantez că veți
depăși fără să vă dați seama orice
limită de viteză – apropo de goană,
rit mul vieții ac tuale. Un pic cu
ambreia jul la punctul de lucru. Cu
control. Cu calm.

R.S.: Cum apreciați efortul
Româ niei de a fi în pas cu lumea?

I.U.: Trebuie să ne ghidăm după
cele realizate până acum, dar trebuie
totodată să ducem la bun sfârșit o
fază a cercetării sau a cunoașterii
interioare în anumite privințe, deja
inițiată, lă sând la o parte orice urmă
de retorică naționalistă sau de

emfază și proce dând cu sobrietate și coerență.
R.S.: Sunteți optimistă? Care es te cea mai

importantă dorință a dumneavoastră?

I.U.: Făcând bilanțul unei cariere de decenii în
domeniul solisticii și al didacticii, care n-au ocolit nici
specializările în regia de operă, etnomuzicologie și in -
ginerie de sunet și teatru, imboldul de a reuni într-o
sinteză coerentă, organică, diferitele aspecte ce converg
spre o concepție elevată asupra misiunii artei muzicale
este foarte puternic. Caracterul sincretic al artei vocale,
din totdeauna subliniat prin asocierea melos-ului cu su -
gestia poetică și cu gestualitatea (recital cantando) a
condus la ideea de „muzică” numai ca expresie a reunirii
diferitelor muze și totodată vocații. Dorința mea este de a
împărtăși unei generații de tineri, experiența multilaterală
din punct de vedere artistic. Aștept din partea statului
român o susținere și un ajutor pentru obținerea unui
spațiu de nivel internaţional pentru o astfel de acțiune.
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Anunţ în presa elenă, concert Ioana Ungureanu

Înţelepciune



Atrecut un secol peste anii care au cunoscut
tragediile primului război mondial, ocazie de a

aduce pios omagiu celor ce şi-au jertfit viaţa pe câmpurile
de luptă, descendenţilor acestor eroi care-şi omagiază
strămoşii şi nu putem decât să le fim sincer aproape într-o
solidaritate umană. Au trecut, de asemenea, o sută de ani şi
peste tragedia armenilor deportaţi în 1915 în deşertul 
Deir-es-Zor, pentru decizia de a nu-şi trăda religia, şi
pierderea a unui milion şi jumătate de vieţi, mai ales, copii
şi vârstnici. România a fost prima ţară care a oferit adăpost
acelora dintre cei ce au reuşit să se mai îmbarce în calele
vapoarelor plecând în cele patru zări, spre a începe o nouă
viaţă, în care amintirile tragice i-au urmărit, cu datoria
morală de a nu le da uitării, ci a le împărtăşi urmaşilor,
pentru ca aceştia să le cunoască şi să le păstreze cu respect,
recunoştinţă şi datorie morală. Urmaşii lor sunt concetăţenii
nostri, care şi-au adus de-a lungul anilor prinos de muncă şi
investiţie morală în ţara care i-a primit şi poate, în măsura
posibilului, le-a oferit un liman.

24 aprilie este ziua când armenii, oriunde se vor afla, îşi
omagiază victimele acelor vremuri de tristă amintire. La un
secol, Armenia a organizat pioasa ceremonie cu invitaţi din

toată lumea, în special din ţările care conţin comunităţi mai
numeroase, Franţa printre ele. Comunitatea Armenilor din
România s-a alăturat acestor evenimente ce nu pot fi trecute
cu vederea. 

Citisem „Cele 40 de zile de pe Musa Dagh” a lui Franz
Werfel despre tragica epopee a armenilor. În anul 2005, cu
ocazia unei conferinţe la Marsilia, am avut şansa de a asista
la o ceremonie inedită, desfăşurată la una din catedralele
oraşului, de către comunitatea armeană, în anul celebrării a
1600 de ani de la înfiinţarea alfabetului armean de Mesrop
Mashtots. Călugăr însihăstrit, cunoscător al limbilor greacă
şi siriană ajuns la curtea regelui Vram-Şapuh, îndrituit să
redacteze poruncile monarhice şi sprijinit şi de patriarhul
Sahag, este cel unanim recunoscut ca lingvistul armean care
a întocmit alfabetul armean, după model grec, cu posibile
influenţe pahlavi şi siriene, cu scriere de la stânga la
dreapta. M-au impresionat atunci costumele tradiţionale,
muzica cu instrumente de tip oriental, dansurile războinice
executate de bărbaţi şi îmi dădeam seama după tonalitatea,
sobrietatea cântului că erau texte din eposul lor străvechi...

Îmi propusesem să mă apropii mai mult de cultura lor
odată revenită în ţară, dar intenţia a rămas nepusă în
aplicare, până, destul de recent, când am descoperit filmul
doamnei Bostan Kevorkian şi Florian Kevorkian
Armenopolis la Cinemateca Union - un film despre oraşul
baroc construit de comunitatea de armeni veniţi din
Moldova, pe o suprafată de pământ cumpărată în apropierea
de Novum Castrum, cu acordul curţii imperiale de la Viena,
la iniţiativa episcopului Oxendius Vărzărescu, în secolul al
XVIII-lea, după planurile unui arhitect italian. Un film
documentar de o mare sensibilitate şi plin de informaţii
inedite despre spiritul comunitar, despre preocupările
pentru educaţie şi grija comunităţii pentru orfani, batrâni şi
populaţia nevoiaşă, un film despre starea armenilor şi
nivelul de viaţă şi, nu în ultimul rând, despre grija păstrării

memoriei străbune, un film care merita o mult mai largă
popularitate.

Joi 23 aprilie, Sala Mihail Jora a găzduit un concert
dialog între muzica armenească şi cea tradiţională
românească, promovată de Grigore Leşe, profesorul de
etnomuzicologie şi cercetător al valorilor ancestrale
româneşti. În deschiderea concertului, ambasadorul
Armeniei în România, Excelenţa sa Hamlet Gasparian şi
Preşedintele Comunităţii Armene din România, Varujan
Vosganian, au prezentat, în scurte alocuţiuni, importanţa
momentului comemorativ. Formaţia armenească constituită
din rapsodul Artur Şahnazarian- profesor şi compozitor, și o
formaţie de muzică armeană, cu instrumente tradiţionale.
Excelenta interpretă Hasmik Baghdasarian a cucerit
publicul prin sobrietatea, dăruirea, implicarea emoţională,
calitatea interpretării unor partituri datorate compozitorului
Komitas, victimă a evenimentelor din 1915. Poate, ca
spectatori, am fi dorit o prezentare profesională a muzicii
armeniene şi, exact, a mesajului pe care l-am dedus din
interpretare. Formaţiile româneşti, invitate, au adus culoare,
autentic într-o notă opusă celei a formaţiei armene, semn că
viaţa merge înainte, mereu înainte, dar purtând încărcătura
tragismului evenimetelor trăite.

Aşa cum va fi fost acest pământ românesc, traversat de
bune şi de rele, a oferit de-a lungul timpurilor găzduire
multor neamuri care au decis să ni se alăture şi dacă au
rămas, vor fi fost şi motive pentru care au făcut-o prin
rodul muncii, talentului, calităţilor cu care au venit,
îmbogăţind patrimoniul cultural, influenţând pe conaţionalii
români, ori de alte naţionalităţi. Este şi motivul pentru care
acei armeni, care au decis să se repatrieze în Armenia sovietică,
l-au inventat pe domnul Staipelochian, pentru ca mesajul
lor să-i facă pe cei ce mai doreau să plece, mai bine să
rămână...
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100 de ani, 1915 - 2015,
de la genocidul armean 
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Trăim un timp în care orgoliile sunt atât de mari şi
grija pentru a le justifica atât de neglijabilă, încât

uneori e foarte greu să găseşti sistemul de referinţă corect,
rămâi derutat şi, pe bună dreptate, nelămurit asupra fixării
unui sistem de referinţă corect... O fi din cauza timpurilor
neaşezate, dar parcă ar fi vremea, ca să se aşeze, să se
aleagă binele de rău, să ne vedem de treabă fiecare, după
ceea ce ne pricepem să facem...

Ne-am format în timpuri când nu prea aveai de ales, să-ţi
faci o carieră, să-ţi vezi de treaba pentru care erai instruit,
să-ţi faci o familie, să-ţi creşti copiii şi să-i vezi pornind în
viaţă, pe fiecare, pe drumul său... Dacă cei peste 50 de
ani de comunism au făcut ca grija pentru a-ţi cultiva
memoria strămoşilor, de a te preocupa de antecesori, ba
apartenenţa bunurilor dobândite prin muncă, sau
moştenite, era de-a dreptul un oprobiu şi de natură a şi
plăti cu ani de temniţă această „vină”. Mulţi erau
deportaţi în Bărăgan, nevoiţi să plece în miez de noapte
din proprietăţile lor de „chiaburi”, pentru a începe o
nouă viaţă în condiţii mai mult decât vitrege, oamenii
de vază ai neamului pieriţi în temniţele comuniste...

În acele timpuri nu se obişnuia să ne căutăm
originile, căci ele aparţineau altor timpuri şi pentru
linişte nu te mai preocupau antecesorii. Admirând
osârdia dlui. Stoica Florian de a relua iniţiativa
strămoşilor săi prin relansarea publicaţiei
„Independenţa Română”, prof.univ. M. Diaconescu
susţinea importanţa unei ramuri a istoriei, din păcate
mult mai puţin în grija cercetării autentice, genealogia -
care se ocupă cu studiul sorgintei ramurilor familiale. Şi
poate nu m-aş fi oprit asupra acestui aspect dacă nu eram
incitată de o solicitare, primită din străinătate, de a găsi un
ghid vorbitor de engleză, română şi maghiară pentru un

scriitor din Israel, care doreşte să viziteze locurile de
baştină ale străbunicilor săi din Transilvania..., va fi
probabil o documentare pentru o carte. Am realizat cât de
importantă este chemarea pământului în care am dat
„bineţe” în astă lume, laolaltă români, maghiari, germani,
turci, evrei, armeni, sârbi, ţigani şi ce vor mai fi fost...,
împărţind şi bune şi rele, în respect pentru diferenţele de
cultură, religie şi, totuşi, într-o şansă de inspiraţie reciprocă,
de creativitate multiculturală, în timpuri care, mai curând,
obligau la comuniune, iar nu la dispersie.

Informându-mă dintr-o carte de genealogie, am
descoperit cât de importante sunt informaţiile ce rezultă din

cunoaşterea ascendenţelor, sub aspectul imperativelor
politice, economice, culturale, dar şi sociale. Alianţele
regale, domneşti se realizau din raţiuni de asigurare a
solidarităţii în caz de războaie, de urmaşi la tronuri, astfel
că studiind aceste ramuri genealogice, descoperi uluitoare
informaţii... Nu mai e de mirare că prinţul Charles şi-a

descoperit înrudiri româneşti, socotind înrudirea coroanei
engleze cu familia ţarului rus, în care regăsim acendenţe.
Fără îndoială, că interesul pentru cunoaşterea înrudirilor
avea şi conotaţia moştenirilor, mai ales în familiile avute,
apoi să nu uităm că au fost timpuri când, cel puţin din
Transilvania, plecau ţărani în America să facă bani şi să
cumpere pământuri. Parcelele de pământ dovedeau starea
gospodarului şi numărul mare de copii era o responsabi -
litate pentru părinţi de a le asigura sursele de trai copiilor.
Cât de trainic era acest spirit de proprietate a pământului...
dacă ne gândim la „Ion” al lui Rebreanu, la „Mara” lui
Slavici...

Poate această legătură cu pământul, cu proprietatea e
greu de înţeles, dar păstrarea se făcea chiar cu preţul
vieţii... Valoarea proprietăţilor era chezăşia caracterului
de bun gospodar, asigurând şi titlurile nobiliare. Faptul
de a fi rămas în aceste graniţe este legat şi de interesul
de păstrare a pământului străbun. Am aflat că
descendenţii familiilor nobiliare din nordul ţării, din
Maramureş, cu titluri recunoscute încă în imperiul
austro-ungar din timpul Mariei Tereza au decis infiin -
ţarea muzeului nobilimii româneşti la Vişeu de Sus. Ceea
ce ştiu este că la Budapesta există un mare interes pentru
a realiza evidenţa intelectualităţii româneşti din
Transilvania, ştiut fiind faptul că, până la Marea Unire,
românii îşi făceau studiile la Budapesta sau în alte oraşe
din imperiu.

E totuşi important de a ne căuta originile, de a ne şti
strămoşii, de a le cunoaşte meritele sau defectele, de a
putea înţelege caracteristici ce ni se trag de la ascendenţi.
Pe de altă parte faptele lor demne sunt motivul de a-i
respecta şi, nu în ultimul rând, motivul de obligaţie morală
de a le onora memoria.

În cãutarea strãmoºilor... ºi a
timpurilor aºezate

Urmaşii lor sunt concetăţenii nostri, care şi-au adus de-a lungul anilor prinos de muncă
şi investiţie morală în ţara care i-a primit şi poate, în măsura posibilului oferit un liman.

Pagina realizată de dr. CLEMENTINA TIMUŞ

E totuşi important de a ne căuta originile, de a ne
şti strămoşii, de a le cunoaşte meritele sau defectele,
de a putea înţelege caracteristici ce ni se trag de la
ascendenţi.

Muzeul Nobilimii Maramureșene Vișeu de Sus
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• Prima încercare de subminare a
puterii noului Executiv a avut loc
în 15 martie 1990. Evenimentele
din acea dată au fost organizate
din exteriorul ţării. În acest sens
există declaraţii ale agenţilor
străini arestaţi şi, ulterior, eliberaţi
şi expulzaţi în baza unor
protocoale externe.
• Într-o formulă similară s-au
declanşat şi evenimentele din 13-
15 iunie 1990 când serviciile
secrete străine au organizat o altă
lovitură de stat împotriva
Preşedintelui României, Ion
Iliescu şi a Premierului Petre
Roman, ajunşi la putere după
alegerile libere şi democratice din
20 mai 1990.

• Se dorea un guvern de orientare liberală

Acţiunile destabilizatoare ale anului 1990
au ca numitor comun importanţi lideri politici
şi ai societăţii civile, dovediţi de către
serviciile secrete naţionale ca fiind
colaboratori ai unor agenţii secrete străine,
încă dinainte de evenimentele din decembrie
1989. Aceştia au fost coordonaţi de nimeni
altul decât cel care, printr-o decizie de Guvern
din 2005, a fost numit în Consiliul
„Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului în România”, l-am numit pe
Dennis Deletant (agent MI6, recrutat în urmă
cu mai mulţi ani de către colonelul profesor
Eric Ditmar Tappe de la Intelligence
Service-ul britanic, şi care a activat în
România, în perioada 1969-1988).

Dennis Deletant avea întâlniri cu membri
ai „societăţii civile”, agenţi de influenţă
pentru Occident încă dinainte de căderea
regimului Ceauşescu. Întâlnirile aveau loc la
Ambasada Olandei, cu sprijinul Ambasa -
dorului de atunci, Excelenţa Sa Coen Stork.
Aceşti agenţi erau pregătiţi ca să provoace
acţiuni destabilizatoare şi proteste de stradă în
România (aplicate la Timişoara şi Bucureşti
- Decembrie 1989, Târgu Mureş - 15 martie
1990, Bucureşti - 13-14 iunie 1990).

Scopul urmărit de către agenţiile străine
era acela ca, în 13-15 iunie 1990, să răstoarne
puterea preşedintelui Ion Iliescu şi a
premierului Petre Roman şi să aducă la
guvernare oameni obedienţi anumitor puteri
occidentale, de orientare liberală.

• Prima tentativă, Târgu Mureş 
(15 martie 1990)

Puţini cunosc faptul că prima încercare de
a destabiliza noul regim instalat la Bucureşti
după evenimentele din Decembrie 1989 a
avut loc la Târgu Mureş. Acolo s-a încercat
provocarea unui război civil între maghiari şi
români, cu intenţia de a dezmembra România
şi de a forma o „republică autonomă”. Această
„republică” urma să aibă în componenţa sa
totalitatea teritoriilor vechiului Principat al
Transilvaniei. 

Arhivele secrete evocă faptul că
evenimentele din 15 martie 1990 au fost
organizate de către anumite agenţii secrete
străine, susţinute de către guverne ale unor
state cu interese majore în dominaţia
geostrategică zonală. În acest sens există
inclusiv declaraţii date de agenţi străini
arestaţi şi apoi eliberaţi în baza unor
protocoale externe.

• „Golaniada” cu epoleţi

Ulterior eşecului de la Târgu Mureş,
atunci când nu s-a reuşit dezmembrarea
României şi înfiinţarea unei „Republici

Transilvania”, s-a luat decizia de a se repeta
experimentul, cu o regie similară de divizare a
populaţiei în două tabere distincte (doar sce -
nariul fiind schimbat, de această dată ale gân -
du-se varianta „pro” sau „anti” comu nism, în
locul celei a naţionalismului). A rezultat
„Golaniada” din Piaţa Universităţii cu
finalul dramatic al evenimentelor din 13-15
iunie 1990. 

De partea cealaltă, este demn de reţinut că
unul din pionii importanţi ai acelor zile, ca şi
la Târgu Mureş, era un membru marcant al
PNL, fost partener de afaceri cu nimeni altul
decât ex-şeful serviciului de spionaj al
Ungariei şi... pion de bază al guvernării
actuale! Acesta avea ca misiune aducerea la
putere a unui alt lider liberal, infiltrat de
servicii secrete occidentale imediat
după lovitura de stat împotriva lui Nicolae
Ceauşescu, pentru a resuscita partidele
politice „istorice”. Nu erau, însă, singurii
oameni politici ai vremii implicaţi în puciul
din acea vară...

• Corturi instalate de „asistenţi
medicali”… operativi !

Acţiunile din vara lui 1990 au fost
declanşate pe 24 aprilie al aceluiaşi an, când a
fost deschis balconul de la Facultatea de
Geografie. De acolo au luat cuvântul sute de
vorbitori, care au contestat puterea de la
Bucureşti şi acţiunile ei. Aceştia au cerut
„înlăturarea vechilor comunişti din funcţiile
de conducere, reforme şi aflarea adevărului
despre evenimentele din decembrie 1989”.

Tot în Piaţa Universităţii s-au ridicat
baricade, s-au instalat corturi provenite de la
Crucea Roşie Internaţională, care era şi un
paravan pentru agenţii străini infiltraţi în
piaţă, iar perimetrul de la Universitate a fost
declarat “Zonă liberă de neocomunism”. De
reţinut, corturile, deşi sub egida Crucii Roşii,
au fost aduse dintr-un stat care a coordonat
întreaga operaţiune, fiind instalate cu sprijinul
unei ambasade străine la Bucureşti. 

• Greva foamei... de putere

Pentru a crea atmosfera necesară instigării
manifestanţilor la acţiuni de violenţă, printre
cei care au vorbit în „piaţă” s-au numărat
membri marcanţi ai „societăţii civile” şi ai
Diasporei (unii dintre ei agenţi de influenţă ai
serviciilor secrete străine). În aceeaşi
atmosferă s-a decis ca numeroşi manifestanţi
să intre în greva foamei, iar pentru a avea un
impact cât mai mare, acest lucru s-a realizat
înainte de alegerile din 20 mai 1990. Practic,
aceşti „grevişti ai foamei” s-au instalat în
Piaţa Universităţii (loc unde au stat 50 de
zile), cu scopul vădit de a ajunge la putere cu
forţa străzii. 

În acest timp, Diaspora, devenită
„portavoce” a forţelor puciste, atât la Paris
cât şi în alte părţi ale Europei, atacă dur noua
orânduire din România, în „Le Figaro” şi
alte publicaţii. Mitterand şi „Radio Europa
Liberă” îl atacă direct pe Ion Iliescu,
asemenea altor „formatori de opinie” ce se
regăseau în Piaţa Universităţii. Aşa cum
precizam anterior, tot acest efort mediatic, şi
nu numai, a fost iniţiat pentru ca anumiţi
agenţi români ai Occidentului să ajungă la
putere cu forţa străzii şi după alegerile libere
şi democratice din 20 mai 1990, când Ion
Iliescu a câştigat alegerile cu 85%.

Un alt membru marcant al Diasporei, în
acea perioadă, se ducea la sediul unui mare
partid istoric şi finanţa zilnic cu 10.000 -
15.000 de dolari încercarea de lovitură de stat,
scopul acestuia fiind aducerea Regelui Mihai
la putere şi numirea lui Ion Raţiu prim-
ministru (varianta de rezervă a puciştilor). Aşa
cum s-a stabilit ulterior, majoritatea greviştilor

foamei din Piaţa Universităţii erau membri ai
PNL şi PNŢCD şi erau vizitaţi regulat de Ion
Diaconescu, Mircea Ciumara, Silviu
Brucan şi alţi pucişti.

• Preşedintele Iliescu, obligat de
evenimente

După o primă intervenţie iniţială civilizată
a organelor de ordine, agenţii străini au inter -
venit la oamenii din „piaţă”, convingându-i
(prin manipulare sau în schimbul unor foloase
materiale) să meargă să atace sediul Poliţiei
Capitalei cu sticle incendiare, să elibereze
arestaţi şi apoi să se deplaseze la TVR unde
deja au început atacurile cu sticle incendiare
(există dovezi arhivistice cum cetăţeni din
Bucureşti şi zonele din jurul Capitalei au fost
plătiţi de agenţi străini pentru a devasta şi
incendia autobuzele poliţiei, sediile
Ministerului de Interne şi pe cel al fostei
Securităţi şi pentru a ataca Armata cu sticle
incendiare, în noaptea de 13 spre 14 iunie
1990). Serviciile secrete române au descoperit
şi documentat cum incendiile provocate în
acele zile au avut ca autori membri ai unor
partide „istorice” şi ai „societăţii civile”,
disidenţi-agenţi.

După 50 de zile de teroare şi haos în Piaţa
Universităţii, întreţinute de agenţi străini şi
elementele trădătoare din partidele „istorice”
şi „societatea civilă”, locatarii din jur s-au
plâns că nu se puteau odihni noaptea (cu
muzică peste limita suportabilităţii şi ţipete
animalice). La solicitarea organelor de ordine
şi pentru a preveni escaladarea evenimentelor
în curs, ce aveau ca obiect final lovitura de
stat, preşedintele Ion Iliescu a chemat în
ajutor minerii. Această decizie politică
devenind una dintre cele mai controversate
din întreaga perioadă post-decembristă.
Totuşi, în redarea adevărului istoric, se
impune a face precizarea că, informat despre
activitatea agenţilor străini, Preşedintele
României la acea dată, Ion Iliescu s-a
implicat personal în organizarea şi conducerea
acţiunilor de contracarare a loviturii de stat
din 13-15 iunie 1990, prin solicitarea
sprijinului Armatei, M.I.-ului şi al servicilor
secrete române. Din punct de vedere strategic,
chemarea minerilor a fost considerată o
soluţie de rezervă, „supapă” de siguranţă.

• Minerii şi restaurarea ordinii

„Ortacii” au venit la Bucureşti în
dimineaţa zilei de 14 iunie 1990, în jurul orei
5, după ce, anterior, au văzut incendierea
Poliţiei Capitalei, precum şi cum este atacată
Televiziunea Română cu sticle incendiare şi
s-a întrerupt emisiunea. La acest capitol facem
precizarea că, ulterior, s-a stabilit cum din
înregistrarea video dată publicităţii în acea
vreme reiese, în mod fals, că vorbeşte un
ofiţer român: „Rog să-l informaţi pe domnul
Preşedinte, dăm foc la toate autobuzele,
asta a fost înţelegerea. Vă rog informaţi!”
Specialiştii au ajuns la concluzia că este un
fals, fabricat de „laboratoarele” de la Radio
Europa Liberă, iar vocea este a persoanei
care comentează filmul şi reapare cu claritate
cu puţin timp înainte să se închidă TVR. Din
acelaşi film rezultă cum manifestanţii atacă cu
sticle incendiare şi pietre autobuzele poliţiei,
respectiv, poliţiştii.  

Revenind la mineri, trebuie subliniat
faptul că, atunci când CDR a venit la putere
în 1996, pentru că au contracarat încercarea
de LOVITURĂ DE STAT la care au
participat partidele „istorice” (împreună cu
membrii marcanţi ai aşa-zisei „societăţi
civile”), s-a dispus distrugerea mineritului în
totalitatea sa, ca o răzbunare pe mineri. De
reţinut, această decizie (de veritabilă trădare a
intereselor naţionale) a adus atingere gravă

economiei României, subminând politica
energetică a ţării. Mai mult, chiar dacă au
existat şi abuzuri ale minerilor, nu cei vinovaţi
au fost aduşi în faţa legii, ci alţii. „Ţap”
ispăşitor a fost considerat liderul acestora,
Miron Cozma. Acesta a fost condamnat
politic la ani grei de detenţie pentru…
„subminarea puterii de stat” (fiind invocate
evenimentele din 1999).

• Ce nu s-a spus?

În acele zile, în paralel, s-a încercat
declanşarea unei veritabile „vânători” de
ofiţeri de informaţii în instituţiile sub
acoperire şi la misiunile diplomatice
româneşti din ţară şi din străinătate, unde
personaje dubioase din Diaspora românească,
susţinute şi îndrumate de agenţi ai serviciilor
secrete occidentale, au încercat să forţeze şi să
ocupe sediile instituţiilor sub acoperire şi a
reprezentanţelor diplomatice şi consulare, însă
poliţia locală a intervenit pentru asigurarea
protecţiei sediilor diplomatice, în conformitate
cu prevederile Convenţiei de la Viena.

Acţiunile coordonate din Diaspora aveau ca
scop verificarea informaţiilor conform cărora,
în a treia decadă a lunii decembrie 1989,
ofiţerii din UM 0195 (Contrainformaţii
externe, la acea dată – n.a.) şi din alte unităţi
ale CIE (precursoarea SIE – n.a.), cu excepţia
celor din unităţile speciale, au ars numeroase
documente referitoare la membri marcanţi din
Diaspora românească din străinătate, oameni
politici (printre care Ion Raţiu şi Radu
Câmpeanu), scriitori, ziarişti. Aceste acţiuni
se impuneau din punctul de vedere al
serviciilor secrete străine, deoarece
documentele distruse de către ofiţerii de la
UM 0225 (unitatea care avea drept obiect de
muncă emigraţia românească – n.a.), dacă ar
mai fi existat la adresele ştiute anterior, ar fi
putut fi folosite în lupta politică din anii ’90.

Ce n-au ştiut puciştii? La UM 0103,
condusă la acea vreme de maiorul Victor
Marcu, dosarele cu informaţii despre românii
din exterior vor rămâne intacte şi vor fi
arhivate într-o locaţie strict secretă din afara
României. 

• În loc de concluzie

Anterior şi în timpul evenimentelor din
13-15 iunie 1990 a fost o încercare de lovitură
de stat, care urmărea să anuleze practic ce s-a
decis prin votul popular de la 20 mai (data
alegerilor din 1990), deoarece anumite puteri
occidentale doreau o altă formulă de
guvernare (există rapoarte ale Statului Major
al Armatei, înregistrări secrete arhivate,
informaţii deţinute de Ministerul Afacerilor
de Interne, de SRI, Direcţia Generală de
Informaţii a Armatei, instituţii abilitate ce au
monitorizat evenimentele, precum şi rapoarte
zilnice, întocmite după monitorizarea Pieţei
Universităţii, casete filmate în zona respec -
tivă – datele s-au dorit şi ca dovezi la Dosarul
nr. 75 de la Secţia Parchetelor Militare,
întocmit pentru elucidarea evenimen telor din
13-15 iunie 1990, dar caracterul secret al
acestora n-a permis evocarea lor).

Prin urmare se poate spune fără a greşi că,
printre cei care au declanşat violenţele din
1990, au fost agenţi ai altor state, ce erau
implicaţi în luptele pentru supremaţia
geostrategică zonală, prin aducerea la putere
a unor agenţi obedienţi, infiltraţi în aşa-zisele
partide „istorice”. Iar cea mai bună dovadă
este aceea că, din acele confruntări dintre
autorităţile române şi puciştii ce au organizat
şi coordonat Lovitura de Stat din vara anului
1990 a rezultat decesul a 194 de agenţi
străini, care sunt înmormântaţi la Cimitirul
Străuleşti (cu identitate necunoscută -
consideraţi oficial „manifestanţi”).

LOVITURA DE STAT DIN 13-15 IUNIE 1990, LOVITURA DE STAT DIN 13-15 IUNIE 1990, 
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Datorită situației „de facto” existente în țară și a
mediatizării bine meritate a celor corupți, încătușați

în fața poporului, cu mâinile legate în cătușe, la spate, în
față, cu ele ridicate în sus ca pe un trofeu, acoperite sub
forme diverse etc., cetățenii României vor dreptate până la
capăt, vor confiscarea averilor ilicite, vor să oprească
hemoragia financiară din România, vor judecarea pe drept
a celor ce și-au băgat chiar propriile familii în pușcărie,
învățându-i să fure, vor o nouă clasă politică, reformată.

Există, din păcate, un adevăr normal în toate acestea, în
condițiile în care DNA-ul arestează pe bandă rulantă
aproape în fiecare zi, politicieni și „aleși ai neamului”, care
până nu demult dădeau lecții de moralitate, demnitate și
conduită tuturor românilor. Ceea ce este și mai rău, este că
această hiperactivitate a DNA-ului, cu numai 89 de
procurori și 4500 de dosare penale pe rol de mare corupție,
nu se întrevăd a se opri din această cătușiadă, care cu
siguranță va sfârși prin înlocuirea majoritară și de ce nu
totală a parlamentului, a clasei politice, a partidelor care
s-au complăcut, au creat acest sistem ticăloșit (cum l-au
denumit chiar trei dintre președinții României), coruptibil,
în defavoarea României și a cetățenilor ei.

Nu mai puțin de 11 parlamentari din actualul mandat au
fost încătușați în drumul spre arest, iar mulți alții urmează,
putând transforma pușcăria în cel puțin un grup
parlamentar (minimum 10 deputați sau senatori).

Societatea civilă crede că pentru a putea începe totul de
la capăt avem nevoie de oameni noi, performanți, cu spirit
românesc, cu credință și frică de Dumnezeu, dragoste de
oameni și țară.

Toate aspectele și problemele României care sunt
devoalate în prezent, în văzul tuturor, s-au întâmplat în
complicitatea întregii clase politice începând imediat după
evenimentele din anul 1989 cu FSN-ul, partidele și
guvernele care s-au succedat la putere în toți acești ani. 

De aceea, credem că este în logica firii, ca în afara
celor care trebuie să răspundă pentru faptele lor (și
instituțiile statului demonstrează că își îndeplinesc
deocamdată datoria), toți ceilalți care au fost alături de
aceștia și nu au luat atitudine trebuie să facă un pas lateral
și să treacă la muncă efectivă pentru reintegrarea lor și
reconstrucția țării. 

De asemenea, pe cale de consecință, societatea civilă
consideră că parlamentul trebuie dizolvat în cel mai scurt
timp și să se redimensioneze imediat conform
referendumului național din 2009. Partidele politice care au
condus țara trebuie să fie dizolvate, fiind implicate ilegal și
contrar legilor electorale în utilizarea de bani negri pentru a
accede la putere și a putea pune mâna pe banul public și
respectiv cheltuit după bunul plac și nu în interesul celor
care i-au ales.

Se încearcă de către aceeași odioși foști și actuali
beneficiari ai unor funcții de stat, să se inducă ideea că unii
dintre cei acuzați de corupție de către DNA au acționat pe
baza unor legi și ordonanțe, hotărâri de guvern, ceea ce i-ar
putea exonera de răspundere (ex. cazul Varujan Vosganian,
László Borbély, etc.). Nu poate fi adevarat și nu se pot
acorda circumstanțe atenuante acestor infractori, întrucât
orice act normativ de guvern, legi, etc., trebuiau să fie
întocmite în concordanță cu legile în vigoare, cu
promisiunile și programele de guvernare prezentate atunci
când au fost votați, propuși sau aleși, ci nu pentru ei înșiși
(ex. Marțea Neagră și toate infracțiunile comise de aceștia
sub acoperișul așa-ziselor legi, ordonanțe, promovate de
către ei). 

Acești monștri apăruți după revoluție, care s-au
schimbat între ei în funcții statale, de partide, au inventat
alternanța la guvernare, pentru a-și pasa reciproc
privilegiile și a-și acoperi unii altora eșecurile respective, îi
vedem și îi simțim prezenți peste tot, sunt încolțiți, nu știu
cum să mai scape de cătușe pentru faptele grave de abuzuri
și corupție comise în mandatele date de către popor și
nerespectate.

De teama pierderii averilor imense, a libertății prin
încătușare, încearcă să se ascundă după așa-zisa imunitate,
care nu trebuie să existe pentru vreunul dintre cei certați cu
legea și care vizibil sunt speriați de răceala și corecțiile
care îi așteaptă în arestul preventiv și pușcării.

Impertinența, ipocrizia, lipsa de bun simț și de adevăr
în fața poporului, a acestor „aleși” fără scrupule în
acțiunile și în întreaga lor activitate, sfidează în continuare
propriul popor, declarându-se nevinovați, „îngerași”, ca
ulterior în lașitatea lor să devină denunțători pentru a se
salva.

Nu ne simțim confortabil să așternem pe hârtie aspecte
atât de grave legate de cătușe, închisoare, în legătură cu
ființa umană și mai ales să vedem ca la un spectacol,
imagini dramatice cu semenii noștri legați, suferinzi,
plângând, triști și nu în ultimul rând răniți și prinși ca niște
animale în capcane.

Nu putem sta însă nici de o parte, să-i lăsăm pe acești
infractori să se desfășoare în voie, să comită ilegalități,
care direct sau indirect, voit sau nevoit, au umilit poporul
român în ultimii 25 de ani, i-au îngrădit un curs normal,
democratic și liber al vieții, i-au forțat să părăsească țara pe
mulți, să își lase familiile în urmă pentru a putea
supraviețui și nu în ultimul rând i-au adus pe majoritatea la
limita existenței biologice sau i-au omorât, au creat un
genocid adevărat prin lipsa minimă a mijloacelor de
existență.

De aceea, în aceste momente unice, irepetabile în
existența poporului român după 25 de ani, în această etapă
în care noi toți mai avem o șansă (inclusiv cei certați cu
legea), trebuie să acordăm prioritate  existenței întregii
populații române, a desăvârșirii unei democrații reale, nu
originale ca în România și fără efect pozitiv asupra tuturor
cetățenilor, a existenței unui stat de drept, trebuie să fim
fără milă, fără compromisuri pentru a putea face dreptate
până la capăt și a edifica o Românie a lucrului bine făcut,
cum a denumit-o noul președinte.

Revoluția de la 1989, a dat speranțe poporului român că
scapă de foame, de frică și de îngrădirea libertăților
cetățenești de care a suferit în regimul comunist. Ceea ce a
urmat până în prezent ne-a demonstrat clar că nu acesta
este destinul României, nu asta este ceea ce își dorește
populația, ci cu totul altceva, ca în țările europene
dezvoltate și civilizate, unde au transferat și își ascund ei
banii, și-au cumpărat case de lux și își petrec vacanțele.

Realitatea de necontestat a existenței unei conduceri
corupte a țării ar fi trebuit să ducă la apariția unei dictaturi
militare care să reinstaureze legea și ordinea, dar
Dumneazeu ne-a îndreptat pașii spre valorile occidentale,
ne-a oferit șansa să trăim și să simțim ce înseamnă să fii
liber, să aparții structurilor Uniunii Europene și NATO.

Responsabilitatea salvării națiunii, în aceste momente
dificile ne aparține nouă înșine și instituțiilor abilitate să
apere statul român de drept.

„Cătușiada” trebuie să continue pentru a-i înspăimânta
pe toți cei ce gândesc și vor să fure în continuare,
nelăsându-ne înșelați de cei certați cu legea. Corupți și
infractori au fost din totdeauna și nu vor putea fi în
totalitate înlăturați, nici în viitor. Lupta noastră cu aceștia
trebuie să continue, trebuie să fim vigilenți și să prevenim
dezastrele și pagubele provocate românilor și României, în
ultimii 25 de ani, de către infractori, de genul celor
menționați.

În memoria celor care s-au jertfit pentru țară, pentru
unitate națională, a eroilor neamului, a valorilor naționale
trecute și existente, a strămoșilor, societatea civilă are
datoria morală, civică, de a participa activ, de a-și uni
eforturile în aceste timpuri importante ale existenței
neamului și statului român.

Primăvara anului 2015 este plină de semnificații și dă
poporului român speranțe mari că va fi salvat din „ghiarele
duhurilor rele”, prinse la rândul lor în cătușele reci,

neiertătoare și aducătoare de coșmaruri nimicitoare
pentru politicieni. 

Cu toate acțiunile autorităților statului împotriva
corupților, paradoxal nu putem să nu observăm că
infractorii continuă din arest sau libertate în complicitate
cu persoane publice, de notorietate, care au pozat ca
modele pentru popor de-a lungul timpului, să sfideze aceste
autorități și să încerce să își ia banii furați și să fugă cu ei.
Evident aceștia mai sunt sfătuiți și ajutați de unii dintre
avocați prin diverse contestații la comisiile rogatorii sau
acțiuni de stopare a cursului legal al anchetelor pentru a
putea ascunde banii din activitățile infracționale și
informațiile privind conturile din exterior, astfel încât să nu
ajungă pe mâna autorităților. Toate acestea pun sub semnul
întrebării apartenența acestora la o breaslă care se vrea
respectată și care nu întotdeauna acționează în spiritul
legilor în vigoare, unii fiind părtași la infracțiunile celor pe
care îi apără! Ultimele exemple cu implicarea unor nume
sonore ca Elan Schwartzenberg, Mihaela Rădulescu, Radu
Mazăre, sunt mai mult decât elocvente.

Cu toate acestea trebuie să fim mai atenți ca niciodată
la cei ce au atentat și încă atentează, la libertatea şi
drepturile elementare, democratice ale cetățenilor, la
complexitatea problemelor și agresiunilor din interior, sau
de la granițele țării. Aici avem în vedere, în mod special,
iredentismul maghiar, față de care politicienii nu au luat o
poziție adecvată, radicală, în interesul statului român și nu
în ultimul rând zonele fierbinți de război din vecinătatea
României, Ucraina și Moldova. A venit momentul să le
arătăm că dacii încă mai trăiesc pe aceste meleaguri cu
spirit și iubire de patrie, sunt în majoritate pe acest
teritoriu, nu de formă, ci ca stăpâni deplini ai acestori
meleaguri obținute și apărate cu vitejie și jertfă împotriva
asupritorilor și imperiilor care au dorit să ne subjuge.

Să nu mai permitem nimănui să încerce să sfideze
autoritățile statului, să ne facă eroii criminali (vz. ex.
liberalului de origine maghiară, în martie a.c. despre Avram
Iancu), sau să vorbească despre ruperea Ardealului sau
orice alt teritoriu al României, cum a fost în cazul mai
multor maghiari sau politicieni.

Societatea Civilă cere curățirea imediată a clasei
politice existente și depolitizarea funcțiilor publice prin
implicarea activă a societății civile în toate instituțiile
statului, astfel încât să se poată monitoriza cheltuirea
banului public și înstrăinarea avuției naționale. Numai prin
asemenea mijloace putem stopa și marginaliza intrarea în
politică a oportuniștilor pentru interese personale și de grup
mafiot.

Revoluția din 1989 trebuie terminată prin desăvârșirea
și elucidarea tuturor aspectelor ascunse cu dibăcie de cei ce
au condus poporul român până în prezent, de cei ce ne-au
mințit că au fost atacați de teroriști trăgând de fapt în frații
și copiii noștri, de cei ce au indus o diversiune ordinară în
mintea și sufletul poporului român. Orice fel de
despăgubire, pentru neaflarea adevărului despre revoluție
de către toți românii care au câștigat sau vor câștiga
procese la CEDO să fie imputate de către cei în drept, de la
cei ce au condus România și au mușamalizat adevărul, şi
nu de la noi românii care, de fiecare dată, trebuie să plătim
pentru abuzurile și faptele ilegale ale politicienilor. Cele 8
cazuri care au câștigat la CEDO și au fost despăgubiți din
banii noștri cu 64 de mii de euro, demonstrează clar, că
revoluția este neterminată și, în memoria celor căzuți cu
ocazia acestor evenimente, avem obligația ca prin unitate,
muncă, cultură și spiritualitate să o desăvârșim și să intrăm
în normalitate.

România aparține poporului, nu baronilor politici,
clanurilor interlope sau grupurilor infracționale de crimă
organizată din interior sau exterior!

Să nu ne oprim din lupta noastră pentru dreptate
până la capăt, libertate și o democrație autentică! Uniți
vom câștiga „Bătălia pentru România” și ne vom salva
patria!

Dipl.Ec. PETRE RĂCĂNEL - Preşedinte
Federaţia Societatea Civilă Românească

RevoluÞia neterminatÃ 
ªi democraÞia originalÃ (IV)

„Cătușiada” - coșmarul politicienilor 
Motto: „poate să cadă Universul, dar trebuie să se facă dreptate.”
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Italia, Florenţa, sfârşitului de 
secol XVI. Pentru renascentistul

Torquato Tasso muzica se confundă cu
însuşi farmecul, sufletul poeziei. Tot
atunci, contele Giovanni Bardi di
Vernio va reuni, în ceea ce în istoria
muzicii va rămâne consfinţit drept
camerata florentină, poeţi muzicieni,
savanţi, nobili melomani.Vizionarul
erudit căuta să incite spiritul reflexiv
italian, eliberat de rigorile polifoniei
franco-flamande spre a găsi mijloacele
de resuscitare a emoţiei şi expresivităţii
cântului vocal cu acompaniament de
liră. Noua modalitate de a face teatru
cântat însemna începutul fastuasei
evoluţii a operei italiene şi, în etape
successive, a întregii arte lirice
europene. 

Italia, Milano, început de mileniu III.
Un grup de muzicieni entuziaşti
înfiinţează asociaţia Milano Haus Musik
ţintind să traseze calea unei inedite
(pentru acest moment) posibilităţi de
percepere a muzicii. Integrat în
mişcarea concentrică a unor dialoguri
pluridisciplinare, având ca finalitate o
omogenizare a fracturatului orizont
estetic contemporan, mesajul sonor
poate fi mai corect decodificat, asimilat,
acceptat şi valorizat în ceea ce transmite
el din punct de vedere informaţional 
şi artistic. 

Mijloacele puse în lucru sunt
ingenioase prin însăşi simplitatea lor
tehnică de aplicare: magnaţi, oameni 
de afaceri de succes, aristocraţi melo -
mani invită în saloanele lor muzicieni
interpreţi refăcând astfel traseul
recurent al artei sonore profesioniste
atrasă din spaţiul public, intens
democratizat al sălilor de concert
(stadioane, pieţe transformate în scene
comerciale pentru produsele schow-
bizzului) spre ambientul intim, prietenesc
al mediului familial.

Contactul direct dintre artişti şi
ascultători evoluează, ramificându-se pe
mai multe paliere. Comentariile vizează
diversitatea tipologiilor stilistice, a
soluţiilor interpretative, tehnici de
redare instrumentală, preferinţe şi capricii
personalizate şi pot atinge aspecte dintre
cele mai ascunse ale fenomenologiei
muzicale.

Scena itinerantă – se afirmă într-un
articol apărut în Corriere dela sera –
deschide casele milanezilor pentru
muzică, realitate menită să destrame
atmosfera oficială, impenetrabilă, a
concertului public, refractară comen -
tariilor spontane, necosmetizate.

Iniţiatoarele proiectului, Maria

Silvana Pavan, pianistă concertistă şi
Valeria Squillante, etnomuzicolog
apelează, insidios, la arsenalul de
fascinaţie al muzicii camerale aşa cum
era el pus în practică în Europa de
mijloc începând cu secolul al XVIII-lea
până în prima parte a secolului XX.

În acest cadru generos, continuând
buna tradiţie, la sfârşitul lunii martie
2015, a avut loc o încântătoare serată
muzicală, în vila domnului Stefano
Muttini, director administrativ de
vânzări B2B pe piaţa italiană pentru o
firmă multinaţională elveţiană de
parfumuri, cu participarea a doi virtuozi
instrumentişti concertişti, violonista
Delia Diaconescu şi pianistul Vittorio
Rabagliati.

Delia Diaconescu s-a perfecţionat,
după ce a absolvit Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti, cu
maeştrii Alexandr Arenkov (Austria),
discipol al lui David Oistrah şi
Alexandr von Ostrowski (Germania). În

Italia, la Imola a obţinut masteratul în
muzică de cameră avându-i ca magiştri
pe membrii Triourilor Altenberg (Viena)
şi Ceaikovski (Moscova) – pianistul
Konstantin Bogino. În palmaresul ei
solistic figurează concerte susţinute cu
orchestre din ţară, (Radiodifuziunea
bucureşteană, orchestrele filarmonice
din Sibiu, Galaţi, Ploieşti, Râmnicu-
Vâlcea) şi străinătate (Orchestra
simfonică a Teatrului Arenei din
Verona) împreună cu care a interpretat
concerte pentru vioară semnate de
A.Vivaldi, W.A.Mozart, F.Mendelshon-
Bartholdy, J.Brahms, J.Sibelius,
S.Prokofiev. Recitalurile sale camerale

(vioară-pian sau în formaţie de cvartet)
cuprind o vastă literatură muzicală în
care sunt incluse de la sonatele bach-
iene pentru vioară solo, partituri din
repertoriul clasic, romantic şi modern
până la prime audiţii contemporane.

Violonistă în Orchestra Giuseppe
Verdi din Milano, unde este chemată
adesea să îndeplinească funcţia de
concertino, Delia Diaconescu a
prezentat publicului (februarie 2015),
împreună cu colegii din Cvartetul
Ambrosiano, violonistul Mario Ferretti,
violistul Altin Thanasi şi violoncelistul
Gabriele D’Agostino, un program în
care au figurat opusuri de J. Haydn, 
F. Schubert şi A. Bruckner.

Pianistul concertist, profesorul
Vittorio Rabagliati, are o carieră
interpretativă remarcabilă, care i-a
oferit în multe ocazii posibilitatea de a
colabora cu nume sonore ale vieţii

muzicale internaţionale, între care aş
menţiona îndeosebi pe Angela Gheorghiu
şi Placido Domingo Concertul oferit de
Delia Diaconescu şi Vittorio Rabagliati
a inclus un program cu piese de înaltă
virtuozitate – E.W.Ernst, Fantaisie
brillante sur la Marche et la Romance
d’Otello di Rossini; Al.Glazunov, Il
grande Adagio del balletto Raimonda;
H.Wieniawski, Variazioni su un tema
originale; J. Brahms, Scherzo in do
minore della sonata F.A.E.

Deloc întâmplător, ca primă secvenţă a
recitalului, a fost ales Impromptu-ul
concertant de George Enescu. Partitură

impresionist-romantică ea mărturiseşte
fenomenala capacitate de asimilare
proprie creativităţii enesciene, capabilă
să refacă orice sintagmă stilistică fără a
o întuneca prin tente manierist-epigonice.
Poetica fragilă, impondera bilă, într-o
continuă pulsaţie variaţională relevată
de conţinutul textului muzical, tehnica
de scriitură pianistică specifică
muzicianului român, perfect adaptată
fiziologiei umane, l-au cucerit pe
interpretul italian care a dorit să-şi
păstreze în repertoriu partitura
românească.

La bis, cei doi solişti au propus tot o
pagină enesciană – Adagio pentru
vioară şi pian – melopee evocatoare a
unei tristeţi concentrate, reverberând
dintr-un nucleu tematic dens, enigmatic,
ca o paradigmă a tainelor sufletului
compozitorului nostru naţional.

Cu certitudine, nu atât velocitatea
instru mentală, de un rafinament
seducător a făcut ca dialogul dintre
vioară şi pian să se desfăşoare fără
emfaza şi grandilocvenţa spectaculară
tipică veleitarismului contemporan. La
succesul serii muzicale a contribuit şi
compatibilitatea de profil cultural şi
afinitatea artistică care i-a apropiat pe
cei doi muzicieni, replicile acestora
desfăcându-se într-o multitudine de
detalii pentru a se îmbina într-un
ansamblu perfect coerent. 

Un cuvânt aparte la adresa violonistei
Delia Diaconescu: un temperament
vulcanic dublat de o vie pasiune pentru
literatura lui F.Dostoievski şi M.Eliade,
dar şi pentru arta plastică universală,
care au făcut ca stilul ei interpretativ să
atingă cotele măiestriei instrumentale şi
să transmită astfel un mesaj sonor
valoros, expresiv, tulburător prin totala
şi fermecătoarea lui sinceritate.

Fără îndoială astfel de artişti am dori
să ascultăm şi în România, dacă nu în
elitiste saloane muzicale, cum a fost şi
cel de faţă sau similare celor în care era
invitat să cânte George Enescu, atunci
pe scene de concert dispuse să-i promo -
veze. Şi cine ştie, poate că ataşanta
alternativă la dogma spaţiului muzical
public va prinde şi la noi contur sub
impactul suflului cultural milanez.

CORINA LIGIA VLAD
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DELIA DIACONESCU – VITTORIO RABAGLIATIDELIA DIACONESCU – VITTORIO RABAGLIATI

Provocări muzicale milanezeProvocări muzicale milaneze

Pianistul Vittorio Rabagliati și violonista Delia Diaconescu

Delia Diaconescu: un temperament vulcanic dublat de o vie pasiune pentru
literatura lui F. Dostoievski şi M. Eliade, dar şi pentru arta plastică universală,
care au făcut ca stilul ei interpretativ să atingă cotele măiestriei instrumentale.
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Diego Rodriguez de Silva y Velázquez, dit Diego Velázquez Diego Rodriguez de Silva y Velázquez, dit Diego Velázquez (1599-1660)(1599-1660)

Exposition du Grand Palais de Paris du 25 mars 2015 au 13 juillet 2015

Cette somptueuse exposition est la première ré tros -
pective monographique consacrée à Velázquez en

France, organisée par le musée du Louvre et le Grand Palais
en collabo ration avec le Kunsthistorishes Museum de Vi -
enne et le musée du Prado. La réalisation de ce projet a un
grand mérite eu égard notamment à la rareté des tableaux du
maître espagnol (un peu plus d’une centaine en tout) et à leur
concentration au musée du Prado, à Madrid. Le Grand Palais
accueille 50 tableaux du peintre. Grâce à des prêts tout à fait
excep tio n nels, le public a le privi lège d’admirer des chefs-
d’œu vre absolus comme la délicieuse Vénus au miroir et le
fascinant Portrait du pape Innocent X, deux icônes uni ver -
selles de l’histoire de l’art, ainsi que la Forge de Vul cain et
la Tunique de Joseph, et bien d’autres ta bleaux. En re -
vanche, Les Ménines, chef d’œuvre incom parable, ainsi que
La reddition de Breda, demeurent au Prado.
Dans notre exposé, nous suivons la présen tation du
panorama des œuvres de Diego Velázquez, merveilleu se -
ment mises en va leur dans les salles du Grand Palais, dans
un ordre chronologique, depuis ses débuts à Sé ville, en 1617,
jusqu’à ses dernières réalisa ti ons. Nous commençons par
rappeler le cli mat socio-culturel du Siècle d’Or dans le quel
s’est déroulée l’activité du maî tre sévillan. Nous obser vons
son évolution ar tis tique au travers de ses œuvres mises en
corrélation avec des toiles d’artistes qu’il a pu connaître ou
admirer. Enfin, nous rappe lons son rayonnement sur des
générations fu tures d’artistes. Pour illustrer davantage son
génie cré a   teur, nous analysons briève ment quatre de ses
chefs-d’œuvre.

Le Siècle d’or espagnol (Siglo de Oro) 

C’est la période de rayonnement culturel de l’Espagne en
Europe du XVIe au XVIIe siè cle. Généralement, on délimite
le Siècle d’or entre d’une part 1492, année de la fin de la
Reconquista, et d’autre part, la reconnaissance (en 1648), de
l’indépen dance des Provinces-Unies par la Cour d’Es  pagne.
L’époque est contrastée: en effet, l’Em pire des Habsbourg
dont l’hégé mo nie en Europe, arrivée à son apo gée, sous le
règne de Charles Quint (1500-1556) et Philippe II (1556-
1598), se délite peu à peu. On assiste à de graves problèmes
de politique intérieure et à la perte d’influence de la
monarchie espagnole, dont le déclin a été entériné par la
signature du traité de Westphalie en 1648 mettant fin à la
guerre de Trente Ans (1618-1648). La fin de la dy nas  tie Habs -
bourg est inexorable a vec Philippe III, Philippe IV et Charles
II. Le trésor ra mené de l’Amé rique ne suffit pas à enrayer la
chute de l’Em  pire. Les nom breuses guerres me nées de front
con tre l’Angleterre et la France ont absorbé une grande
partie des ressources finan cières et hu maines. L’Église toute
puissante exerce alors sa do mination sans par tage: les Mo -
risques, les dernières communautés arabes non converties au
christianisme, sont expulsés en 1610 et l’Inqui sition traque
les protestants après avoir poursuivi les juifs et les maures.
En dépit de cette situation de déclin politique, le XVIIe siècle
se caractérise par une renaissance de l’hu ma nisme, des
lettres et des arts, par une grande vi ta lité litté raire et ar -
tistique; pein tres, écrivains, poètes, musi ciens
produ isent d’innom bra  bles chefs-d’œuvre: Mi -
guel de Cervantès publie son “Don Qui chotte”
(1605 et 1615), Calderón de la Barca “La vie est
un songe” (1635), et Lope de Ve  ga (1562-1635)
in vente la Comedia nueva. Mais si l’art
espagnol du XVIIe siècle mé rite le nom d’âge
d’Or, c’est par la peinture, d’une pro  di gieuse
diversité. À la suite du Greco (1541-1614), toute
une nouvelle gé né  ra tion de peintres apparaît
avec Zurbaran, Murillo, Pache co et sur tout
Velázquez.

Diego Velázquez - Peintre du roi
(Séville 1599 - Madrid 1660)

Peintre attitré du roi Philippe IV (1621-1665) au
Siècle d’or, maître de l’art du portrait, Diego
Veláz   quez mena une longue carrière qui con -
tribua à l’éclat du baroque espagnol. Il s’élève,
grâce à ses œuvres sublimes, aux sommets de
l’art et fait partie du panthéon des plus grands
pein  tres aux côtés de Léonard, Raphaël, Michel-
Ange, Titien, Caravage et Rembrandt.

Né à Séville en 1559, Velázquez est issu d’une
famille hispano-portugaise. Il débute sa carrière
ar tis  tique à l’âge de 12 ans dans l’atelier de
Fran cisco Pacheco (1564-1644), son maître et
fu tur beau-père, excel lent pé da  gogue et auteur
de l’Arte de la pintura. Il subit aussi la double
influence du réa lisme de Herrera le Vieux et du
caravagisme. En 1617, Velázquez obtient sa li -
cence de pein tre et ses premières compositions
apparais sent de 1618 à 1623. Ses tableaux de

jeu nesse pré sentent des scènes de genre, des portraits, des
natures mortes et des peintures religieuses. Il se distingue
par une forte ori ginalité; il peint d’après des mo dèles
vivants, qu’il s’agisse de thèmes reli gieux ou de bode gones,
scènes de genre, représentations de la vie quoti dienne dans
les ta vernes et les cuisines. D’ailleurs, il commencera sa
carrière à Sé ville avec ce genre pictural en réalisant neuf
bodegones de 1617 à 1622. Le caravagisme le convertit tôt
aux scènes de musiciens, aux sujets plébéiens, à la nature. Il
développe un style naturaliste à base de clair-obscur.
Velázquez crée plusieurs chefs d’œu vres dont L’Adoration
des Mages (1619) ou le fa meux Le Mar chand d’eau de
Séville (1620). Il ne tarde pas à s’imposer et, en couragé par
Pacheco, il est introduit à la cour de Madrid par l’entremise

du comte-duc d’Olivares, le tout-puissant ministre de
Philippe IV. Après un portrait du sou verain, très apprécié,
Vélasquez est no mmé peintre du roi en 1623. Outre ce titre
officiel, il cumule des fonc tions qui l’amènent à assu mer de
lourdes charges administratives (comme superviser la
conservation et l’em belli ssement des pa lais de Madrid).
Rapidement son génie, son aisance, sa finesse séduisent le
roi Philippe IV. C’est le début d’une as cension artistique et
sociale qui le mène aux plus hautes charges du palais et à une
étroite relation avec le roi, esthète amateur d’art, qui va durer
une quarantaine d’années. Il com mence alors à réaliser une
série de mer veilleux por traits du roi (plus de 40 pein tures),
de sa famille et des grands d’Espagne ainsi que des toiles
destinées à décorer les appartements royaux.

En 1628, il termine sa première œuvre my tho logique : Les
Buveurs ou Le Triomphe de Bacchus, qui rend hommage au
Caravage en mêlant un sujet mythologique (le dieu Bac -
chus) à une scène réaliste (un groupe de paysans).
Son activité à la Cour lui permet de faire la connaissance de
personnages illustres qui viennent rendre visite au roi. Ainsi
il reçoit en 1628, en tant qu’hôte sur l’ordre du roi, le plus

célèbre peintre de l’époque: Pierre Paul Rubens (1577-1640),
qui séjourne pendant neuf mois à Madrid et exécute les
portraits des membres de la Cour. Les deux artistes nouent
des relations d’amitié, partagent le même atelier et visitent
ensemble les palais et les fastueuses collections royales, réu -
nies actuellement au musée du Prado à Madrid.
C’est Rubens qui sut convaincre le souve rain d’envoyer
Velázquez se former en Italie afin d’approfondir ses con -
naissances artis tiques en étudiant les chefs-d’œuvre des maî -
tres italiens. Ainsi, la vie de Velázquez est rythmée par deux
voyages déterminants en Italie, tournant important de son art
comme de sa carrière. Le premier autour de 1630, le second
autour de 1650. Pendant son premier voyage à travers la
péninsule itali enne, il découvre à Venise: Titien, le Tin toret,
Véronèse. A l’instar de son ami Ru bens, il gardera no tam -
ment pour Titien une profonde admiration. Dans ses œuvres,
il har monisera la sensualité vénitienne à la spi ri tua lité som -
bre de l’âme espagnole. A Rome, Velázquez copie les fres -
ques de Michel-Ange et de Raphaël et peint ses chefs-d’œuvre
de la première maturité : Vue des jardins de la Villa Médicis,
La tunique de Joseph et La Forge de Vulcain.
Ces nouvelles toiles démontrent le change ment de sa créa -
tion artistique, sa palette devient plus claire, plus nuancée.
Le peintre sévillan prouve qu’il a parfaitement compris et
assimilé les enseignements de l’Italie sans donner dans
l’imi    tation des artistes vénitiens ou romains.
Il séjourne également à Naples, où il peint Marie, sœur de
Philippe IV et se lie d’amitié avec Ribera, alors à l’apogée de
sa renommée.
De retour à Madrid, il est sollicité pour dé corer les palais
royaux: le Buon Retiro et la Torre de la Parada. Pendant
cette période, il renoue avec sa carrière de portraitiste offi -
ciel et produit plusieurs chefs-d’œuvre: il peint une série de
portraits éque stres de la famille royale, dont le superbe
portrait de l’héritier du trône, l’Infant Balthazar Carlos
(1635). Autour des années 1640-41, il exécute une incom pa -
rable représentation équestre du comte-duc d’Oli vares. Il
peint la longue ga le rie des bouffons et des nains de 1632 à
1649, des portraits qui magnifient, par leur so  briété et par
leur retenue, l’éminente digni té des pauvres et font ressortir
toute l’huma nité du peintre et son grand respect de l’homme.
Son humanité émane égale ment des portraits de grandes fi -
gures de l’Antiquité, dont les modèles sont pris dans le
peuple: Démocrite (1640), Ésope, Mé nippe. Peu nombreuses
sont les toiles religi euses: le Christ en croix, le Couron ne -
ment de la Vierge. En 1631 il prend comme apprenti Juan
Bau tista Martinez del Mazo qui de vien dra son gendre. À
partir de 1631, il at te i g nit sa maturité artistique et peint de
grandes œu vres comme la Reddition de Breda.

Lors de son second voyage en Italie (1649-1651), il est chargé
par le roi Philippe IV d’acquérir des pein tures et des mou -
lages de statues antiques desti nées aux embellisse ments des
collections de l’Alca zar. A Rome, il réalise de célèbres por -
traits notam ment le splendide Portrait du Pape Innocent X
(1650), un de ses plus grands chefs-d’œuvre, qui est très
appré    cié par le Souverain Pontife. (Voir sa reproduction ci-
jointe). Pour témoi gner son en thou siasme devant la toile

ALEXANDRE ANDREI - Paris

Les Ménines, 1656 (Musée du Prado, Madrid) 

Le pape Innocent X (1644-1655)
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achevée, le pape aurait dit: “Troppo vero!” (Trop vrai). Im -
pres  si o nnant, le regard in ten se du pape fixe le spec tateur, où
qu’il soit, d’une façon menaçante. Ce qui fait la fascination
de la personnalité consci ente de son pouvoir s’exprime dans
ce por trait de manière très vivante mais en préser vant une
retenue distinguée. Le ta bleau - offrant une symphonie de
rouges qui sym bolise la magni ficence du pontificat - a sus -
cité jusqu’à nos jours une ad miration géné rale et nombre de
répliques. Cette toile fait de Velázquez l’égal
de Raphaël et de Titien, qui ont tous deux
magistralement re pré senté les Souverains
Pontifes. Le premier a en effet peint Jules II en
1511, le second Paul III en 1545. Velázquez
réalise de même, un ex cellent portrait de son
collabo ra teur maure Juan de Pa reja, et grâce à
son énorme succès, il est admis à l’Académie
des peintres de Saint-Luc. Il peint égale ment,
la magnifique Vénus au mi roir, un des seuls nus
de la peinture espagnole. 

De retour à Madrid, il entame une phase triom -
phale de sa carrière. Il est nommé en 1652, au
plus haut poste qu’offre la cour: celui de maré -
chal du palais, et assume des charges admi nis -
tratives parfois lourdes. La faveur royale lui ac -
corde en 1659, après une interminable enquête,
le titre de noblesse de chevalier de Saint-
Jacques, un honneur rare pour un peintre.

L’artiste produit encore de nom breuses et
superbes com  positions. Les dernières an nées
de Velázquez ont été fé condes, et la liste des
chefs-d’œuvre s’est allon gée. Il peint avec
majesté des portraits des per sonnes royales: le roi et sa
seconde femme Ma rianne d’Au triche, le dé licieux portrait
de l’Infante Marguerite et des œuvres majeures telles que La
Lé gende d’Arachné (Les Fi leuses) et Les Ménines (1656),
chef d’œu vre incomparable. 

L’ultime section de l’exposition consacre ainsi l’im por  tance
du peintre comme por trai tiste. Y sont pré sen tés les derniers
por traits royaux exécutés par le maître es pa  gnol, en regard
de ceux de son gendre et fidèle dis ciple: Martinez del Mazo
auquel, une salle est en tièrement dédiée.

La paix conclue entre l’Espagne et la France par le Traité des
Pyrénées (1659) qui a mis fin au conflit opposant les deux
puissances depuis 1635, est scellée par le mari age, en juin
1660, de la fille de Philippe IV, Marie-Thérèse, avec Louis
XIV. Velázquez fut chargé de prépa rer le mariage, mais ce
travail énorme et ha rassant a épuisé le peintre du
roi, qui s’éteignit le 6 août 1660, victime d’un
infarctus. 

Velázquez a inspiré des générations entières d’ar -
tistes du XIXème et du XXème siècles. Célèbre
bien après sa mort, la réputation de Vélasquez
attei  gnit un sommet de 1880 à 1920, période qui
coïncide avec celle des pein tres impressio n nistes
français pour qui il fut une référence. 

Manet fut émerveillé par sa peinture et s’in spirera
de ses œuvres. Il qualifia Vé lazquez de “peintre
des pein tres” puis du “plus grand peintre qui ait
jamais existé”. D’autres artistes célèbres rendront
un hommage vibrant à Ve láz quez: Goya le tenait
pour son maî tre absolu et réalisa en 1790, sa propre
Vénus: Maja nue; Picasso, fasci né par Les Mé -
nines, déclina 58 variations cu bistes à partir de ce
chef-d’œuvre; Dalí créa sa propre version de
Margarita tandis que le peintre Francis Bacon a
refait cent fois le visage du pape Innocent X.
Monet, Renoir et Degas ont été beau  coup
influencés par les tableaux du grand cham bellan
de Philippe IV.

Conclusion

Figure majeure de l’histoire de l’art, Diego de
Silva Velázquez, est considéré comme l’un des
grands maîtres de la peinture uni ver selle et l’un
des principaux représentants de la pein ture espagnole.
L’exposition con sa crée en France à Velázquez témoigne de
l’impressi on nante vir tuosité de ce pein  tre aussi à l’aise dans
les ta vernes sévillanes qu’à l’Al cazar royal ou au palais pon -
tifical. Ses portraits font preuve d’une croyance profonde
dans le réa lisme ar tis tique. Il peint avec la même atten tion
comé diens et sei gneurs, esclaves et maî tres. Il excelle dans
l’exécution de portraits qui mettent autant en scène la psy -
cho logie du personnage que son statut social. Son œuvre
con serve le naturalisme de l’étape sé villane, mais aussi l’in -
flu  ence colo riste em prun tée à l’œuvre de Rubens et à la
peinture véniti enne du XVIe siècle. Sa pré sence à la cour lui
permit d’étudier les collec tions de pein  tures royales. L’étude
de ces collections, ajou tée à l’étude des peintres ita liens lors
de son premier voyage en Italie, eut une in fluence déter mi -
nante sur l’évolution de son style, caractérisé par une grande
lumi nosité et des coups de pin ceau rapides. Caravagiste au
début, initié par Titien quant à la sou plesse de la touche pour
saisir l’intimité de ses mo dèles, il évolue vers ce qu’il va
dev e nir, le plus grand por trai tiste de la peinture occidentale.
Son style original aban donne pro  gressivement les règles de
l’aca dé misme pour mieux saisir la réalité et donner l’im -
pression de vie par des fondus de couleurs. La beauté des

œuvres de maturité de Velázquez repose notamment sur
l’effet de la touche et sur l’harmonie délicate des cou leurs.
Virtuosité technique, mai trise de la lumière, finesse du trait
et surtout intelli gence des repré sentations, telles sont les
qua lités le plus souvent citées au sujet du peintre sévillan.
Tout le génie de Velázquez sem ble là, dans cette alliance en -
tre le talent, l’originalité, la sensibilité et l’intelligence. Avec
un grand raffinement, il s’intéresse aux jeux de la lumière,

riche en nuances et qui engendre souvent des éclairs de
reflets sur les étoffes. C’est un peintre de la lumière, un vir -
tuose de la couleur dans ses chauds éclats ou ses dégradés
subtils. Ce détail peut être ob servé aussi chez Rembrandt
(1606-1669). Si Manet a désigné Velázquez comme “le pein -
tre des pei n tres”, c’est que les au tres grands maîtres, de
Raphaël à Rubens, de Titien à  Rem brandt, livrent les élé -
ments d’un art dont Velázquez donne une expres sion ache -
vée. Jamais la peinture n’avait atteint une telle maîtrise, une
telle liberté, une telle vérité. Le génie pictural de l’artiste, sa
capacité à donner à ses per sonnages une profondeur et une
présence saisissante, sus cite toujours émotion et fascination.
Les compositions de Veláz quez frappent par leur élégance et
leur force expressive. Renoir, sensible à cette exquise élé -
gance qui peut servir de modèle à tous les peintres, l’a bap -

tisé “l’aristocratie de Veláz quez’’. Il pos sède cette suprême
no blesse que seul donne le rayon nement intime de l’esprit.

Les Ménines ou La Famille de Philippe IV, 1656 
(Musée du Prado, Madrid)

Au cours de sa dernière période, Velázquez réalise dux
grandes toiles, Les Ménines et Les Fileuses, qui attestent sa
totale maîtrise des techniques picturales les plus complexes
et parachèvent sa vision personnelle du ba roque. Nous ne pré -
sentons ici que Les Ménines.
Ce tableau, le plus connu de Velázquez, est également l’un
des plus célèbres au mon de. Il s’agit de la composition la plus
complexe, énigmatique et spectaculaire de l’histoire de l’art qui
a suscité une foule d’interpré ta tions...! Pourtant, au premier
abord, Les Ménines ne semblent en rien mysté ri euses. La
scène représente un instant de vie de la cour royale. 

Nous voyons l’Infante Margue rite, fille de Philippe IV, dans
une salle de l’Alcazar de Madrid, entourée de ses de moi -
selles d’honneurs (Les Ménines), de ses gar des du corps, des
nains et un chien. A gauche de Marguerite, on peut voir Ve -
láz   quez lui-même, pinceau à la main face à une im mense
toile. Velázquez se représente lui-même en train de peindre,

regardant au-delà de la peinture, comme s’il re gar dait direc -
tement l’observateur de la toile. Un miroir à l’arri ère-plan
ré fléchit le tableau que peint Velázquez repré sen tant le roi et
la reine. Ainsi, le miroir suggère que les su jets du peintre
sont les souverains. Le couple royal semble être placé hors
de la peinture, à l’endroit même où un obser va teur se place rait
pour voir celle-ci. Au fond, un major dome apparaît à
contrejour, comme une silhouette, sur une courte volée de

marches. 

La composition est d’une grande complexité et
surprend par son réalisme, ses nuances chro ma -
tiques et l’utilisation de la lumière. On s’interroge
sur le lien entre réalité et illusion et sur le jeu
spatial créé par le reflet, dans le miroir du fond, des
souverains Phi lippe IV et Marianne d’Autriche.
Nous obser vons comment Velázquez joue avec
différents plans de réalités. Il re  prend dans cette
toile magistrale le même pro  cédé de dou ble image
ou du “tableau dans le tableau’’ utilisé déjà dans sa
peinture Le Christ dans la maison de Marthe et
Marie (1618). Certains critiques souli gnent l’im -
por tance de la composition savante du jeu de mi -
roirs dans les toiles de Velázquez. L’utilisation d’un
mi roir, fait écho au tableau Les Époux Arnolfini de
Jan van Eyck (1434). Notons que ce chef d’œuvre
de Veláz quez renferme plusieurs interprétations et
qu’il est im pos si ble de décrypter le vrai message
qu’a voulu faire passer le peintre. Beaucoup de
questions restent sans réponses et per mettent à
chacun de se faire sa propre inter pré ta tion. Ce
tableau, le plus vaste de sa car ri ère, qualifié de

“Théologie de la peinture” par le peintre napo litain Luca
Giordano (1634-1705) et “philosophie de l’art” par Tho mas
Lawrence (1769-1830), atteste du génie incom parable de
Veláz quez! L’utilisation de la per s pective, la lumière et la
recréa tion de l’at mosphère y sont absolument remarquables.

Vénus au miroir, 1649-1651
(Londres, The National Gallery)

Cette composition mythologique, peinte par Velázquez pen -
dant son second séjour en Italie, montre le corps nu de la dé -
es se de l'amour et de la beauté, allongée langoureusement
sur un lit, le dos tourné à l'observateur. Vénus regarde dans
un miroir tenu par son fils Cupidon. De nombreuses œuvres,
qui vont de l'art antique au baroque ont été proposées
comme source d'inspiration pour cette toile. Rap pe lons
notam ment les nus de Vénus des peintres italiens, tels que la

Vénus endormie de Giorgione (1510) ou la
Vénus d'Urbino du Titien (1538) et la statue
antique Herma phro dite endormi. Mais la Vénus
de Velázquez, à la taille fine et aux courbes
d’une délicate sensualité ne ressemble nullement
aux nus italiens plus enveloppés s'inspirant des
sculptures antiques. 
La grande majorité des critiques considère que le
tableau re pré sente une allégorie de la beauté. Vé -
nus n'apparait pas ici comme la déesse my thique
mais comme l'image de la beauté elle-même.

Vénus au miroir de Velázquez est avec La nai s   -
sance de Vénus de Botticelli (1485) et La Vénus
d'Urbino du Titien (1538) une des représen ta -
tions les plus belles et les plus sensuelles des
Vénus de l'histoire de la peinture.

La Reddition de Breda (Les Lances) 1635,
(Musée du Prado, Madrid)

Cette œuvre évoque la capitulation hono ra ble de
la ville néerlandaise de Breda devant les armées
espa gnoles de Flandre le 6 juin 1625, après un
long si ège. La défense héroïque de cette for  te resse,
a sus cité l’admiration de l’armée es pag  nole pour la
garnison de la ville. Pour cette raison, les gé né -
raux espagnols ont donné l’ordre que les vain  cus
pu issent sortir en ordre militaire et soient rigou -
reu sement respectés et traités avec dignité. 

Le tableau représente Ambrosio Spi nola, général génois au
service de l’Es pagne, vainqueur du siège de Breda, recevant,
en pré sence des troupes espa gnoles et hollandaises, les clefs
de Breda, que lui re met Justin de Nassau, gouverneur de
cette ville. Derrière les offi ciers, sont ran gés les soldats
espagnols, armés de longues piques, qui se détachent sur le
fond bleu du ciel, ce qui a fait donner à cette composition le
surnom de Tableau des Lances. 

L’œuvre de Velázquez, est origi nale car elle va à l’encontre
de la tradition. Il ne s’agit pas d’une allégorie de la guerre;
le contenu principal du tableau n’est pas le combat, mais la
noble géné rosité du vainqueur et la sollici tude dont il fait
preu ve pour les vaincus. L’en trevue des généraux a été un
moment de courtoisie; l’ennemi a été traité de manière che -
valeresque, sans humiliation. C’est ce mo  ment historique
qu’a choisi Velázquez comme sujet de son tableau. Spinola
reçoit le général hollan dais, une main affectueuse ment posée
sur son épaule, et le compli mente pour sa belle défense.

Le réalisme est tel qu’on entendrait presque le général
Spinola prononcer la phrase qui deviendra célèbre: “La
valeur du vaincu fait la gloire du vainqueur”.

Vénus au miroir, 1649-1651 (Londres, The National Gallery)

La Reddition de Breda, 1635 (Musée du Prado, Madrid)
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Cercetătorul adevărat caută acul în carul
cu fân și îl găsește. 

Cercetătorii de toate breslele, creatorii de
toate artele și iubitorii de frumos au fost
alcătuiți ca oamenii cei mai puternici ai rasei
pentru a proteja adevărul adevărat, axa vitală
a condiții umane. 

În confruntarea mitică, uneori, solemnă,
alteori, nemiloasă şi în căutarea febrilă,
instinctuală a nemuririi, zeii au hotărât să
creeze oameni puternici, cu o inimă furtunoa -
să, capabilă să transmită comunităţilor umane
mesaje sentimentale puternice, coerente, care
să cimenteze, să motiveze şi să îndoctrineze
acele alcătuiri comunitare cu ideea credinţei
într-o forţă supremă care dă viaţă şi nemurire. 

În această carte, „Tezaure ale omenirii”,
autoarea, doamna Michaela Al. Orescu, ține să
ne amintească de faptul că epopeile, legendele
și miturile inspirate de temele fundamentale
ale spiritualității conțin miezul de foc al
adevărului și că aceasta este explicația trăirii
lor, vreme de milenii, în folclorul popoarelor
și în creația universală, sub toate formele ei. 

Temerara autoare particularizează până la
concreteţe marea idee a coabitării spiritului
uman cu forţa determinatoare a zeilor
misterioşi, această coabitare făcând posibilă şi
întâlnirea europenilor cu alte grade şi trepte de
umanitate. Este exact reflectarea uneia dintre
cele mai puternice, adevărate şi trainice
rezultante istorice: întâlniri întâmplătoare sau
transferuri grandioase, la scara planetei, între
culturi deosebite, umane, care a făcut, de
altfel, posibilă lărgirea conceptului însuşi de

om. „Ce luptă-nvolburată e pentru un
cuvânt!”, scriam într-o carte de poeme publicată
în secolul trecut: tocmai la acest tip de luptă
crâncenă, periculoasă, cu propriile limite şi cu
adversităţile nemiloase mă gândeam; acestui
tip de om îi aduceam elogii: cercetătorului ascet
care caută piatra nestemată a adevărului în
relieful accidentat şi primejdios al cunoaşterii.

Mânată de o pasiune mistuitoare pentru
investigarea părților neclare ale istoriei antice,
Michaela Al.Orescu desenează în cartea sa o
interesantă paralelă între legenda lui Hiawatha, o
căpetenie a Pieilor Roşii din America de Nord
şi legendele pline de mister din timpurile
îndepărtate, cu izvoare în tradiţiile de sorginte
dacică.

De fapt, autoarea încearcă să descopere
ecouri ale contactelor strămoşilor noştri
pelasgi cu locuitorii cei mai de demult ai
Americii de Nord.

În demonstraţia plină de patos, cercetătoa -
rea foloseşte ca argumente, aproape riscant,
până și  rădăcinile de cuvinte comune sau
proprii, exemplu: dac – Dakota – pământul
Dakoţilor.

Doamna Orescu ne spune cu o siguranţă
de sine de invidiat, fără pic de dubiu în
pledoaria ei,  că această invocată legendă a lui
Hiawatha este, aşadar, un document puternic
ilustrativ al contactelor primordiale ale
civilizaţiei europene pelasgo-dacice cu
teritoriile și spiritul comunităţilor omenești
străvechi de pe întinsul Americii de Nord.

Pentru a demonstra multiplele interferenţe
între cultura pelasgo-europeană şi cea a
populaţiilor nord-americane, autoarea prezintă
în consistentul capitol „Tezaure ale omenirii”,
care, de altfel, dă şi titlul cărţii, urme încă
vizibile din preistorie, dovezi arheologice,
antropologice şi etnografice privind contactele
reale sau ipotetice ale europenilor cu regiunile
răsăritene şi apusene ale pământurilor de
dincolo de Atlantic.

De la amintirea existenţei triburilor
amerindienilor albi, cu păr roşu şi ochi
albaştri şi până la ampla expunere fotografică
de vestigii arheologice, construcţii megalitice,
gravuri rupestre, inscripţii şi simboluri, semne
ale contactelor navigatorilor neolitici veniţi
din Europa, Michaela Al.Orescu implică
cititorul în cercetările sale ştiinţifice cu o patimă
aproape religioasă: vrea, parcă, să ne lipească
fruntea de Monumentul megalitic de la Nord
Salem, dar şi de Tăbliţele de la Tărtăria; ne
pune în braţe Soarele de andrezit de la Sarmi -
sege tuza, dar şi Securea dublă din Michigan –
America de Nord şi ne aşează pe Urmele de
tălpi de la Savoia – Franţa pentru a ajunge la
Scoica gravată din Mississippi. Şi toate acestea
numai şi numai ca noi să înţele gem ce popor
temerar alcătuiau pelasgii noştri.

În final, autoarea subliniază o teorie
conform căreia, după ultima glaciaţiune (Würm),
datorită singurelor condiţii prielnice vieţii
existente în jurul Carpaţilor, civilizaţia
europeană a ultimilor 10.000 de ani a început
să evolueze din aceste locuri. Teorie cura jo -
asă, dar care va trebui consolidată cu dovezi
mai robuste, pentru că dovezile, când sunt
înlocuite cu ipoteze sau construcţii speculati -
ve, pot distorsiona sau chiar îngropa un adevăr
care poate că este chiar adevărul adevărat.

Viziunea gnoseologică genială a anticului
poet şi filozof  Xenofon din Colofon trebuie
amintită mereu, fiindcă este dăinuitoare până
în timpurile noastre, la vreo 2500 de ani de la
scrierea ei:

Zeii nu au dezvăluit muritorilor totul de
la început,/Ci noi căutând în decursul
timpului, găsim ceea ce este mai bun./
Adevăruri sigure despre zei şi despre toate
lucrurile /Nu a cunoscut şi nu va cunoaşte
niciun om./ Şi chiar dacă cineva ar vesti cel
mai desăvârşit adevăr,/ El însuşi nu şi-ar da
seama de aceasta.

Marele filozof german, Kant ne spune despre
metodologia în cercetarea adevărului un lucru
definitoriu pentru evoluţia cunoaşterii: 

„Mersul înapoi pe drumul deducţiei
logice, de la concluzii spre premize, demons -
trează nu numai cu rigoare ci şi extrem de
mare uşurinţă adevărul sau falsul. Căci dacă
dintr-o propoziţie poate fi derivată fie şi o
consecinţă falsă, propoziţia este falsă.”

Am evocat aceste două geniale versete de
duh ale părinţilor noştri gnoseologi, pentru a
sublinia cât de mare şi de stăruitor este efortul
de cercetare al distinsei intelectuale Michaela
Al. Orescu de a găsi alte faţete ale acestei
mari pietre de încercare pentru cercetători:
adevărul despre străbunii noştri cei mai
timpurii, adevărul despre om şi aventura
cunoaşterii, adevărul cu multiplele lui faţete,
reale sau, paradoxal, înşelătoare. 

Puterea de atracție, amănuntele expresive,
capacitatea de a reînvia epocile trecute fac din
această carte o reușită a unei exploratoare a
necunoscutului. 

Chiar dacă ampla cercetare a doamnei
Orescu s-ar dovedi a fi numai o ipoteză ornată
cu minuscule certitudini, prezentarea plină de
farmec a atâtor peisaje spirituale ale omenirii
și bogăția de informații istorice și arheologice
fac din neliniștita carte o bijuterie a curajului
donchijotesc de a căuta, cu jertfire, ziua de ieri. 

Da, ziua de ieri, cea plină cu verigile lipsă
ale istoriei.  

Să fim, așadar, mai cordiali cu visătorii:
pot crea surprize de proporții. Îl amintim, pă -
strând proporțiile, pe pitorescul Don Quijote,
cel care, în râsetele tuturor, s-a luptat, până la
moarte cu propriile iluzii numite mori de vânt.
Astăzi, Cavalerul de la Mancha strălucește ca
aurul în mijlocul uneia dintre cele mai
tulburătoare comori beletristice ale
Pământului.

*) Michaela Al. Orescu: „Tezaure  ale omenirii”

STRÃBUNII AR FI CUNOSCUT AMERICA*STRÃBUNII AR FI CUNOSCUT AMERICA*

Volumul ,,AMERICANA”, cea de a
treia carte semnată de Elena

Santamaria (născută Georgeta Popescu) a
apărut la Bucureşti şi a trezit un vădit interes. 

Romanul memorialistic care a văzut
lumina zilei la Editura ,,Entităţi folclorice
româneşti“ este o sinceră mărturisire a unei
vieţi zbuciumate trăite de o fiinţă minunată,
sensibilă, o româncă devotată Neamului.
Această stare este evidentă și din mărturi sirea
sinceră a trăirilor emoţionale intense din
cadrul marelui calvar al autoarei, început încă
în frageda copilărie, odată cu plecarea
familiei Popescu în Statele Unite ale
Americii. (Vezi la pag. 75 a cărţii, în capi -
tolul V intitulat ,,Căutări, binecuvântare şi
credinţă”).

Calvarul, însă, continuă când în urma
şcolarizării la Chicago, Elena Santamaria îşi
continuă studiile postuniversitare în Spania
unde, la Barcelona, lipsită de supravegherea
strictă a mamei îşi „cucereşte libertate”. Însă,
după perioada fericită a matrimoniului care îi
oferă „Muguri şi lacrimi de iubire” (Vezi ca -
pi tolul VI al romanului) îi aduce şi „Nelinişte,
freamăt, realitate şi durere” (cap. VII).

De altfel, mama autoarei, doamna Sofia
Popescu „a fost o adevarată înţelepciune”,
cum vorbea autoarea despre această intelec -
tuală româncă cu suflet mare şi care, deşi a
provenit de la ţară, a fost deosebit de sprin -
tenă, descurcăreaţă, un pilon al familiei, alături
de paterfamilias, domnul Miron Popescu.

Despre cea care i-a dat viaţă şi buna
creştere, autoarea romanului îşi aminteşte cu
drag şi tristeţe în acelaşi timp: ,,Mama mea a
decedat în 1999, la vârsta de 84 de ani şi
după un voiaj prin diferite continente, cu
cenuşa mamei după mine, am adus-o şi am
pus-o în mormântul tatălui meu, la Secusigiu”.

Astfel, a „revenit“ în Banat, în România,
la fel ca şi doamna Elena Santamaria.

Interesant de subliniat faptul că, la
Chicago, la familia Popescu, o familie de

români oneşti, deseori ve -
nea în vizită marele filozof
român Mircea Eliade îm pre  ună
cu soţia căreia îi plăcea să i
se spună Chris tinel, chiar
dacă în acte era scrisă
Georgette (n. Cotes cu).
Renumitul istoric al reli -
giilor, scriitor de ficțiune şi
filozof român, era pro fesor
de istorie comparată la
Universitatea ,,Loyola“ din
Chicago, din anul 1957,
respectiv titular al Cate -
drei de istoria religiilor
,,Sewell L. Avery”, din anul
1962. 

Mai târ -
ziu, în evo -
cările sale despre marele român care a fost
naturalizat cetățean american în 1966 şi
onorat cu titlul de Distinguished Ser vice
Professor, autoarea romanului ,,Ameri cana“,
precizează, printre altele: ,,Eram în primul an
de facultate, sau poate şi mai înainte, prin
’72, cam așa... pe atunci eu eram prea
tinerică să mă intereseze... filozofia lui
Mircea Eliade, îl ascultam din respect pentru
prietenia lor cu mama. Cred că a fost aceasta
prin ’71 sau ’72, apoi eu am plecat în Spania
în ’74,... şi ei rămăseseră prieteni cu mama
mea, o ţărancă intelectuală şi ea. Ştiu că au
fost la noi la masă, dar eu eram plecată...”

Despre întâlnirile cu marele filosof român
(născut la 13 martie 1907, la Bucureşti şi
decedat la 22 aprilie 1986, la Chicago),
autoarea romanului memorialistic ,,Americana”
îşi aminteşte cu drag că, era mereu cu pipa...
,,Îmi plăcea. Era şi oarecum atractiv. Urâţel,
dar atractiv. A fumat din pipă” (fuma un tutun
dulceag „Cherry Blend”)

Probabil că, surprinde faptul de ce această
referinţă abundă cu trimiteri la Mircea Eliade
şi creaţia acestui autor mitic a cărui operă este

o frescă a problemelor exis -
tențiale în epoca pe care a
trăit-o fiind autorul unor ro -
mane semifantastice în care
acceptă existența unei reali -
tăți extrasenzoriale (de ex.
romanele ,,Întoarcerea din
rai” și ,,Huliganii”). Mo ti vul este
simplu. Autoa rea ro manu lui
me moriali   s tic ,,Americana”,
poate că nici nu este conşti -
entă în ce mă sură a in -
fluenţat asu pra conce pţiilor
despre viaţă ma  rele filozof
şi opera aces tuia, oda tă ce

este cu nos cut
că Ele na San ta -
 maria a citit şi
recitit atât

romanul ,,Noaptea de Sânziene” (1940) cât şi
,,Maitreyi”, o ade vă rată încântare. De fapt,
prototipul perso najului principal al cărții a
trăit cu adevărat, până în 1990, în țara Vedelor
și a Upa nișadelor. Se numea Maitreyi Devi şi
era fiica filozofului indian Surendaranath
Das   gupta la care Mircea Eliade a studiat
limba sancrită. Romanul ,,Maitreyi”, care este
bazat pe experiența din India a lui Mircea
Eliade și pe date autobiografice, s-a bucurat
de o mare popularitate. 

După cum a mărturisit autoarea roma -
nului ,,Americana”, ea a citit cu mare plăcere
romanul ,,Maitreyi” care, poate şi inconştient,
a fost un punct de plecare în destăinuirea pro -
priilor experienţe ale vieţii. 

De fapt, deja ,,este un loc devenit comun
afirmaţia că marea obsesie tematică a tuturor
scrierilor lui Mircea Eliade, fie ele savante
sau literare, o constituie raportul dintre tim -
pul istoric şi timpul mitic, dintre evenimentele
legate într-o structură ireversibilă şi reve -
nirea ciclică a trăirii unor semnificaţii fun -
damentale”. 

Iar răspunsul la întrebarea care se impune
,,De ce este aceasta important pentru autoa -
rea romanului „Americana” este oferit de
Roxana Sorescu care constată: „A regăsi tim -
pul mitic înseamnă a anula timpul istoric, de -
gra darea, îmbătrânirea, totala dispariţie”. 

Astfel, devine mult mai clară esenţa măr -
turisirilor din romanul ,,Americana“.

Recurgem din nou la un citat din romanul
lui Mircea Eliade „Noaptea de Sânziene”
pentru a găsi şi explicaţia pentru următoarea
etapă a vieţii zbuciumate a doamnei Elena
Santamaria. „E un sentiment curios să te ştii
condamnat la moarte şi totuşi să nu ţi se
spună când vei fi executat. Fiecare zi pe care
o trăieşti parcă ar fi o zi furată, sustrasă
destinului”.

Urmează o „Evoluţie, dor şi cântec” (cap.
VIII) pentru ca, mult mai târziu, spre fericirea
sa personală şi salvarea din „cuşca auto -
impusă”, autoarea romanului să se convingă
şi singură de afirmaţia lui Mircea Eliade „Nu
poţi iubi niciodată doi oameni în acelaşi timp.
Iubeşti pe rând, când pe unul, când pe altul.”
Şi, abia atunci, doamna Santamaria şi-a re -
dobândit libertatea în adevăratul sens al vieţii.
Libertatea de a trăi aşa cum îşi doreşte, cum
„îi dictă inima”.

,,Americana, rebelă” (vol. IX) a devenit o
mare iubitoare şi promotoare a românismului
(vol. X: ,,Mândrie de român”). Astfel, în pa -
ginile romanului, după cum s-a constatat deja,
sunt inserate şi „dimensiunile incomen su ra -
bile ale spiritualităţii vieţii, iubirii şi dorin -
ţelor autentice româneşti”. 

Trebuie subliniat şi faptul că, pentru reu -
şita ediţiei este merituos coordonatorul Ion
Loryan Diaconu. Concepţia grafică a cărţii
este semnată de ziarul ,,Consens”. (ISBN
978-973-0-15869-4)

LUCIAN MARINA

M
A

R
IA

N
 D

U
M

IT
R

U

EVOLUÞIE, DOR ºI CÂNTEC



13Cronica Timpului Anul 1, Nr. 4, mai 2015

Post scriptum – cititorule, cuvintele bold-italic reprezintă titlul sonetului.

...ce e iubirea?... mă întrebi tu, iară...
o amintire, încă netrăită?
mister în clocot, salt de căprioară?
straja luminii, fragedă ispită?...

herald stelar şi scîncet de lăstun,
uimire veche-n pleoapa de fecioară...
ninsoare-n plete încă mai adun
să mă cufund în harul tău, pe seară...

e o comoară-n timpu-ne, pribeagă,
ce-n zori şi-n noapte simplu se revarsă;
luceafăr blînd, făptura ta întreagă

şi scoica resemnării astăzi, arsă...
e visul de coral în care zac,
să urc apoi prin tine, în alt veac...

herald stelar şi scîncet de lăstun...

cîndva, în toamnă, frunzele-tristeţe,
cu unghii moi ce zgîrie pămîntul,
se-mpiedică în amintiri-ostreţe
şi-n jarul vechi ce mlădia cuvîntul...

regină, luna, cu mişcări de crab,
îşi potrivea o togă-adorare;
acolo, jos, un pui de baobab
tot alegea o mască de mirare...

şi singuri noi, copii în amfiteatru,
chiar primeniţi în sfintele păcate,
ne ascundeam de gîndul idolatru

şi timpul împărţeam pe jumătate
cu fluturi ce îngînă jucăuş
iubirile dintr-un ecou-culcuş...

povestea mea de taină-i la catarg,
o-nvăluie corabia cu noapte;
regal, un flaut tînguie în larg
cînd din iubire se preling doar şoapte;

cu buze de argint surîde marea
şi pe talaz e-o umbră funerară,
norocul orfic se prelinge-n zarea
ca o solie pentru-o stea avară...

atîtea sfere fulguie-n candori
să nu le-nece al uitării duh,
rituri să umple clipele-splendori,

cu braţe marmoree în văzduh...
tablou-acesta, trist pe metereze – 
un bun rămas fecioarelor-faleze...

mă afundam în liniştea adîncă
de soare tînăr – hohot de april – ,
cocorii vîrstei luminează încă
un cer şi-o frunte sfîntă de copil...

aş vrea să-ţi cer argintul dintr-o clipă,
cu răsuflări de foc înspre Zenit,
potop floral în blînda lui risipă
şi lacrima de grîu încărunţit;

atîtea scoici din pustiit ocean,
virgine, pleoapa timpului străpung,
aureole cad în poala altui an

să le culeagă Îngerul; prelung
tu te ascunzi sonor în versul meu...
pe orizont boleşte zeul-curcubeu...

mai prindem oare a tinereţii urmă,
sub streaşina de iarbă şi-ndoliată rouă?
un coif cu fluturi, prea fericită turmă,
se-ngînă-n hamul vîrstei, cea rezervată nouă...

lăsăm doar umbra-n spate şi-n faţă oare ce-i?
delirul pentru steaua din văzduhuri,
hlamida-nsingurării ce-i mistuie pe zei
şi clocotinde, prea răsfăţate duhuri,

de parcă nu-i a noastră juneţea legendară...
a fost o luptă dreaptă sau risipită-n fum,
nisip înfiorat şi sclav odinioară

şi cavaler ce plînge pe-al înserării drum?...
ea mai cutreieră pădurile solemne
un rug să mai aprindă din vise, nu din lemne...

florile verii au adormit demult,
s-au risipit suav şi ale toamnei;
prin verbe hibernale mai ascut
fior prelung chiar pe sprînceana Doamnei...

va murmura speranţa ei în roua
ce va veni mereu cu primăvara,
cu ghioceii-faguri, chiar în noua
iubire revărsată în prea clara

şi explodînd de viaţă, Înviere – 
un basm etern ce Cosmosul revarsă
în sufletele noastre, blîndă miere...

din viitor nu facem cale-ntoarsă!...
secunde, azi, se-nghesuie în pîlcuri
şi ne încuie, trist, atîtea tîlcuri...

îmbraţişau cărarea licuricii,
un peplum auriu ce mai palpită
şi-i umbra scut febril în calea fricii
adolescente, cu întîia ei ispită...

ne hîrjoneam cu îngerii în vînt
şi adunam pe gene perle moi,
mă răstigneai în fiece cuvînt
să ţesem, sfîntă, dragostea-ntre noi;

captiv în sentimente, el, siajul
ne-nnoadă-n curcubeu pe amîndoi,
cuvintele reînvăţau curajul

dresînd infernul care fierbe-n ploi...
copii am fost şi sîntem... fără moarte
fruct al iubirii... cine, cui o-mparte?

...un strop de viaţă, simplu legămînt
cu inima, acest cristal hieratic;
un clopoţel îngînă tot ce sînt,
pe ţărmul tău, în golful de jăratic,

cu nemurire-n ceasul de eter,
cu sîngele în sfîntă închisoare,
cu sufletul, ce să-l descui mai sper,
să nu rămîn o umbră fără soare...

cu vîntul dimineţii drept veşmînt
te mai ascunzi în palida tăcere;
prea multe clipe n-avem pe pamînt,

cînd dorul ne e singura putere...
din pietate urci febril; semeaţă,
să răsplăteşti cu viaţă, după viaţă...

un clopoţel roteşte peste dale
duioasele alicele de miere...
vezi, dimineaţa, asprele sandale
ne urcă blînd în vechile mistere...

noi părăsim a inimii chilie – 
e legea firii-n sîngele spumos – 
vom fi cîndva un fir de păpădie
sau rouă spre un călător setos...

e fruntea, strop în candela cu mir,
şi-o mîngîiere lungă şi senină,
ecou rămîi şi strajă la zefir,

ce din Zenit va primeni lumină...
iar cînd va fi să plec, să nu suspini;
întreabi o stea... doar ei să te închini!

ciudate zile, trăznite uneori,
cu ierni şi primăveri unduitoare,
mici nostalgii furate de cocori,
cînd fata era umbră sunătoare...

fiorul mic se strecura tiptil
printre echere, rigle şi penare;
la rusă şi franceză, versatil,
noi conjugam a vieţii întrebare;

măruntul dor plîngea în atribute,
scîncea poemul, tristul, uneori...
teribile-nfruntările limbute

pe coridoare pline de pudori!...
scandam, apoi, cuminţi „columba parva”
adolescenţei dezmierdîndu-i larva...

insomniac mai tremura copacul
cu aşteptate-n gînd, febrile zori;
sub fulger umed se-nfoia abacul
de-a fi crescut lîngă secrete flori,

flori cu heruvi în hîrjoneală, 
cu ploi de paseri pribegind din cer,
cu buhe ce din nou, fără sfială,
se-alintă-n mîngîiere de prier...

în el, subtil, s-a fost rămas o rană,
ascunsă azi în puf de colibri,
un mînz al dimineţii ai în strană

iubita mea; oriunde tu vei fi,
ia spada din prohod, închină cheia
al cărei lacăt fie-n veci femeia...

*

*

simţeai tu vîna apei sub pămînt
ca limba sfîntă de privighetoare?
ea vine din eter şi din cuvînt,
pedestră umbră, spadă în uitare...

ea-i mădularul vremii în adînc;
ea, va zbucni trufaşă-n dimineată,
cu trestii fluturînde la oblînc
angelic, spre făptura ta de ceaţă;

în scripeţi dorul urcă şi coboară,
cum în pădure-i înstelată mana,
îndrăgostiţi în vis, odinioară,

noi umbrei oblojirăm rana...
eu şi cu tine – destinul la pătrat –,
ne-mbrăţişăm în timp înjunghiat...

*

*

*

* *

*

*
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Caracter puternic, modestie şi prospeţime a
spiritului: Generalul maior medic prof.univ.
dr. IOAN SÎRBU.

Dacă ar fi să se scrie un studiu de caz
des pre cum se construieşte o carieră, Ioan
Sîrbu ar fi cu siguranţă ales ca exemplu.
Via ţa lui este acţiune în desfăşurare. A por -
nit din Plopşorul sărac al Gorjului pe dru -
mul carierei medicale care îl poartă, de a -
tunci, la fiecare câţiva ani într-o altă
funcţie.

Energia şi vitalitatea lui sunt contagioase.
Cu cât are în faţă o provocare mai mare, cu atât
mai mult se ambiţionează să o depăşească. A
reuşit, de-a lungul anilor, să-şi valorifice
ideile în propuneri, acţiuni şi fapte
concrete.

E un spirit liber, lipsit de inhibiţii, care
spune ce gândeşte şi face ceea ce spune.
Cre zul său este că oamenii trebuie să se
mişte, să fie implicaţi în acţiunile sociale.    

Pentru el valoarea echipei e dată de va -
loa re fiecărui membru în parte şi se cons -
truieşte aceptând, mai ales, provocările
seri oase în care profesionalismul şi
adevărul ies întotdeauna triumfătoare.

Îi place să termine ceea ce a început.
Dar mai ales ştie să crediteze oamenii cu
încre dere şi să le acorde o şansă.

De unde veniţi domnule Sîrbu?
M-am născut în Gorj, în satul Piscuri, co -

mu na Plopşor. Acolo am crescut şi am primit o
educaţie aleasă de la părinți și de la oamenii
sim pli, pe care i-am întâlnit de-a lungul vieţii.
Mă simt ataşat şi legat de locul copilăriei mele,
există o legătură foarte puternică între noi.

Cine sunteţi şi cum a fost drumul dumea -
voastră prin viaţă până azi?

Sunt un om a cărui viaţă a fost fru moasă și
a avut de toate. Am avut greutăţi, am avut
sprijin, altfel nu ştiu dacă le-aş fi putut învinge,
am avut bucurii, multe succese, dar şi tristeţi şi
neîmpliniri. Am muncit pentru a-mi le
reconsidera şi m-am bucurat de izbândă în
mul te împrejurări. 

Datorați ceva obârșiei dumneavoastră?
O adâncă frăție, o comunitate cu înaintașii,

o firească viețuire în lumina lor. Când prin co -
muna mea întâlnesc oameni cunoscuți și le ci -
tesc bucuria de a mă revedea, îmi dau seama că
niciodată nu trebuie să uit locurile de unde am
plecat. De aceea, am ridicat în comuna mea,
Piscuri, un monument de suflet, un monument
al recunoștinței pentru locurile și oamenii de
unde am pornit. Iar ei, m-au declarat cetățean
de onoare al comunei. 

Cine v-a sprijinit în primii ani de căutări?
Părinţii mei, Alexandra şi Constantin

Sîrbu. Ei mi-au dat viață și cele necesare, spre
a putea să răzbesc în hățișurile ei. La noi, la
olteni, e o tradiţie: copilul cel mai mic e stâlpul
părinților la bătrâneţe. Lui îi rămâne casa și
obligaţia de a-i îngriji. Într-o zi, după ce
venisem de la pră șit, în curtea noastră a intrat
diriginta mea, pro fe soara de biologie Victoria
Puichiţă. Un das căl responsabil de viitorul
elevilor ei. Tata bă tea tacticos sapele,
pregătindu-le pentru a doua zi. „Măi nea
Costică, am venit să vă spun să-l daţi pe Ionică
la Liceul Sanitar fiindcă e preo cupat de şcoală
şi eu îl văd ajungând un medic bun”.Tata a
ascultat-o, s-a aprins la față i-a zis: „Și cu ce
să-l ţin eu la liceu, doamnă? Că n-am decât
sapele astea, un plug în bătătură şi sufle tul din

mine”... Îmi amintesc că le-am reproșat
părinților mei: de ce ați mai făcut copii, dacă
nu sunteți în stare să-i creșteți şi să le
asigurați un viitor? Regret şi acum. Nu știam
ce durere le-am produs.   

Ce a urmat după această discuție?
Am hotărât să-mi iau viața în mâini. Îm -

preu nă cu prietenul meu Ion Lupu, sărac, ca și
mine, am hotărât să mergem la şcoală. Ne-am
dus la nea Vasile, la care am fost la prăşit şi
i-am spus că ne-au trimis părinţii să ne dea
banii. I s-a părut lui ceva suspect în cererea
noas tră, dar în cele din urmă ne-a plătit. Des -
culţi, am trecut peste deal la şoseaua naţională,
spre Târgu Jiu. Eu nu mai văzusem oraşul
decât o dată sau de două ori, la olimpiadele
şcolare. Ajunşi în oraș ne-am cumpărat tenişi
chine zeşti. Apoi, am mers spre Sadu, fiindcă
auzi sem noi că la şcoala profesională de acolo
ne dădeau haine, mâncare și cămin gratis.
Dobân deam o meserie, și aveam să fim pe
picioarele noastre. Surprinzător, şi aici era
concurenţă. Din păcate, prietenul meu nu a
reușit. 

Cum ați fost primit la întoarcere?
Tata m-a găsit în curte şi m-a iertat. I-am

spus că am intrat la şcoala profesională şi că o
să mă fac strungar. În timpul şcolii m-am făcut
remarcat. Am participat la concursul pe mese -
rii. Am atacat fază după fază, etapă după etapă,
până la București. Am câștigat ,,Strungul de
aur” şi m-am simțit cât China de mare. Pe dru -
mul de întoarcere, maistrul Proteşescu mi-a po -
vestit că unul din regretele domniei sale e că nu
a rămas în armată după ce făcuse stagiul mili -
tar, ca sanitar. Gândul ăsta mi-a rămas întipărit
în minte. M-am înscris la liceul seral. Lucram
în schimburi. O săptămână schimbul I şi două
schimbul III, ca să pot să fiu prezent la cursuri.
Adormeam de multe ori cu
capul pe universal, nu vă pot
spune de câte ori nu mi-a
sfârâit şpanul încins pe piept.
Numai Dumnezeu m-a
protejat. A trebuit apoi să
merg în armată. Mi-am amin -
tit de dis cuţia cu maistrul
Proteşescu din tren. Aşa că
am ales să mă fac subofiţer
sanitar, spunându-mi că ori -
cum va fi mai bine ca în fa -
brică. Doctorul, care ne-a fă -
cut vizita medicală, m-a
între bat unde vreau să merg.
Eu i-am spus că vreau să mă
fac subofiţer sanitar, dar că ofiţe rii vor să mă
trimită la maiştri militari. ,,A, vrei să te faci
doc   tor? Lasă că scriu aici apt pentru Şcoala de
subofiţeri sanitari şi după mine se stinge lumi -
na, n-au ce să-ţi mai facă. Pune mâna pe carte
şi succces!”. Așa am făcut. L-am căutat în anii
din urmă, să-i fiu recunoscător, căci intervenţia
lui a fost hotărâtoare în împlinirea destinul
meu, dar n-a fost de găsit. 

Am plecat la Focşani. Eram 11 pe un loc.
Am reușit, iar după 2 ani, la absolvire am deve -
nit şef de promoţie. Repartiţiile se făceau după
medii. Eram într-o instituţie selectă, civilizată
şi dreaptă – Armata. Urma să vină o autoritate
de la Bucureşti, de la Direcţia Medicală a
Arma tei, care coordona atunci, ca şi acum, tot
ser vi ciul medical al armatei. Era o tradiţie în
şcoală ca pentru şefii de promoţie să se scoată
locuri într-un spital militar, dar eu vroiam să
ajung undeva, mai aproape de casă, de părinţi.
Doc to rul Danieliuc m-a sfătuit să aleg Spitalul
Mi litar din Bucureşti, că de acolo am să-mi pot
ajuta mai bine şi mai eficient părinţii. „Ora
exac tă se dă de la Bucureşti”, mi-a spus.

Am intrat pe poarta Spitalului Militar, cu
un geamantan, în care aveam efectele militare,
rugându-mă la Dumnezeu să mă ajute să devin
medic. Aveam impresia că intru într-un Tem -
plu. Am fost repartizat la chirurgie maxilo-fa -

cia lă unde am întâlnit nişte oameni minunaţi.
Comandantul m-a întrebat ,,ce faci măi tinere,
un de dormi diseară?”. Încercasem să-mi
găsesc ceva, dar am venit în Bucureşti imediat
după cutremurul din 1977 şi erau mari
probleme a tunci. Mi s-a oferit o cameră în
spital şi am dor mit la dermatologie, într-o
rezervă, timp de 3 ani. La Chirurgie maxilo-
facială, am cunos cut omul care a fost îngerul
meu păzitor, Generalul Stănicioiu, care era
şeful de secţie şi de clinică, iar ulterior a
devenit comandantul spitalului. M-a tratat ca
pe propriul copil, mergeam la dum nealui acasă
şi mă lăsa în bibliotecă, bi blioteca unui mare
profesionist şi care aproape-mi aparţinea.
Atunci mi-am dezvoltat mai mult dorinţa de a
deveni medic. Nu am dat examen la facultate
în primii ani, nici nu puteam, deoa rece aveam
un contract cu armata, care chel tuise nişte bani
cu noi. Apoi, când am dat, nu am reuşit în
primii ani.Veneam după un liceu fă cut la seral
şi existau goluri în pregătirea mea. Am devenit
student al Institutului Medico Militar,
Facultatea de Stomatologie, cea pe ca re mi-o
dorisem. Am terminat ca şef de promo ţie cu 10
absolut, pentru prima data liderul de promoție
fiind un student militar. 

Cum a fost trecerea de la Stomatologie la
Implantologie? 

Imediat după terminarea facultății, am avut
şansa să obţin o bursă în Statele Unite, în locul
consacrat implantologiei orale. Cochetam cu
ea încă din studenţie. Am participat la un
Congres, la Atena, cu profesorii Nicolae
Gănuţă, pe a tunci Decan şi Mihai Augustin, de
la Spitalul Militar şi aici, la acest Congres a
fost prezent profesorul Leonard Linkow, şeful
Clinicii de Implantologie Orală de la New York
Univer sity. M-a impresionat profund. A vorbit

6 ore conti nuu. A luat o pauză de doar 15
minute, la cererea sălii. A pro iectat mii de
cazuri pe care le comenta şi justifica. La finalul
prezentării, a promis o bursă celui care va
răspunde corect la 10 întrebări din cazurile
prezentate. Alesul am fost eu. 

Bursa a durat 9 luni. A fost momentul care
mi-a prefigurat profesia. Mă aflam în locul cel
mai select din lume, în care am trăit cele mai
profunde sentimente profesionale. Lucram cu
un geniu, cu un iventator care avea la activ 117
brevete. Respiram lângă el. După prima inter -
ven ţie pe care am avut-o împreună, profesorul
Linkow mi-a făcut cel mai frumos compliment
din viaţa mea: ,,John, astăzi operând cu tine,
am simţit că am 4 mâini”. Mi-a propus să ră -
mân acolo, asigurându-mi o carieră de excepție
și mulți bani. America mă fascina, dar după 6
luni mi-era deja dor de fiecare fir de iarbă de
acasă. Dacă oferta venea în primele 3 luni poa -
te că acceptam, dar acum nu-mi mai trebuiau
nici bani, nici glorie. Am revenit cu toată expe -
ri enţa acumulată acasă, mi-am suflecat
mânecile, m-am apucat de treabă şi am făcut
carieră în implantologie. M-am condus după
cuvintele lui Țuțea: „Visele dau tarie visă to -
rului”, iar pe tratatul meu de implantologie am
scris un motto gândit de mine: „Poate că n-am

să ajung pe culmi! Dar ceea ce am să ajung, am
să ajung prin mine!”  

Care a fost lecţia pe care aţi învăţat-o în
cei cinci ani petrecuţi în fruntea Spitalului
Militar? 

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar
Cen tral Dr. Carol Davila fost instituţia care m-a
consacrat, în care eu însumi am avut şansa să
devin mai întîi medic din subofiţer sanitar, apoi
şef de secţie şi, în ultimă instanţă, comandantul
acestei prestigioase unităţi sanitare – nava ami -
ral a medicinei militare româneşti. În tot acest
interval am învăţat o mulţime de lucruri. În pri -
mul rând, chestiuni care privesc mana gementul
unei astfel de instituţii medicale, fără de care
n-aş fi reuşit să o conduc şi să o performez. A
trebuit, practic, să reformez instituţia, s-o scot
dintr-o stare de supravie ţuire. Performanţa în -
seam nă în primul rând instrucţie. A fost o ches -
tiune de curaj din care n-au lipsit travaliul şi
zbuciumul prin care a trebuit să trec. Evident
că, reacţiile din partea presei şi a celor pe care
am îndrăznit să-i scot din inerţie, nu au întâr -
ziat să apară. Ele nu au făcut altceva decât să
mă mobilizeze, să mă încurajeze. Am învăţat
să lucrez în echipă, să cer echipei şi să
performez cu ea. Cadrele tinere au preluat
conducerea sec  ţi ilor şi clinicilor de specia -
litate, dovedind că sunt apte să le asigure
managementul de performanţă. Trimiterile la
cursurile de specia lizare s-au triplat, pavi -
lioanele s-au reînnoit, tehnica şi aparatura
veche au fost înlocuite, spaţiile de cazare ale
bolnavilor seamănă tot mai mult cu cele
europene moderne, logistica unităţii se apropie
tot mai mult de standardele euro atlantice. Am
lăsat în urma mea un Spital Universitar
închegat, solid profesional, cu o perspectivă
care rivalizează cu orice altă uni tate sanitară de
prestigiu din România în care se tratează, prin
internare sau ambulatoriu, pes te 200 de mii de
pacienţi şi în care se pregătesc anual, în medie,
circa 600-700 de studenţi me di ci nişti şi îşi
desăvârşesc pregătirea peste 400 de medici
rezidenţi militari şi civili. Am ridicat și o
biserică în curtea spitalului.

Sunteţi şi profesor universitar și cer ce -
tător științific, aşadar alte noi încercări. 

Mi-am dorit să intru în mediul universitar
unde ești obligat să menţii un anumit standard
profesional în faţa studenţilor, ca şi în faţa
paci enţilor, deoarece în faţa lor, dai examen
zilnic. Cu fiecare pacient dai un examen. În
palma re sul meu atârnă, cu greutate - 8 brevete
de in ven ţie, peste 300 de lucrări ştiinţifice
susţinute în ţară şi străinătate, alte peste 100
publicate în reviste de specialitate româneşti şi
străine, 5 cărţi în domeniul stomatologiei şi
implan to lo gi ei şi, nu în ultimul rând, peste
15.000 de im planturi inserate şi restaurate
protetic, care au făcut fericiţi un număr
considerabil de pacienţi. 

Ziua unui medic este un caleidoscop în
con tinuă mişcare, format din activităţile la
clinică, ştiinţifice, de cercetare, de publicare,
activitate didactică şi, nu de puţine ori, admi -
nistrativă. Cum reuşiţi să vă ierarhizaţi prio -
rităţile pentru o eficientizare optimă a celor
24 de ore? 

Toate enumerările făcute de dumneavoas -
tră reprezintă priorităţi dacă ele sunt subsumate
interesului bolnavului şi dorinţei permanente
de avea performanțe. 

Este firesc să vă întreb şi care sunt preo -
cu pările extraprofesionale care vă aduc rela -
xare după orele petrecute în sala de operaţie? 

Deşi activitatea profesională îmi ocupă cea
mai mare parte din timp, un rol important pen -
tru echilibrul meu sufletesc îl au clipele petre -
cute alături de familie. De Valentin, fiul meu,
me dic și el, dar mai ales de fiica mea, Maria.
Are 3 ani și nimic pe lumea asta nu mă face
mai fericit decât existența ei.

Ce vă provoacă insomnii? 
Indiferenţa şi lipsa de implicare în actul

medical.

Fragment din monografia „Radiografie în Destin”
de BENONE NEAGOE

„Am primit de la viaÞã mai mult „Am primit de la viaÞã mai mult 
chiar decât am visat”chiar decât am visat”
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De mai bine de un an de zile, opinia
publică din ţară, ca şi aceea vizibilă

peste hotare, redescoperă lumea militarilor.
O arenă comparabilă cu locul în care
acţionau gladiatorii, din Roma antică. Unde
erau/sunt puşi să se confrunte cei foarte
bine dotaţi – atunci, de la natură, acum prin
bugetul apărării – cu aceia care ştiu că nu
au nicio şansă de supravieţuire, dar nu au
de ales.

„CEEA CE NU ŞTIŢI DESPRE…”

În anul 2014, Federaţia Rusă a mizat pe
surprinderea şi slăbiciunile Uniunii
Europene, pe pacifismul preşedintelui
Statelor Unite ale Americii, şi a anexat,
manu militari, peninsula Crimeea, apoi a
dislocat, de facto, zona Donbasului, de
restul Ucrainei, prin înfiinţarea aşa
numitelor republici populare – populare
pentru inventatorii lor, din sediul FSB,
urmaşul de azi al KGB – Doneţk şi
Lugansk. 

Chiar dacă, iniţial, Kremlinul a recurs la
forţa militară, pentru a reface unitatea
teritorială a fostului spaţiu sovietic, în care
mai există republici aparent independente,
la nivel politic, acum, în anul 2015,
acţiunile din teren sunt dublate de o
ofensivă mediatică fără precedent, lansată
de Moscova, al cărei vârf de lance este
platforma pentru internauţi, semnificativ
numită „Sputnik International.”

Cu o formulă grafică modernă,
platforma amintită poate fi comparată cu o
lupă care cercetează atent tot ce produce, pe
plan mediatic, Occidentul, fiecare
declaraţie, eveniment, intenţie a unui şef de
stat din Vest, fiind apoi decriptată în stilul
„ceea ce nu ştiţi despre...”

Chiar dacă aranjarea rubricilor, pe prima
pagină electronică, este relativ inedită, sursa
de inspiraţie este totuşi – place sau nu
această constatare – „The Huffington Post”,
generatorul american de ştiri on-line, fondat
de Arianna Huffington, Kenneth Lerer,
Andrew Breitbart și Iona Peretti.

„The Huffington Post” a preferat
culoarea de fond verde, „Sputnik
International” pe cea portocalie, dar
opţiunea pentru o imagine centrală,
dominantă, sub titlu, este folosită pe ambele
portaluri electronice. 

La „The Huffington Post” blogurile sunt
pozi ţionate pe partea stângă, iar la „Sputnik
International” comentariile sunt inserate pe
partea dreaptă a website-ului, deşi arealul
electronic american este, prin conţinutul său
unul de dreapta, iar cel rus este de stânga.
Un paradox imagologic. 

STRATEGIA DE CUCERIRE A
INIMILOR MULTOR EUROPENI

Scriitura ironică, limpede – susţinută de
imagini fotografice, video, grafice,
caricaturi şi alte modalităţi de atragere a
celor avizi de adevărul complet, despre o
acţiune sau alta, de interes general - nu este
scutită, din păcate, de interpretarea unilaterală
a unei dinamici dorită a fi favorabilă doar
strategiei preşedintelui Vladimir Putin.

O strategie de recâştigare nu doar a
teritoriilor foste sovietice, ci şi de cucerire a
inimilor multor europeni derutaţi de luări de
poziţie, din metropole ale comunităţii

euroatlantice, nu totdeauna suficient
motivate, deseori fiind reflectate prin
simple enunţuri, care par a mări ceaţa pe
planul mediatic, nicidecum a fi destinate
pentru a îndepărta negurile unor suspiciuni
pasagere. 

Partizanatul este vizibil, la simpla
lectură a titlurilor unor informaţii de ultimă
oră, precum: „Putin l-a felicitat pe
Nazarbayev pentru câştigarea ale ge rilor
prezidenţiale” (deşi anterior suge rase public
utilitatea plecării sale de la conducerea
Kazahstanului, declaraţie care a dinamitat,
pentru câteva ore, viitorul Uniunii
Euroasiatice); „Berlinul ştia riscurile

zborului avionului MH17 înainte de
prăbuşire” (deşi acum se cunoaşte faptul că
aeronava menţionată a fost doborâtă de o
rachetă trasă de un ofiţer rus, care a revenit
apoi, liniştit, de pe teritoriul ucrainean, pe
cel al Rusiei); „«Vreun rus?» Moscova
deranjată de verificarea echipelor OSCE de
militari ucraineni” (deşi diplomaţia rusă ar
prefera o misiune de menţinere a păcii, în
estul Ucrainei, compusă, evident, doar din
soldaţi ai Federaţiei Ruse, ca în
Transnistria);” Regina Elisabeta a II-a bea
sângele copiilor din Donbass – a afirmat un
politician din Kiev” (deşi afirmaţia aparţine
politicianului Oleg Liaşko, care conduce
Partidul Radical de Dreapta, ce a ironizat o
fotografie a reginei, brusc „Sputnik
International” a devenit – culmea
ridicolului involuntar, dar scopul scuză
mijloacele – un apără tor al simbolului viu al
monarhiei brita ni ce, cu scopul defăimării
celor care sunt, mai mult sau mai puţin,
figuri publice, la Kiev).

Cum parada de la 9 mai 2015 este un
obiectiv publicistic ce trebuie tratat rafinat,
„Sputnik International” oferă un album
fotografic intitulat – cum altfel? – „Cele
mai memorabile momente din cariera lui
Vladimir Putin.” Şi trebuie să recunoaştem
că sunt imagini reuşite, realizate de
profesionişti de nota 10, în care forţa dorit
misterioasă a preşedintelui Federaţiei Ruse
fascinează spiritele feminine din spaţiul ex-
sovietic şi pe majoritatea covârşitoare a
bărbaţilor care au trăit în epoca marii puteri
URSS, pe atunci egala SUA. 

Putin este în toate... în imaginile ce sunt

intitulate sugestiv: „Președintele Vladimir
Putin în cabina de pilotaj a avionului de
vânătoare  Su-27, după zborul de la
Krasnodar spre Cecenia, pentru a
recompensa trupele ruse, în anul 2000”- în
traducere liberă Cecenia rămâne teritoriu
rus;  „Președintele  Vladimir Putin pe
timpul exerciţiilor «Mobilitate 2004»,
desfăşurate pe terenul de instrucţie de la
Sergeyevsky”– în traducere liberă nu este
cazul să înfruntaţi forţa militară a Federaţiei
Ruse; „Președintele Vladimir Putin rostind
un discurs la Conferința de la Munchen
privind politica de securitate, care a avut
loc la Bayerischer Hof Hotel, pe 10
februarie 2007” „– în traducere liberă, în

imagine fiind, în banca din rândul întâi,
personalităţi precum Solana, Merkel şi chiar
McCain, Rusia dă tonul la muzica armoniei
europene, cum vrea locatarul de la Kremlin;
„Pe atunci premierul Putin luând parte la
lupta contra incendiilor în Regiunea
Ryazan, la manşa avionului amfibie BE200,
în anul 2010”- în traducere liberă, deşi
momentan, oficial, doar premier, Vladimir
Putin rămâne liderul de facto al Rusiei;
„Președintele rus Vladimir Putin vorbește la
mitingul pentru marcarea primei aniversări a
reunificării peninsulei Crimeea cu Rusia, pe 18
martie 2015” – în traducere liberă, Crimeea
este doar primul act din piesa geopolitică
RESTITUTIO IN INTEGRUM, care
vizează resuscitarea Uniunii Sovietice, sub
forma nouă a Uniunii Euroasiatice. Şi nu
am comentat decât unele din imaginile
generos oferite de „Sputnik International”.

STĂM LINIŞTIŢI, PE LOCURILE
NOASTRE, CAÎN DECEMBRIE 1989?

Chestiunea care se pune, în termeni
raţionali, obiectivi, este că platforma
mediatică „Sputnik International”, modernă,
ofensivă, exprimând inte resele vitale ale
conducerii de azi a Federaţiei Ruse nu a
generat, la vest de frontiera NATO,
momentan pe Prut, o replică adecvată.

Şi aici nu am în vedere declaraţii
defensive, unele neinspirate, ca nivel de
enunţ şi formulare, ale unor trecători
oficiali români, ci o reacţie inteligentă, a
autorităţilor abilitate să gestioneze situaţiile
de criză altfel decât până acum, fie şi pentru
faptul că România nu mai este izolată, ca în

perioada interbelică, ci un stat membru al
celei mai puternice alianţe militare din
lume. 

Cum stăm la ora actuală este clar pentru
orice român lucid. Avem o televiziune
publică, sublimă, dar care lipseşte cu
desăvârşire din zona de interes a cetăţenilor
maturi, cei din mediul rural preferând, de
pildă, să se uite doar la buletinul meteo, de
la TVR şi având alte canale de televiziune,
difuzate prin cablu, ca mijloc de informare
despre mersul lumii şi circul de azi, de la
Bucureşti şi din alte metropole de pe
mapamond. 

Avem un post public de radio unde doar
doi jurnalişti, Nicu Popescu şi Radu
Dobriţoiu, în minutele afectate emisiunii
„Euroatlantica” invită conaţionali de
regulă competenţi în materie de securitate
internaţională, cărora le pasă de modul în
care România trebuie să fie pregătită pentru
o previzibilă situaţie de criză, generată de
dinamica acţiunilor militare, pe teritoriul
Ucrainei.

Mai avem o presă electronică care ar
trebui trecută în „Cartea Recordurilor”,
pentru simplul motiv că acordă, cu
naivitate, un spaţiu de exprimare celor care
chiar dacă nu se pricep la geopolitică,
strategie, artă militară şi operaţiuni de tip
NATO, sau răsăritene, vor să se bage
singuri în seamă, boala celebrităţii fiind
cancerul societăţii mioriticilor de azi. 

Asta în timp ce jurnaliştii ruşi, de la
„Sputnik International”, urmând tacit
exemplul celor americani, de la „The
Huffington Post”, ca formă grafică,
ilustraţii şi stil de scris ofensiv, au învăţat
lecţia anului 2014, încă ignorată în
România.

ŞI ROMÂNIA POATE AVEA UN VÂRF
DE LANCE MEDIATIC

Junii de azi preferă condiţia de
internauţi, motiv pentru care au optat pentru
fluxul de date şi imagini oferit de Internet,
de pe website-uri profesional concepute,
realizate şi menţinute prin recurs la bătaia,
la modul figurat, cu palma site-ului preferat,
pe umărul celui interesat de un alt tip de
discurs. 

Şi România poate avea un vârf de lance
mediatic, necesar într-un război imagologic
de ale cărui efecte nu sunt scutiţi nici
compatrioţii noştri care trăiesc în creierii
Munţilor Carpaţi, aparent departe de lumea
dezlănţuită a convulsiilor geopolitice
actuale. 

La un asemenea proiect, câţiva români
lucizi deja lucrează. 

LINIA DE MIRĂ

Colonel în rezevă 
dr. ION PETRESCU

vicepreşedintele 
Asociaţiei „George C. Marshal” România

LECÞIA ÎNCÃ IGNORATÃ ÎN ROMÂNIA

Vladimir Putin vorbeşte la prima aniversare a anexării peninsulei Crimeea
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Rodica Subţirelu: Hegel spunea: „Nimic mare nu
s-a înfăptuit în lumea asta fără pasiune”. Pentru
dumneavoastră ce reprezintă poezia?

Doina Bârcă: O întrebare complexă prin simplitate,
la care îmi face plăcere să răspund: Măria sa Poezia,
este drumul deschis de suflet în exprimare; este
emoţie, dedicaţie, bucurie, starea care prezintă un fel
aparte de dăruire, candoare, „Un înger palid cu
priviri curate” cum spunea Eminescu. Dar, desigur,
că spre a se face înţeleasă poezia trebuie să o îmbraci
în cele mai frumoase straie care să evidenţieze
talentul şi pasiunea. Este minunat să afli că cititorii
au simţit emoţie ori s-au regăsit în cele ce ai reuşit să
redai în versuri. Poeziile mele, cuprinse în cele două
volume: „Scrinul cu sentimente” şi „Poemele dorului”
redau amintiri, nostalgii, trăiri, toate strict referindu-
se la acel „ceva” care mi s-a întâmplat. Am pus acolo
căldură, iubire, dăruire şi sunt fericită că am reuşit să
mă exprim simplu şi emoţionant.

Credeţi că poezia românească, contemporană, mai
păstrează ceva din esenţa divină? Se spune că
„poezia este ca o rugăciune”, iar Nietzsche
îndrăznea să spună că, în cazul inspiraţiei,
gândesc în locul nostru muzele, spiritele care ne
influenţează, Dumnezeu…

Da, cu siguranţă poezia românească păstrează şi
conservă esenţa divină. Nu poţi crea nimic fără
inspiraţie, fără „muze” – cele care te călăuzesc spre a
scrie, a picta, a sculpta, a concepe. Susţin că şi eu
sunt o persoană care crede în Dumnezeu, care
gândeşte pozitiv şi, sigur, dacă nu ar fi existat ceva
care vine de acolo, de sus, poate nu m-aş fi apucat de
scris. Ideea de comunicare într-un mod aparte, prin
versuri, dorinţa de a-ţi face cunoscute sentimentele,
nostalgia (pe care eu o numesc unitate de măsură a
ceea ce simţi), toate au un corespondent în crezul
meu – „Divinitatea”, fără de care nu am exista. Nu
este esenţă divină când scrii o poezie cap-coadă ca şi
când ai copia de undeva?

Într-o lume agitată precum cea de azi, cât de utilă
este promovarea culturii? Constantin Noica spune
că “popoarele care-şi pierd cultura despărţindu-se
de istorie decad în situaţia de populaţii…”

Oricât de agitată ar fi lumea de azi, fără cultură şi
promovarea ei nu putem trăi. Conservăm cultura
pentru a ne păstra identitatea în epoca globalizării.
Suntem obligaţi de conştiinţă să promovăm, să
punem în valoare contribuţia poporului nostru român
la dezvoltarea culturii şi civilizaţiei europene. Ce s-ar
face generaţiile viitoare dacă nu s-ar transmite
tezaurele noastre care cuprind poeţi, pictori,
sculptori, istorici, oameni de cultură, în general, şi
operele lor. Am fi săraci, goi pe dinăuntru, fără
personalitate, fără mândrie, dacă n-am promova
cultura. Cultura îi dă omului umanitatea sa.

Cum definiţi generaţia de poeţi din care faceţi
parte? Cum apreciaţi interesul tinerei generaţii
pentru poezie?

Pe poeţii de azi îi văd talentaţi, fantezişti, dar mai
ales, îi văd trăind în mare grabă. Mă bucur să văd la
evenimentele culturale, la cenaclurile literare la care
iau parte, tot mai mulţi tineri care scriu poezie. E un
lucru foarte bun. Îi văd pasionaţi de poezie, cu idei
profunde chiar dacă, uneori, cu un mod de exprimare
mai greu de înţeles. Se scrie poezie cu vers alb,
poezie pe care o apreciez, dar marea mea dragoste
este poezia scrisă în vers clasic. Se vorbeşte despre a

se scrie poezie fără semne de punctuaţie şi chiar am
citit cărţi cu asemenea poezii. Mă abţin în a face
comentarii pe această temă. 

Se spune că tot ce ai dăruit îţi aparţine. Pentru cine
scrieţi şi de ce?

Ceea ce am scris cu sufletul, am dăruit iubitorilor de
frumos. Am scris pentru mine, pentru băieţii mei -
„Sunt mai bogată decât cerul/ Eu pot să spun băieţii
mei,/ Că cerul are un Luceafăr,/ Dar eu am doi: pe voi!”
Pentru nepoţica mea, Maria – „Înger cu aur în plete/
Ochii de câmpie verde.../ Fată cu obraji de nea,

șigurița ca o fragă,/ Că tu ești icoana mea, ce-a vrut
Domnul să mi-o dea./ Darul meu pe-acest pământ/
Fata mea cu nume sfânt.”

Pentru părinţii mei, pentru comuna mea Cervenia,
locul copilăriei mele fericite – Satul meu cel liniştit/
Gura mea de rai/ Asta e Cervenia/ Verdele meu plai./
Împlininire, nemurire,/Dragoste şi flori,/ Gândul la
părinţii mei/ Toate-mi dau fiori.
Mi-a plăcut, prin poezie, s-o conturez pe mama mea
„blândă ca o icoană”, pe tatăl meu:„Tata era statuie
vie,/ Înalt cu părul grizonat,/ Cu ochii blânzi şi verzi
ca lacul/ Cum alţii-n viaţă n-am aflat. Cervenia,
locul copilăriei mele fericite...
Scriu cu mare plăcere poezie pentru copii. 

Cunosc pasiunea dumneavoastră pentru muzică.
Câteva amintiri...

Iubesc muzica, îmi place să cânt, şi aş fi dorit să fi
făcut o şcoală de muzică. Am cântat o bună perioadă
de timp în liceu, la Casa de Cultură din Alexandria şi
făceam parte din programul spectacolelor de atunci.
O amintire de suflet o constituie primirea premiului
publicului, la Festivalul Ghiocelul de Aur, festival de
muzică uşoară. Acum 4 ani, la o petrecere de 8 Martie,
am cântat cu Nico şi am primit felicitări. Prietenii m-
au întrebat dacă am repetat împreună, înainte de
momentul muzical. Iubesc toate genurile de muzică
şi îmi place să spun că sunt o persoană veselă care dă
tonul bunei dispoziţii la întâlnirile noastre. Ador tot
ce cânta Doina Badea…

Vă rog un gând pentru România?

Iubesc România, mă bucur că sunt româncă şi nu aş
da-o pe toate ţările din lume! Locul binecuvântat de
Dumnezeu, loc înălţător, cu Eminescu, doinele şi
dansul Căluşarii, dorurile şi plaiurile noastre
neîntrecute în frumuseţe, Ciocârlia – „Carpaţii
noştri forţă vie,/ Brodaţi cu susur de izvoare.”
Doresc să fim puternici pentru a face faţă tuturor
transformărilor care vin peste noi.

Desigur, trebuie să existe şi această întrebare: care
sunt proiectele viitoare ale poetei Doinei Bârcă?

Am proiecte şi dorinţă de a le duce la bun sfârşit. Pe
4 octombrie împlinesc 62 de ani… scriu, şi de ziua
mea vreau să fie gata un nou volum de versuri. De
asemenea particip cu multă dăruire la realizarea
proiectelor Fundaţiei literar-istorice „Stoika”, la care
sunt secretar literar.

Cum vă place lumea în care trăim? Sunteţi fericită?
Aveţi bucurii?

Da, sunt fericită pentru că trăiesc, în ciuda
problemelor de sănătate pe care le-am avut şi le am.
Iubesc viaţa cu tot ce ne oferă, bune şi mai puţin
bune, că nu se poate altfel. Sunt fericită că sunt
aproape de băieţii mei, că nu număr zilele ori trebuie
să trec ,,mări şi ţări” pentru a-i vedea. Nu aş putea să
învăţ să trăiesc fără această bucurie. O ador pe
nepoţica mea Maria, şi sunt fericită atunci când
cineva spune că seamănă cu mine. Sunt foarte
devotată într-o relaţie, răbdătoare, nu urăsc pe
nimeni, îmi iubesc amintirile legate de oameni şi
locuri dragi,… nu le-aş schimba… Mă bucur de
lucruri mărunte, iubesc florile şi nu mă întorc
niciodată acasă fără un fir de iarbă, dacă altă floare
nu întâlnesc în drumul meu. Pentru tot ce mi-e dat să
trăiesc sunt fericită şi recunoscătoare.

Vă mulţumesc şi vă urez împliniri de suflet.

CULTURA ÎI DÃ OMULUI UMANITATEA SACULTURA ÎI DÃ OMULUI UMANITATEA SA

Rodica SubţireluRodica Subţirelu , , 
în dialog cu poeta în dialog cu poeta 

Doina BârcăDoina Bârcă

ÎN PALMA TA…

În palma ta un foc aş stinge,
Cu mersul orelor târzii
Zâmbind atunci când se prelinge,
Un diamant din ochii tăi căprui.

Şoptind în taină la ureche,
Vorbe ce voi a le-nţelege
Convinsă sunt că în iubire
Îţi este dragă orice lege.

Mergând cu toamna călăuză,
Pe-alei pierdute înspre ceruri,
Sorbeam mirosul ei de frunze,
Când ploaia îţi mângâia părul.

Şi când îmbrăţişarea udă,
Pe amândoi ne contopea,
În pumnul meu te-aş fi ţinut o viaţă,
Să-nmugureşti în palma mea ...
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Scriitorul Valentin Hossu-Longin vine cu a sa carte
„Mantaua Iancului şi alte istorisiri/evocări transilvane”,

urmărind să menţină trează conştiinţa de sine a românilor într-o
vreme în care deschiderea graniţelor şi fluctuaţia, mai ales prin
Europa, a milioane de compatrioţi în căutarea unui loc de
muncă, au ameţit şi au bulversat simțul apartenenței la un neam.

Rod al unei trude de documentare, trecute prin filtrul unei
profunde gândiri şi reflectare, timp de peste treizeci de ani, acest
interesant, captivant volum scris cu talent şi cu suflet reaşează la
locul cuvenit noţiunile de neam, de patriotism, act sacrificial, ca
valori morale, spirituale, perene, statornicite prin jertfa de sine a
unor mari personalităţi care au rămas și vor rămâne în istoria
noastră ca puncte de reper.

Marile evenimente înfăţişate de
Valentin Hossu-Longin, cu acribie şi res -
ponsabilitate, se înscriu într-o fenome -
nologie ce vizează frământările social-
economice ale timpurilor respective,
marile evenimente istorice. Date istorice,
unele mai puţin cunoscute, lămuresc pe
deplin cititorul, Mantaua Iancului şi
povestea sa devenind astfel un simbol al
omeniei şi dragostei întru binele omului
din popor. Pe o vreme cumplită, Avram
Iancu, hăituit de autorităţile austro-un -
gare, hălăduieşte prin munţi, prin zăpada
ce-i vine până la brâu. Pe o cărare întâl -
neş te o tânără învăţătoare cu bebeluşul
bol nav, înfăşurat în paie. Degrabă taie
poa lele mantalei lăsând să-l acopere doar
până peste mijloc şi oferă bucata de pos -
tav femeii să-şi înfeşe copilul. 

Marile figuri istorice evocate au un
destin pe cât de măreţ pe atât de tragic pentru că în logica împre-
jurărilor istorice, care ne-au pus la încercare manifestarea sentimen -
tului patriotic, nu se poate exprima decât ca act sacrificial.

Valentin Hossu-Longin este un povestitor înnăscut, care
captează atenţia cititorului cu vraja talentului său, cu stilul
limpede şi sfătos al scriiturii. Evenimentele istorice la care ne
face părtaşi se derulează cinematografic, într-o coerenţă a cau -
zelor şi faptelor ce par a veni de la sine şi a se reclama unele pe
altele. Povestirile nu respectă o cronologie. Ne poartă prin viaţa
unor personalităţi, asistăm la perindarea unor evenimente ma -
jore ale istoriei din diferite timpuri, toate având ca numitor
comun sacrificiul, dragostea de neam şi lupta împotriva cotro -
pitorilor de orice fel.

Avram Iancu, Crăişorul Munţilor, marele luptător naţional împo -
triva opresiunii austro-ungare, este nevoit să se retragă într-o accep -
tare dureroasă, depresivă şi fără speranţă, totuși lucidă, ca şi poetul
nostru naţional Mihai Eminescu, doar un deceniu mai târziu.

Istoria poartă paşii amintirilor înapoi la alţi sacrificaţi:
Horia, trădat şi chinuit de autorităţile austro-ungare, în suplicii
de o înspăimântătoare cruzime pe platoul supranumit „La furci”,
în faţa a peste şase mii de ţărani. Alături îi stau Cloşca şi Crişan.
Torționarii unui alt imperiu, cel roman, l-au crucificat pe Iisus.
Analogia este semnificativă. Faptele vorbesc de la sine: aşa-
zisele imperii s-au ridicat prin acte de sălbăticie, jaf, tâlhărie ca
politică de stat, astăzi luându-şi pompoasa denumire de exem -
plare democraţii şi model de convieţuire şi dezvoltare social-
economică şi culturală, ocupaţia producându-se cu aceeaşi săl -
bă ticie dar la nivel economico-financiar.

Valentin Hossu-Longin este un scriitor-cercetător, un îm pă -
timit arheolog şi istoric, un autentic patriot, devotat adevă ru lui
și intereselor naţionale care vine, îngemănând rafinamentul
intelectual, spiritul de observaţie, cu o anume nobleţe a spiri -
tului, să surprindă episoade ale istoriei noastre mai apropiate ori
mai îndepărtate.Nu comentează faptele, nu le analizează în mod
direct, ci doar le povesteşte, într-un anume fel, inedit, devoalând
sorgintea unor cuvinte şi denumiri legate intrinsec de practica
vieţii şi statornicia dacică pe aceste meleaguri. Înaintând prin
negura vremurilor în anii de demult, pe linia obiceiurilor, a
tradiţiilor, a modului de viaţă, merge pe firul istoric până la daci,
cu răbdare şi încăpăţânare bazate pe adevăr şi dreptate şi o
logică de netăgăduit.

Pagini tulburătoare le închină marelui poet naţional Mihai
Eminescu. În devenirea sa, Poetul debutează la vârsta adoles -
cen ţei cu un periplu iniţiatic prin Ardeal şi Maramureş, căutân -
du-şi rădăcinile dacice, uimind încă de atunci, risipind sclipiri
geniale în discuţiile cu intelectualii întâlniţi în drumurile sale,
parcă însemnând cu borne diamantine traseul ce va dăinui în
memoria neamului. Greutăţile vieţii sunt surmontate cu haz şi
curaj de adolescentul bine clădit, nepretenţios, doritor de
cunoaştere, iubitor de viaţă şi de oameni. 

Războaiele daco-romane reprezintă un alt capitol istoric
interesant, în care explică larg semantica Posadei. Cuvinte de
înaltă preţuire şi recunoştinţă aduce ilustrului arheolog, prof.
Hadrian Daicoviciu, bunul şi de neînlocuit prieten ce i-a deschis
porţile cunoaşterii în domeniul arheologiei ca şi dezamăgirea
sinceră a scriitorului împătimit de cercetarea arheologică în faţa
nepăsării autorităţilor pentru păstrarea vestigiilor de inesti -
mabilă valoare, întâlnite la tot pasul în Munţii Orăştiei în arealul
cucerit de romani.

Vine şi rândul preumblării prin vremurile „descălecării”, a
for mă rii primelor state voievodale, a povestirilor despre origi -
nile acestora, transmise pe cale orală, din generaţie în generaţie.

Călăuzit de datele existente dar şi de o
logică de necombătut – fie în adevărul
istoric, fie în imaginaţie - face lumină în
desişul legendelor ce s-au ţesut, elimi -
nând confuziile.

Volumul de istorisiri şi evocări tran -
sil vane se încheie apoteotic, cu o des -
criere amănunţită şi o analiză la obiect a
marelui eveniment petrecut la 1 decem -
brie 1918 la Alba Iulia: „Urmează o lun -
gă şi pertinentă demonstraţie a legimi -
tăţii poporului român împotriva celor ce
i-au fărâmiţat-împărţit vatra, fiind amin -
tite momentele Mihai Viteazul, Horea,
1848-1849, Cuza Vodă, Independenţa
din ’77. Vasile Goldiş dă apoi citire
proiectului de rezoluţie al cărui prim
punct consfinţeşte: Adunarea Naţională
a tuturor românilor din Transilvania,
Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin
reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba
Iulia, în ziua de 1 Decembrie 1918, de -

cre tează unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de
dânşii cu România! În procesul verbal al adunării, se specifică:
Aplauze frenetice; Trăiască România Mare! Lumea se scoală în
picioare, mâinile se ridică. Ora era punct 12.”

Recomand tuturor românilor să citească această frumoasă
carte, care devine și mai valoroasă  prin includerea textelor a doi
scriitori  fascinanți: acad. D.R. Popescu cu textul escortă de pe
coperta IV, în care elogiindu-l pe autor spune: „(...) Ai scris
proză, ai făcut parte dintre reporterii ce-au avut în cătare geo -
grafia și istoria României, nu ai practicat insulta lejeră, harțagul,
pârțagul și relativismul balcanic! Nu te-ai îmbățoșat că ai dat de
pământ cu injustiția sau că ai pus în lojă justiția istorie - doar
le-ai comentat, oglindindu-le. De aceea aștept cu încredere să
aflu ce-ai descoperit în timpul când Avram Iancu a lipsit din
istorie (...)” şi Emil Lungeanu cu prefața Sf. Giulgiu al moților,
mantaua lui Avram Iancu, în care apreciază că „(...) Principala
dinstincție a acestui demers istoriografic față de precedentele în
materie o fac, totuși, nu (atât - n.n.) contribuțiile documentare
proprii, ci (mai ales-n.n.) poeticitatea și însufle țirea în care îl
recunoști pe autor (...).” Și, tocmai aici stă nouta tea, autorul a
descoperit multe lucruri pe care le veți afla numai citind cartea,
care este un adevărat tezaur istoric. Cred cu tărie că aceasta, prin
numeroasele informaţii, foarte bine documen tate – autorul
parcurgând cu pasul ani de zile Apusenii, discutând cu bătrânii
locurilor, aflând legendele și poveștile ce vin din vechime –
poate avea un impact deosebit asupra tinerilor, asupra formării
conştiinţei lor de neam, asupra sentimentelor de patriotism, de
dragoste şi de mândrie că aparţin unui neam harnic şi cinstit,
eroic în lupta sa continuă pentru a-şi păstra identitatea naţională
şi a se impune ca naţiune în marea familie europeană, în ciuda
vitregiilor abătute asupra sa de-a lungul vremurilor. Cartea poate
fi un ghid util și un stimulent pentru tinerii care doresc să-și
îndrepte pașii spre studiul istoriei naționale. Închei cu câteva
versuri din poemul Apusenii, ce precede Istorisirea, scris cu
inimă poetică de dl. Valentin Hossu-Longin:

„Peste tot trecut-a Iancu, peste tot a fost un Horea;  
Sfinţii neamului şi-ai Pietei şi-au făcut din munţi o Ţară,
Apele-au sculptat cetate, moţii – linguri şi ciubară.
Brazi de sânge şi colinde au cântat în vremi durerea
Moţilor zdrobiţi de ură şi de aurul din ei. (…)
Tulnicele sună iară, curg pe Crişuri amintiri,
Satele-s muzee grele, cu pereţi de codru-adânc.(…)
Pe cărările spre Vidra şi spre Ţebea, spre Abrud,
Urcă dorurile toate şi se-ncing până-n amurg.
Peste Padiş toacă brazii, umplând inima de linişti,
De-l auzi horind pe Iancu horea Celui frânt pe roată…
Lin coline vin spre tine, umbra îţi rămâne-n pajişti –
Cu pecetea cea de suflet imprimată-n ŢĂRI DE PIATRĂ.
”

ELIZA ROHA

Valentin Hossu-Longin – MANTAUA IANCULUI ATELIERELE DE LECTURĂ 
ŞI DEZBATERE

NICHITA STÃNESCU – 82
„Sensul iubirii”, sensul creaţiei

Marţi, 31 martie 2015, a avut loc, sub
patronajul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din
România şi al revistei „Cronica Timpului”,
cel de-al doilea Atelier de lectură şi dezbatere,
organizat în parteneriat cu Colegiul Naţional
„Octav Onicescu” din Bucureşti, la care au
participat elevi ai colegiului, alături de
invitaţii UZPR: prof.univ.dr. Irina Moroianu
Slătescu (Institutul Român pentru Drepturile
Omului), Rodica Subţirelu, redactor şef al
revistei „Cronica Timpului”, prof. Corina
Diaconescu, Remus Fişcă, membri ai
colectivului redacţional. 

În cadrul întâlnirii prilejuite de aniversarea a
82 de ani de la naşterea poetului Nichita
Stănescu au fost citite poezii din creaţia sa, au
fost vizionate interviuri acordate de poet
Televiziunii Române în anii 70-80, urmate de
o dezbatere pe tema receptării didactice şi
critice a creaţiei lui Nichita Stănescu,
moderată de prof.drd. Corina Popescu. 

În atmosfera caldă şi primitoare a sediului din
Bulevardul Nicolae Bălcescu al UZPR, s-a
auzit vocea poetului şi a poeziei, dar şi
tinerele voci ale adolescenţilor noştri,
deprinşi deja „să meargă pe valuri, în
picioare”, întru trăire şi cunoaştere. Călăuziţi
de „o viziune a sentimentelor” propusă de
poet, am încercat să descifrăm cu toţii „sensul
iubirii” şi sensul unei creaţii care şi-a
dobândit, prin valoare, „dreptul la timp”. Am
respirat „necuvintele” şi am receptat, din
nou, lecţia literară „despre cub”, comentând
minunatele „opere imperfecte”, care ne-au
dat măsura sublimului, materializând gânduri
şi emoţii prin acel „laser lingvistic”
stănescian, care „taie mereu realitatea în
două: de o parte lucrurile, de altă parte
numele lor”. De la „dulcele stil clasic”, la
„antimetafizica” am refăcut aventura
imaginarului stănescian, de o profundă şi
tulburătoare originalitate, spre permanenta
noastră trăire şi admiraţie.

Din fragmentele de amintiri ale prietenilor
scriitori, a fost evocat, tot acum, omul Nichita
Stănescu (chiar dacă, aşa cum proclama el
însuşi, „Poetul, ca şi soldatul, nu are viaţă
personală”), într-o încercare de elevaţie
spirituală prin forţa cuvântului scris al unui
poet care, printr-o „Epica magna”, a
schimbat pentru totdeauna faţa liricii
româneşti.

Reunind vârste, niveluri şi competenţe de
receptare diverse, într-un cordial schimb de
opinii, întâlnirea de sfârşit de martie cu
poezia lui Nichita Stănescu, organizată de
UZPR şi revista „Cronica Timpului”, şi-a
dovedit astfel, încă o dată, utilitatea şi
eficienţa, întru câştig „pentru minte, inimă 
şi literatură”.

Prof.drd. CORINA POPESCU
Membru UZPR şi redactor „Cronica Timpului”

Editura BETTA, 2015
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În zilele noastre se pune un accent aproape exclusiv pe
studierea evenimentelor trecute. Nu avem însă o

literatură a viitorului, singura beletristică ştiinţifico-
fantastică ne creează într-o anumită măsură imagini despre
posibilităţi şi probabilităţi viitoare.

Se pun astăzi bazele unor aşa-zise tactici de previziune,
sociologii subliniază importanţa accentuării simţului
viitorului. Se vorbeşte despre viteza mereu crescândă a
schimbărilor şi despre strategii eficiente de prevenire a
unui şoc în masă al viitorului.

Se analizează orizonturile temporale, se discută despre
viitor apropiat şi despre viitor îndepărtat, dar oricare ar fi

raportarea temporală mai îndepărtată sau mai apropiată
există o singură certitudine: viitorul depinde de alegerile pe
care noi le facem acum, în prezent, viitorul se află înscris
în bazele pe care momentul prezent le fundamentează, iar
în domeniul creării habitatului uman totul se rezumă la
alegerea stilului de viaţă: va alege omenirea dezvoltarea
durabilă? Să sperăm că da ...

Societatea contemporană se află în faţa unei
game de noutăţi tot mai diversificate, iar
problemele selecţiei devin tot mai acute. Suntem
puşi în faţa unui sortiment tehnic excesiv. Avem
nevoie de criterii de selecţionare extrem de subtile
pentru a împiedica, prin alegerile noastre, un
dezastru ecologic.

Astăzi fiecare individ are posibilitatea de a-şi
alege modul de viaţă, de a opta în mod conştient
pentru un stil de viaţă şi, totodată, o societate
poate opta conştient pentru un stil de civilizaţie.
Acest proces atinge pentru prima oară nivelul
conştiinţei, iar omenirea este pusă în situaţia de a
lua supradecizii cu privire la viitorul ei.

În acest context este bine să reamintim că
există o diferenţă radicală între comportamentul
„tradiţional” al societăţilor arhaice şi cel
„modern” în ceea ce priveşte gestul de întemeiere al unui
habitat. Este poate inutil să se insiste asupra valorii şi
funcţiei spaţiului de locuit în societatea modernă care l-a
transformat, potrivit expresiei unui celebru arhitect
contemporan, în „maşina de locuit”, (Le Corbusier),
„Maşina de locuit” se numără printre numeroasele maşini
produse în serie de societatea industrială, ea trebuie să fie
în primul rând funcţională, poate fi schimbată frecvent
având acelaşi regim cu bicicletă, frigiderul sau
automobilul. Pe scurt am asistat la un proces de
desacralizarea locuinţei, desacralizare asumată de
societăţile industriale.

Consecinţele acestui mod de abordare se reflectă astăzi
tot mai clar în „criza mediului înconjurător”, generată de
lipsa de respect faţă de natură şi resursesle pe care ea ni 
le-a pus la dispoziţie. În antiteză, în societăţile tradiţionale
instalarea într-un teritoriu, construirea unei locuinţe era o
hotărâre vitală şi presupunea crearea unei lumi alese pentru
a putea fi locuită. Ne întâlneam în esenţă cu o cosmogonie.

Mircea Eliade sublinia: „Oricare ar fi structura unei

societăţi tradiţionale (…) – locuinţa este întotdeauna
sanctificată datorită faptului că ea constituie o imago-
mundi şi că lumea este o creaţie divină.” Această viziune
holografică în care regăsim totul în parte, iar partea în
întreg, în care sacrul era prezent în spaţiu şi timp a susţinut
integrarea armonioasă a gestului de a construi şi focali -
zarea continuă a conştiinţei individuale asupra ideii de
sacralitate a mediului ambiant, a respectului faţă de natură
şi mediul înconjurător.

Astăzi este imperios necesară o limpezire a valorilor
epocii moderne şi post moderne, o readucere în atenţie a
acestei viziuni a sacrului care centrează şi ordonează totul

inclusiv mediul construit. Cu
siguranţă această abordare
constituie punctul corect de
plecare şi baza pe care este
necesar să ne construim
modelul de arhitectură a
viitorului.

Teoretic umanitatea
recunoşte necesitatea
remodelării valorilor,
reîntoarcerea către
spiritualitate şi integrare
armonioasă în Univers,
practic lucrurile se
desfăşoară mult mai puţin
convingător. 

Avem oare modele
suficient de convingătoare?
Oraşe, cetăţi ideale, case
ideale? Medii de viaţă
ideale? Câţi dintre noi, cei
de azi, bombardaţi în mass-

media doar cu imagini apocaliptice, cataclisme soldate cu
vieţi omeneşti, avem în vedere o imagine benefică,
prosperă a Planetei vindecată de plăgile generate de
dezechilibrul ecologic, vie, frumoasă, ocrotitoare şi
totodată înfloritoare, în care mediul natural şi cel construit
se îmbină armonios.

Depăşirea crizei presupune, în primul rând,
conştientizarea clară că traversăm această
criză, recunoaşterea în mod hotărât a
faptului că nu putem „gestiona” planeta, ci
trebuie să ne integrăm armonios în
multiplele sale sisteme ce se
autoorganizează, se impune, deci, o nouă
etică planetară şi noi forme de organizare
politică.

Avem însă nevoie de modele; modele
de oraşe, de localităţi rurale, de locuire,
modele benefice, corecte, durabile la care
să ne raportăm ca punct de plecare şi în
funcţie de care să ne facem alegerile. 

În această situaţie rolul arhitectului este
extrem de important şi totodată responsabil.
Arhitectura depăşeşte mult cadrul
spectacolului şi capătă semnificaţia de
element ordonator. 

La nivel de oraş, de mediu urban,

lucrurile sunt extrem de complexe, iar analiza unui model
ideal este necesar a fi rezultatul unor studii ale unei echipe
multidisciplinare care să ia în calcul explozia demografică
şi accelerarea procesului de urbanizare.

La nivel de unitate de locuit opţiunea valabilă este
bioconstrucţia înţelegând prin aceasta imobilul construit
ecologic. 

Principala problematică este aceea a resurselor
energetice; pe termen lung va fi necesară utilizarea surselor
de energie regenerabile, eficiente din punct de vedere
economic şi benigne pentru mediu. Energia solară şi
eoliană sunt exemple în acest sens, dar lista rămâne
deschisă şi se pot avea în vedere şi alte posibilităţi de
obţinere de free energy.

Arhitectura viitorului se va constitui, probabil, ca o
sinteză a atitudinii de sacralizare şi respect acordat
mediului ambiant privit ca parte în întreg pe baza
unei abordări sistemice şi o utilizare inteligentă a
tehnologiilor actuale.

Soluţia se va concretiza cu siguranţă dintr-o îmbinare
armonioasă a sacrului cu profanul şi nu există altă
posibilitate decât aceea ca arhitectura viitorului –
arhitectura privită în sens larg ca mod de organizare a
habitatului uman - să contribuie substanţial la rezolvarea
crizei ecologice.

Structuri speciale, materiale
inteligente, surse
neconvenţionale de energie,
raporturi de forme armonioase,
utilizarea oportunităţilor
provenite din mediul ambiant,
analiza curenţilor geotelurici şi
amplasarea inteligentă a
construcţiilor în funcţie de
această analiză si, de ce nu,
captarea de energii speciale din
macrocosmos, completarea
spaţiului cu dimensiuni sonore,
toate acestea sperăm să
contribuie la spectacolul
fascinanat al arhitecturii lumii
de mâine.

Arhitectura viitoruluiArhitectura viitorului
Astăzi fiecare individ are posibilitatea de a-şi alege modul de viaţă, de a opta în mod
conştient pentru un stil de viaţă şi totodată, o societate poate opta conştient pentru
un stil de civilizaţie. Acest proces atinge pentru prima oară nivelul conştiinţei, iar

omenirea este pusă în situaţia de a lua supradecizii cu privire la viitorul ei.

ALINA RADU- arhitect
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În Turnu-Severin, pe un album ce provine din Iași, Creangă
scrie pe una din pagini: „așa e lumea, n-ai ce-i face; zi-i

lume și te mântuie”- acesta este defapt răspunsul marelui
humuleștean, sincer și devotat prieten al lui Eminescu- care
tradusese din Ovidiu, metamorfozele „Cât timp vei fi fericit,
vei număra amici mulțime; în nevoi, nu vei mai avea nici
unul…”.
Mulți l-au socotit pe Eminescu un pesimist incurabil, alții un
neîmplinit, disperat ori scârbit de lume...
În cele ce urmează, meandrând numai pe texte, s-ar putea să
înțelegem altceva...

La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă, 
Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă, 
Când nu s-ascundea nimica, deşi tot era ascuns... 
Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns. 
Fu prăpastie? genune? Fu noian întins de apă? 
N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o priceapă, 
Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază, 
Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază. 
Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface, 
Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace!... 

Aceste versuri, și urmare citindu-le, pe doctorul bucureștean
Panait Zosim (la începutul veacului trecut) l-au făcut să
exclame  „autorul acestor rânduri nu este făcut dintr-o stofă
oarecare!”. Este prefața magistral concepută de poet la
Creație, preexistența nașterii Universului, iar idea haosului
„Tohu va Bohu”, de la începutul tuturor începuturilor, o găsim
în Geneză care tratează nașterea treptată a lumilor.
Mai departe, la Proverbe cap. 8, 23-26 găsim: „am fost
născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu
ape, am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a
fi dealurile, când nu erau încă nici pământul, nici câmpiile,
nici cea dintâi fărâmă din pulberea lunii”.
Ușor de înțeles trimiterea la evanghelistul Ioan-nesinopticul:
„La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și
Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la
Dumnezeu. Toate prin el s-au făcut; și fără El nimic nu s-a
făcut din ce s-a făcut. Întru El era viață, și viața era lumina
oamenilor. Și lumina luminează întru întuneric și întunericul
nu a cuprins-o”. (Ioan 1, 1-5)

Eminescu este stăpânit de patosul inspirației divine, de
Ecclesiast, ce-atât de obsesiv și shopenhauer-ist „îi țiuie în
urechi” – „aveil havulim hacoil haveil”, „mateotis mateotiton
che pantamateotis”, „Vanitos vanitatum et omnia vanito”
(Ecclesiast 1,2).
Textul din Moliftelnic „deșertăciune sunt toate cele omenești
câte nu rămân după moarte! Nu merge cu noi bogăția, nu ne
însoțește mărirea, căci venind moartea, toate acestea pier...”
(pogribania mirenilor).
Magistrala cuvântare eminesciană racordată absolut perfect 
– putem zice așa – la momentele de profundă cugetare asupra
deșertăciunii vieții își are un sfârșit apoteotic: „Și pe toți ce-n
astă lume sunt supuși puterii sorții, deopotrivă-i stăpânește
raza Ta și geniul morții!”

Am putea continua dizertația noastră tot cu texte biblice
recurgând din nou la Eccleziast: „Este un mare rău în tot ceea
ce se face sub soare, căci toţi au aceeaşi soartă şi pe lângă
aceasta inima oamenilor este plină de răutate şi nebunia în
inima lor dăinuieşte toată viaţa lor şi se duc în acelaşi loc cu
cei morţi” (Ecclesiast 9,3).

Și iar revenim la Eminescu, citindu-i primele strofe din
„Rugăciunea unui dac”:

„Pe când nu era moarte, nimic nemuritor,
Nici sâmburul luminii de viață dătător,
Nu era azi, nici mâne, nici ieri, nici totdeuna,
Căci unul erau toate și totul era una;

Pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toată
Erau din rândul celor ce n-au fost niciodată,
Pe-atunci erai Tu singur, încât mă-ntreb în sine-mi
Au cine-i zeul cărui plecăm a noastre inemi?

El singur zeu stătut-au nainte de-a fi zeii
Și din noian de ape puteri au dat scânteii,
El zeilor dă suflet și lumii fericire,
El este-al omenimei isvor de mântuire
Sus inimile voastre! Cântare aduceți-i,
El este moartea morții și învierea vieții!”

Socotim noi, pesimismul shopenhauerian, ce mulți susțin că își
are originea în omonimul său, trebuie reconsiderat și
reanalizat de „eminescologi”.

E greu să nu vezi cu ochiul liber ancorarea lui Eminescu în
atenta cunoasștere a învățăturii creștine a ideii, de altfel
filozofice, că: oricât ar drege omul este nefericit pe pământ.
Însuși Mântuitorul zice: „Întristat este sufletul Meu până la
moarte...” (Matei 26, 38).

Ne mai îndoim că prima sentință ce a bubuit pentru prima
oară în Univers: „Memento hommo quia pulvis es, et in
pulverem reverteris” – „Adu-ți aminte omule că pământ ești și
în pământ te vei întoarce” este și acum de actualitate?

Mult trâmbițata poezie „Împărat și proletar”, din care
eminescologii obscurantiști au zidit un etalon de ateism
eminescian, paradoxal, dezleagă enigma defapt a
neshopenhauerismului  eminescian, trimițându-ne în brațele
bătrânelor Scripturi. Iată textul: 

„Când ştii că visu-acesta cu moarte se sfârşeşte,
Că-n urmă-ţi rămân toate astfel cum sunt, de dregi
Oricât ai drege-n lume - atunci te oboseşte
Eterna alergare... ş-un gând te-ademeneşte:
Că vis al morţii-eterne e viaţa lumii-ntregi”.

Oare cărțile noastre de cult, mai ales cele referitoare la
pogribanii n-au suficient de clară această afirmație? De ce îl
azvârlim pe Eminescu în brațele deznădejdii, când acest
„nebun” nici în vorbă, nici în faptă, nici în scris, n-a făcut
măcar o dată aluzie la funestul gest al deznădăjduitului…

Eminescu, un profund gânditor, atent și sensibil la marile
probleme ce frământă omenirea, întâi filozofic, tranșează fără
echivoc existența lui Dumnezeu. Iisus Hristos este „Blândul
nazarinean” pe care l-am văzut în editorialul ziarului
„Timpul” de la Paștile anului 1878 (16 aprilie), iar Maica
Domnului este „Luceafărul Mărilor”.

IPS TEODOSIE, Arhiepiscopul Tomisului
(Va urma).

Precuvântare

Arhiepiscopul Tomisului,
IPS TEODOSIE
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În peisajul picturii româneşti contemporane – şi nu numai –, Matei
Şerban Sandu este o personalitate distinctă şi bine conturată. În ciuda
acestui fapt, el rămâne preocupat de găsirea celor mai adecvate forme
de exprimare a gândurilor şi sentimentelor proprii. Emblematică este,
în acest sens, mărturisirea făcută cu câţiva ani în urmă, potrivit căreia
parcursul lui artistic este „povestea unei căutări“. O declaraţie care

poartă pecetea creatorului autentic.
Într-adevăr, fiecare expoziţie a lui Matei Şerban

Sandu este o nouă etapă – mai complexă şi mai pro -
fundă – a căutării asumate drept crez artistic de un
pictor cerebral, nutrit la izvorul marilor valori ale
culturii universale. Plasate într-un Ev mediu luminat
doar de strălucirea armurilor războinicilor şi de au -
rul brocarturilor de preţiozitate bizantină, acope -
rind, sau dezvăluind, femei frumoase şi enigmatice,
sau în realitatea imediată, în lumea ternă a femeilor
pierdute, în precaritatea din spatele cortinei circului
şi în indiferenţa străzilor şi staţiilor de metrou, per -
so najele lui – îngeri căzuţi tânjind la puritatea Para -
disului – sunt rodul unor meditaţii profunde asupra
naturii şi condiţiei umane. O omenire care – dincolo
de timpul istoric sau de context – vorbeşte privito -
rului despre singurătate, alienare, nelinişte, lipsă de
comunicare, agresi vitate... Artistul nu are însă struc -
tura unui sceptic: în tablourile lui, speranţa între -
des chide uşa, insinuându-se prin însemne ale puri -
tăţii şi sacrului, precum crinul, Sfântul Potir sau
aripile bătrânului circar dezabuzat şi trist. Averti -
zând că infernul se află în noi, creaţia lui apare şi ca
un exerciţiu de exorcizare a răului.    

Bazată pe un desen prestigios – artistul vine în
pictură din zona graficii de excelenţă –, opera lui
Matei Şerban Sandu, consecventă valorilor tradiţio -
nale prin respectul pentru formă, rigoarea compo -
ziţională şi acurateţea execuţiei, aglutinează în
expresie, fără ostentaţie, tendinţe care au marcat
istoria modernă a artei: romantism, prerafaelism,
simbolism, Art Nouveau, expresionism, supra rea -
lism... Artistul preia acele caracteristici care răs -
pund sensibilităţii sale – atmosfera dramatică şi
exotismul, misterul şi recursul la simboluri, eleganţa
liniei şi decorativismul, antropomorfismul şi oniris -
mul... –, iar rezultatul acestei alchimii savante este o
pictură de un eclectism rafinat.

Aflat la vârsta maturităţii creatoare, Matei
Şerban Sandu face parte din categoria artiştilor
intelectuali, pentru care, aşa cum spunea Leonardo
da Vinci, „pittura è una cosa mentale“. Dincolo de
frumuseţea tablourilor, o expoziţie care îi poartă
semnătura este o întâlnire tulburătoare cu marile
întrebări care confruntă lumea de-acum şi din
totdeauna.

DINU MORARU

Matei ºerban SanduMatei ºerban Sandu
Perpetuă meditaţie 

asupra condiţiei umane
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