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15 Ianuarie
Ziua Naţională a Culturii

„Se împlinesc 165 de ani de la naşterea
lui Mihai Eminescu. În loc de orice
discurs, poate că cel mai potrivit omagiu
ar fi să recitim măcar un rând din poezia,
proza sau publicistica lui. În aprilie 1881,
într-un articol din ziarul Timpul,
Eminescu scria: A fi bun român nu e un
merit, nu e o calitate ori un monopol
special, ci o datorie pentru orice cetăţean
al acestui stat. Mulţumesc, Eminescu!”
Preşedintele României - Klaus Iohannis
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Pagină omagială

Eminescu, jurnalistul

GALA GALACTION

EMINESCU ZIARIST
[...] Anul 1876 e unul dintre cei mai trişti ani din viaţa lui Eminescu.
La 1 iunie e destituit din postul de revizor şcolar. La 16 iulie — dat în
judecată. La 15 august, acelaşi an 1876, Raluca Iminovici, mama lui
Eminescu, moare şi este înmormîntată la Ipoteşti (era în vîrstă de 60 de ani).
în sfîrşit, poetul ajunge gazetar... Deocamdată şi cu destulă greutate i se dădu
locul de administrator, redactor şi corector la foaia publicaţiilor oficiale a
Curţii de apel din Iaşi, intitulată Curierul de Iaşi, cu salariul de una sută lei
lunar, iar mai tîrziu una sută cincizeci lei.
Din vara anului 1876 şi pînă în toamna anului 1877,
Eminescu administrează, scrie şi corectează partea neoficială a Curierului de Iaşi. în 1877, toamna, Eminescu fu
silit să plece de la această publicaţie, fiindcă nu putu să
primească nici una din următoarele două propuneri
pe care i le făcea un domn Mircea avocat, om
practic şi, se vede treaba, directorul tipografiei la
care se tipărea Curierul. D-l Mircea avea nu ştiu
ce slăbiciune pentru primarul de atunci al Iaşilor,
d-l Pastia. Un valoros organ politic, zis Steaua
României, combătea pe d-l primar. Directorul
tipografiei îi propune lui Eminescu: „Apără pe
primar şi n-o să-ţi pară rău!” Eminescu refuză
cu naivitate, spunînd: „Fiindcă nu-1 cunosc
pe d-l Pastia nici de bine, nici de rău, nu pot
nici să-1 apăr, nici să-1 înjur”. Atunci d-l
Mircea, om experient şi plin de sănătate, o ia
altfel: „Bine, frate, dacă nu poţi să-1 aperi,
las’ că-1 apăr eu; da ştii ce? Să spunem
lumei că d-ta eşti autorul articolelor mele”.
Eminescu refuză şi mai categoric. „Nu vreau
ca stilul d-tale să treacă drept al meu...”
Fireşte că bietul d-l Mircea nemaiputînd
înţelege nimic din atitudinea lui Eminescu 1a dat afară, sau Eminescu a trebuit să plece,
ceea ce e cam tot una... îşi inaugurase rău noua
lui meserie! Era semn vădit că nu se va procopsi nici la Bucureşti, unde amicii săi politici îl
chemară în toamna anului 1877 şi-l fac
primredactor la ziarul Timpul.
Şi aici, în Bucureşti, Eminescu păşeşte cu
stîngul. începuse războiul ruso-turc. Armata noastră
trece Dunărea. Eminescu, uitînd că e ziarist
opoziţionist, scrie un însufleţit articol întru slăvirea
armatelor române. Bietul poet şi-a găsit beleaua cu unul
dintre fruntaşii partidului în opoziţie.
Suntem în epoca de fier a vieţii lui Eminescu. Şapte ani de zile
Eminescu face gazetărie, devastează frumoasele grădini ale sufletului
său — pentru coloanele unui ziar politic —, se luptă cu sărăcia, cu datoriile,
cu capriciile, cu trădările bietei sale firi descumpănite, cu suferinţele trupeşti
şi, împărţindu-şi nopţile nedormite între poezie şi scrisorile către Veronica
Miele, cade într-o dimineaţă în ghearele nebuniei.
Orice am zice şi orice am face, nu vom putea niciodată să gonim suspinul
remuşcării din inimele noastre. Nu s-a găsit în ţara noastră, în anii 1877—
1883, cînd s-au făcut atîtea averi mari, cînd din ogoarele României au ieşit
atîtea milioane şi cînd atîtea mediocrităţi şi nulităţi naţionale se lăfăiau în
slujbe de mii de franci, nu s-a găsit pentru Eminescu decît istovitorul post de
redactor prim, unic şi universal la ziarul Timpul?! [...]
M. Eminescu, col. „Români celebri”, 1914, p. 87-89

* * *
S. MEHEDINŢI

OPTIMISMUL LUI EMINESCU
Pentru cine respectă adevărul faptelor, rămîne bine înţeles că a vedea
în Eminescu un pesimist amărît în faţa vieţii (un fel de proletar intelectual)
este o gravă eroare. De cîte ori observă telescopic Universul, adică
raportează scurta sa existenţă la imensitatea spaţiului şi a timpului, orice om
— chiar cel mai puţin reflexiv — se simte deprimat. Cu atît mai mult un
speculativ şi sensitiv ca Eminescu. „Cînd sorii se sting şi stelele pică...”,
gîndul nefiinţei şi setea „liniştii eterne” sînt foarte fireşti. [...]
E sigur că genialul poet a cunoscut şi bucurii, multe bucurii, deoarece legea
vieţii e aceeaşi pentru toţi: o putere mare, îndată ce se manifestă, procură
totdeauna o firească plăcere. [...]
Pe lîngă creaţia artistică, Eminescu mai avea şi alte izvoare de bucurie.
Lungile sale tăinuiri cu Creangă, prin viile de la Socola, nu erau însoţite de
scînceli pesimiste,ci, după mărturia contemporanilor, ele culminau în nota
jovială. Preţuind viaţa poporului după inteligenţa lui Pepelea şi frumuseţea

Consinzenei, aceşti doi „Români” cum le ieşise numele la „Junimea”,
priveau cu încredere menirea neamului. De prezentul lui le era uneori milă şi
silă; spre epoca Basarabilor şi Muşatinilor de la 1400 îşi întorceau ochii, ca
nişte rurali cucernici în faţa unor icoane; iar în viitor sperau, şi cine speră nu
poate fi considerat ca un spirit negativ, reprezentant al pesimismului pur.
Aşa sînt faptele. Prin urmare, din respect pentru adevărul istoric şi
psihologic, e timpul să întregim imaginea noastră despre Eminescu, amintind
şi latura optimistă a vieţii sale. [...]
Aşadar, lăsînd cu totul la o parte întrebarea cît a fost de fericit sau nefericit
Eminescu, cine respectă adevărul faptelor, şi înţelesul adevărat al cuvintelor,
dator e să amintească nu numai pesimismul unor poezii ale lui Eminescu,
dar şi optimismul energic al prozei şi activităţii sale practice. El e
nu numai cel mai mare poet, dar şi cel mai mare prozator,
precum şi cel mai adînc cugetător politic. — Iată pentru ce
a devenit „educatorul neamului românesc”.
Omagiu lui Eminescu, 1934, p. 70—71

* * *
N.A. BOGDAN

EMINESCU REDACTOR LA
„CURIERUL DE IAŞI”
Pe la 1876, cînd căzu guvernul conservator al domnului Catargiu, venind
liberalii la putere, şi în special dl. G. Ghiţu le
ministerul de instrucţie, — Eminescu, care
se afla pe atunci revizor şcolar al judeţelor
Iaşi şi Vaslui, fu în cea mai mare grabă
înlocuit. Se ştia de noii puternici că el făcea,
oricum, parte din tagma politică a
junimiştilor (prin urmare, pe atunci, şi a
conservatorilor) şi neţinîndu-se so-coteală
do meritele sale, sîrguitorul şitalentatul
revizor şi poet fu izbii chiar în existenţa lui
zilnică. Căci Eminescu n-avea aici o altă
resursă decît produsul creierului şi al penei
sale.
Rămas fără nici o ocupaţie, h? neputinţă de aşi plăti cel puţin o casă şi masă regulată, el mai
adesea se adăpostea pe la amicii săi binevoitori
care îi deschideau casele lor.
Cîţiva membri din „Junimea” căutară să dea
ceva mijloace de trai lui Eminescu, care deja pe atunci
începuse a străluci prin talentul său. I se găsi, cu mare
greutate, postul de redactor-administrator şi corector chiar
la foaia publicaţiilor oficiale a Curţii de apel din Iaşi,
intitulată pe atunci Curierul de Iaşi, post, — deşi triplu în
îndatoriri, — dar plătit cu respectabila sumă de 100 de lei. Abia peste
cîteva luni — dacă nu, pare-mi-se, peste un an — el obţinu un spor de leafă
de 50 lei, — adică în total 150 de lei.
Las altoraf grija de a descrie chipul cum Eminescu a putut să-şi ducă
viaţa cu nişte asemenea remuneraţii mai mult decît modeste pentru el, las
altora să găsească de aici, sau din altă parte, pornirea curentului fatal de idei
pesimiste ce 1-a copleşit atît de tare prin cele din urmă momente. Voi spune
numai că în timp de aproape doi ani, cît a redactat partea neoficială a
Curierului de Iaşi, el a scris acolo o sumă de articole, atît literare, artistice,
cît şi de actualitate. Intre ele, după cum am arătat prin o bibliografie în Era
Nouă din Iaşi, Eminescu a scris două gingaşe nuvele intitulate: La aniversară
şi Cezara, ambele sînt nesemnate; dar cei ce-au fost în contact cu el, în
stabilimentul tipografiei naţionale unde se tipărea Curierul de Iaşi, mărturisesc că sînt ale lui proprii şi că numai din modestia lui nu le-a semnat; de
altminterea stilul său încă uşor se poate recunoaşte în ele. Un frumos articol,
relativ la tragica moarte a oficierului căzăcesc Cosminski (care s-a înjunghiat
pe peronul gării din Iaşi, cu prilejul trecerii ţarului pe acolo), a făcut o adîncă
impresie în toţi cititorii acelui jurnal şi încă şi astăzi se păstrează amintirea
acelor cuvinte călduroase cu care Eminescu plîngea sfîrşitul acelui nenorocit,
ce se presupunea a fi chiar un fiu de-al ţarului Alexandru II. Mai sînt în
Curierul de Iaşi mai multe critici teatrale, studii economice-politice,
polemice etc. datorite tot penei lui Eminescu.
Cel mai mare păcat al editorului volumului Prozâşi versuri de
Eminescu, ce a apărut decurîndîn Iaşi, e că pare a nu fi avut nici cunoştinţă
de asemenea lucrări preţioase ale genialului poet.
De la 1878 Eminescu fu chemat la Bucureşti, unde i se încredinţează
redacţia ziarului politic Timpul.
Vă trimit pentru cititorii Familiei, mica nuvelă La aniversară, ce am
copiat-o din Curierul de Iaşi, crezînd că ea va face şi o plăcere şi un serviciu
tuturor celor ce se interesează de literatura noastră şi în special de scrierile
distinsului poet, al cărui sfîrşit duios l-am plîns cu toţii...
Familia, 1890, p. 281
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Revoluţia neterminată şi
democraţia originală (I)
Dipl.Ec. Petre Răcănel - Preşedinte Federaţia Societatea Civilă Românească

Situația social-politică și economică din
România din anul de grație 2015 ne arată că
derapajele de la democrație, pe care le-am semnalat încă de acum trei ani în cartea Bătălia pentru
România, sunt încă nerezolvate și s-au perpetuat în
ultima perioadă în forme agravate. Nu mai este un
secret pentru nimeni faptul că jaful resurselor
naționale și lupta anticorupție sunt realitățile
majore ale ultimului deceniu. Constatăm cu
satisfacție că anumite instituții ale statului au
început să-și facă datoria față de cetățeni, ”ajutate”
însă permanent de temutul MCV, mecanismul
european în domeniul justiției, vântul rece care le
suflă în ceafă și, evident, de presiunea publică
exercitată permanent de societatea civilă activă.
Nu este însă suficient. De unde poate veni sprijinul
pentru relansarea României?
Revoluția din Decembrie 1989 a marcat
pentru România începutul unei lungi perioade de
tranziție, ale cărei efecte nocive le resimțim și
astăzi din păcate, pentru că tranziția nu s-a încheiat
în cei 25 de ani trecuți. Și nici Revoluția
reală, adevărată.
Prin esența sa, acest proces complex
și neexperimentat de vreun stat din vechiul
bloc comunist, ar fi trebuit să realizeze
transferul de putere din mâinile unui grup
restrâns care o administra discreționar în
competența unor structuri noi, democratice,
reprezentative și transparente, care să
alcătuiască un nou sistem democratic menit
să creeze și să consolideze nucleul statului de
drept în România.
Din păcate, realitatea a demonstrat
contrariul: procesul intenționat a eșuat,
statul a rămas captiv în zona anumitor grupuri de interese și influență formate spontan
în zilele Revoluției pe fondul unui vid de
putere inerent unei situații de acest fel.
Aceste grupări au reunit indivizi căliți,
formați și trecuți prin furcile caudine ale
sistemului comunist la nivel înalt, șmecheri,
informatori ai fostei Securități, poeți de
curte sau de rit nou, sau artiști fără vocație,
în general oportuniști care au transformat
România în acele zile într-un film prost în care unii
(cei care nu au murit între timp) încă mai joacă.
Așa ne explicăm astăzi, în 2015, de ce în
locul unui sistem democratic, bazat pe principii și
norme europene, ne mai luptăm încă pentru
idealurile Revoluției, având de-a face cu un sistem
aberant, profund viciat, construit pe un amestec de
legi și proceduri emise cu dedicație pentru aleșii
neamului, sufocant de birocratice și alambicate, pe
care pompos liderii politici l-au numit, ca scuză a
ineficienței lor, democrație originală românească.
Singurele rezultate notabile ale ultimilor
25 de ani, care s-au dorit a fi decisivi pentru
destinul poporului român, sunt liberalizarea
economică și socială (cu poveri insurmontabile),
libertatea presei (cu perioade de marginalizare,

control și cenzură), aderarea la NATO și UE (cu
toate deficiențele și neajunsurile cunoscute), libera
circulație a capitalului și forței de muncă. La
pachet cu aceste obiective dorite, alcătuite nu doar
din beneficii reale, ci mare parte din promisiuni și
iluzii abil vândute de politicieni, noi, poporul am
avut parte din greu de corupție indigenă și
importată, extinsă la cel mai înalt nivel politic,
executiv și administrativ, de sărăcirea populației și
îndatorarea țării pe termen lung și foarte lung.
Dacă europenii în anii ’90 ne invitau să ne
ghideze prin jungla pieței comunitare pentru
atragere de fonduri, know-how și inginerii financiare, azi jungla e la noi. Și tot ei se înfruptă
din ce-a mai rămas după un sfert de veac de lecții:
cum să devalizezi, cum să falimentezi sau, culmea,
cum să îndatorezi populațiile est-europene în
special prin credite bancare în monede exotice, cu
evoluții spectaculoase, greu de anticipat de clienții
onești, cu riscuri mascate puse tot în seama celui
care împrumută, și apoteotic, cum să ajungi în
faliment personal. Criza francului elvețian este cel
mai recent și dureros exemplu cum statul, recte
BNR apără interesele băncilor (străine, că
românești nu prea mai avem) și nu ale propriei

populații. Asta da democrație și stat de drept!
Lista efectelor negative ale tranziției este
interminabilă și plină de greutăți și suferințe
pentru popor. Exemplificăm doar ultimele tunuri
aflate de opinia publică, ținute la sertar de
procurori politici vreme îndelungată, care adâncesc criza în România și conduc la concluzia că
avem de-a face cu o corupție generalizată, o
cangrenă extinsă în parlament, guverne, consilii
județene, primării, în aproape toate instituțiile
vitale ale statului. Dosare precum Microsoft
EADS, Petrom, Flota, Trofeul calității, Valiza,
Privatizările strategice, I.C.A., Transformatorul,
Loteria, Rompetrol, Retrocedările ilegale, Zambaccian, Poșta Română, Tracia-Asesoft, Hidroelectrica și multe altele au bulversat opinia publică

românească, spulberându-ne încrederea în
politicienii care au demonstrat că sunt gata în orice
moment să vândă toată România pe nimic.
Noul președinte are dreptate când spune
următoarele: ”Anchetele, care se succed cu repeziciune în ultimii ani, înfățișează un peisaj sumbru:
o Românie înfricoșătoare, o țară parazitată de corupție. Trebuie să înțelegem, însă, că o Românie în
care politicieni și oameni de afaceri se unesc întro alianță nocivă pentru a devasta bugetul public
este o Românie asasinată. ”(Klaus Iohannis) Ne
aducem aminte că toți președinții postdecembriști
au condamnat la nivel declarativ corupția prin
sintagme gen statul ticăloșit, capitalism de cumetrie, etc., dar constatăm cu amărăciune că în mandatele lor corupția nu a fost combătută eficient și
nici diminuată semnificativ, ci dimpotrivă, s-a
perfecționat ca metodă și a îmbogățit peste noapte
un segment foarte mic de șmecheri specializați în
afaceri cu statul. De la Klaus Iohannis avem mari
așteptări, românii de pretutindeni l-au votat și îl
susțin pentru realizarea celor promise în campania
electorală, vizând în mod special corupția. Asta
înțelegem noi prin Dreptate până la capăt și
România lucrului bine făcut.
A nu se crede că ne încearcă
nostalgia trecutului, a regimului comunist,
dar nu putem să uităm că am fost o țară fără
datorii, cu industrie și agricultură acoperitoare pentru nevoile populației. Cum să
suportăm acum lipsa unui trai decent,
nesiguranța zilei de mâine, încălcarea
grosieră a drepturilor omului, nivelul precar
de educație și de asistență medicală asigurat copiilor, lipsa de viziune și incompetența guvernanților, periclitarea tot mai
fățișă a demnității, suveranității, integrității
teritoriale și a valorilor tradiționale ale poporului român, tratamentul fără respect pe
care ni-l aplică politicienii, umilința la care
este supus omul de rând și aroganța celor
care nu au pic de considerație pentru cei
care i-au ales?
Populația și-a pierdut încrederea în
viitor, a încetat să mai spere la o viață
prosperă căutând soluții de supraviețuire, în
timp ce guvernele se laudă cu emfază,
mințând că au scos țara din criză (a câta?),
că vom avea creștere economică (pe hârtie)
și că vom trăi mai bine. Sunt eternele
promisiuni ale unor politicieni fără scrupule și fără
soluții majore, reale pentru redresarea economică a
țării, ale unor conducători care s-au sufocat cu
propriile minciuni, incapabili să elaboreze și să
aplice metode și mecanisme moderne de scoatere a
țării din recesiunea care nu se mai termină.
Suntem deja o populație supraîndatorată,
trăim din împrumuturi, stat și cetățeni deopotrivă,
plătim salarii și pensii din fondurile altora, care ne
anexează la remorca intereselor lor, străine nouă,
împrumuturi pe care copiii noștri nu vor putea să
le ramburseze în timpul vieții lor. România și
urmașii noștri vor sluji alte nații și interese și vor
trăi poate mai greu decât noi. (...)
(Continuarea în numărul următor)
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Criza
contribuabililor
Plătitorii de taxe şi
impozite sunt cei care alimentează bugetul statului, asigurând astfel plata slalariilor,
pensiilor, cheltuielile legate de
învăţământ, sănătate, drumuri,
poliţie, armată ş.a. Statul trebuie să restituie pensionarilor
sumele pe care aceştia le-au
vărsat la buget în perioada de
activitate profesională, deci
are o obligaţie asumată. În
Conf.dr. Corneliu Zeana
prezent, numărul pensionarilor
este egal cu cel al salariaţilor
la stat sau privat. În cazul acestora din urmă există o discretă
tendinţă de creştere, în timp ce durata de viaţă a pensionarilor
români este destul de redusă şi nu are tendinţă de redresare.
În fara acestor două mari categorii sociale există un număr relativ
mare de indivizi care nu manifestă nici o înclinaţie spre o activitate
productivă, aceştia asigurându-şi existenţa datorită ajutoarelor
sociale, ajutoarelor pentru copii, dar şi (deloc neglijabil) din furturi,
trafic de droguri, înşelătorie, cerşetorie, prostituţie, defrişări
ilegale, jefuirea recoltelor agricultorilor şi alte activităţi obscure.
Această categorie socială este cultivată de cei care vor să le obţină
voturile, constituind o masă ofertantă de votanţi, deloc neglijabilă numeric.
Vandalismul este deosebit de păgubitor pentru societate, dar
şi cu un grad ridicat de periculozitate. Un exemplu ar fi furturile de
cabluri electrtice şi echipamente care asigură siguranţa circulaţiei
feroviare. Deoarece vânzarea bronzului aduce venituri uneori
substanţiale, au fost jefuite cimitirele de orice bazoreliefuri , statui
de bronz etc, dar au dispărut şi clopote de biserică (cazul vestitelor
clopote de la Mihăileşti al căror sunet cu timbru cu totul special
putea fi auzit chiar şi din capitală), precum şi opere de artă de
valoare greu de estimat (cazul vulpii cu pui din parcul Herăstrău),
iar numeroase monumente au fost desfigurate. Ajutoarele pentru
copii, ca şi timpul liber de care beneficiază din belşug, îi împing
spre alcoolism dar şi spre a da naştere unui număr mare de copii ,
tentaţi şi de alocaţia aferentă. Aceşti copii vor perpetua
multiplicativ stilul de viaţă al părinţilor.
Ponderea numerică a acestor neproductivi păgubitori, care
perpetuează şi un nivel educaţional cu totul precar, a atins cote
îngrijorătoare în România, (creşterea analfabetismului şi
semianalfabetismului este doar o mică faţetă) dar nu numai aici şi
acum. Parlamentul Finlandei a adoptat încă în secolul al XVII-lea
o lege care interzicea analfabeţilor să aibă copii. Pe alte continente,
în Brazilia de pildă, unde la periferia marilor oraşe se formaseră
cartiere promiscue şi excesiv populate, considerate focare de
delincvenţă, de o bună perioadă de timp s-a insistat asupra
sterilizării femeilor, ajungându-se la cifre care depăşesc 70% din
femeile care au născut deja. Femeile, cointeresate corespunzător, au
acceptat minimala intervenţie laparoscopică de ligatură a trompelor
uterine.
În Uniunea Europeană, o astfel de politică de asanare socială nu este privită ca „politically corect”. Programele educaţionale, pentru care s-au investit fonduri europene uriaşe, nu au
dat, din păcate, rezultate notabile. Criza mondială, în care se
cuprinde şi marea dramă ecologică, presează în direcţia unor
dezbateri dechise şi raţionale pentru aflarea celor mai potrivite
soluţii.

Cultura
candela
neamului
Identitatea națională se păstează
prin cultură, cultura fiind ogorul unde
cresc florile unui neam.
Astăzi, cultura română este supusă
efectului globalizării și, în loc să fie în progres, mai mult asimilează curente și idei din
exterior.
Am putea afirma că avem de-a face cu
o agresiune culturală externă care, nu
întotdeauna, este și de calitate și nu
promovează idei de o înaltă ținută morală.
Se pune însă întrebarea: până unde o
cultură poate primi și elemente din exteriorul său?
Dacă nu vom reactiva izvoarele culturii
românești, riscăm să devenim doar o populație care trăiește într-o regiune din sudestul Europei.
Marile bătălii nu s-au dat pe câmpurile
de luptă, ci în conștiința unui om și a unei
națiuni.
Astăzi, suntem obișnuiți să analizăm mai
mult efectele și acțiunile militare ale unor
state împotriva altora, neglijând faptul că
bătăliile din spațiul cultural, de multe ori,
au, pe termen mediu și lung, efecte
devastatoare asupra unei nații, efecte mai
mari decât ale unei însângerate bătălii.
Va domina lumea cine va câștiga marea
bătălie culturală.
Ea nu ia prizonieri, ci domină
conștiințe.
Efectele unor asemenea bătălii se pot
vedea și azi; sunt țări și popoare care sunt
acum un deșert cultural.
Cultura este mintea unui neam.
Avem, ca nație, atâta minte câtă cultură
avem.
În spațiul mental al unui neam se plămădește viitorul lui.
În cultură se ascund marile taine ale
unui neam.
Taina neamului nostru este sfântă
deoarece creștinismul a sfințit mintea și
cultura neamului nostru.
O parte din taina lumii este tezaurizată
în cultura noastră românească.
Avem datoria morală de a păstra acest
tezaur pentru că face parte din tezaurul
universal al omenirii.
Cultura română este și ea o stea din
constelația culturii universale.
S-a studiat până azi prea puțin despre
influența culturii care s-a plămădit pe pământul nostru, asupra altor culturi vecine.
Aici a fost un izvor de cultură care s-a
revărsat ca un râu peste spațiul european.
Oare, în zadar au încărunțit munții
noștri?!
Înainte de a scrie, strămoșii noștri și-au
zidit munții și i-au zidit pentru veșnicie.
Memoria munților păstrează o parte din
taina poporului nostru român.
Dimensiunea culturii române are o
amplitudine cosmică și aceasta a dovedit-o
însuși țăranul român.
El și-a construit casă cu pridvor, de
unde, niciodată, nu s-a exclus din universul
astral, nu s-a exclus din comuniunea
Luceafărului sau a Carului Mare.
Țăranul român și-a construit pe bolta
cerului un car din stele.

El a fost permanent în dialog cu
Lumina din univers.
El întreba stelele când să pună plugul
în brazdă și când să arunce viața sub
brazdă.
Prin brațul țăranului român, Dumnezeu
Și-a continuat actul de creație și a revărsat
pe mai departe darul vieții.
Din pridvorul casei sale, românul n-a
dialogat doar cu astrele, ci și cu Cel Care
le-a semănat pe albastrul ogor al cerului.
Dumnezeu seamănă stele în cer, iar pe
pământ l-a lăsat pe om, în locul Lui, să
semene bobul de grâu.
Eminescu merge pe urmele înaintașilor
săi și continuă acest dialog cu astrele din
albastrul infinit al cerului.
Pentru el, Luceafărul este blând, este
personajul astral cu care poartă un dialog
ca între doi vecini și astfel îl integrează pe
român în universalitate.
Cultura română nu este un adaos la
cultura universală, ci este parte integrantă,
păstrând în ea marile adevăruri: de unde
am venit și spre ce spații siderale ne
îndreptăm.
Azi ne întrebăm: Încotro, cultură? Vrei
să te stingi?!
Suntem noi, cei de azi, groparii luminii
neamului nostru?!
Să nu fie!
Cultura s-a plămădit pe altarul vieții.
Cei ce iubesc cultura, iubesc viața.
Românul se întrista când plângeau
stelele, el le cheama la nunta sa. La nunta
românului luau parte și stelele: „Că la
nunta mea a căzut o stea”.
Iată în ce comuniune cosmică trăia
românul odinioară!
Nunta românului era o nuntă cu stele.
Casa românului era împodobită cu
stele, cununa casei românului era împletită
din stele și tot ele îi arătau cărarea spre
Creator.
Cărarea către Adevăr este presărată cu
stele.
Până mai ieri, veneau stelele la noi, iar
azi, dorim să ajungem la ele și constatăm
că nu-i cu putință, pentru că s-au înstrăinat
de noi.
O cultură fără luceferi se afundă în
adânc și așa se trage cortina ultimului act
din ființa unui neam.
Toți cei ce astăzi suntem chemați la
lucrarea minții neamului, avem sacra
datorie de a face tot ce ne stă în putință ca
o picătură din sudoarea minții noastre s-o
punem în candela culturii, ca aceasta să
rămână întru dăinuirea neamului nostru
românesc.

† Ioan
al Banatului,
de profesie român
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Gen.dr. Emil Străinu

Anul 2015 între promisiuni aparente
şi crude realităţi

Cu prilejul unor vizite făcute, în ultimii
zece ani, în peste şaizeci de ţări de pe patru
continente, cu ocazia a numeroase şi
interesante activităţi cu caracter tehnicoştiinţific şi cultural pot afirma că în ciuda unor
păreri care încearcă să acrediteze „vejnicia”
supremaţiei SUA ca putere economică şi
militară numărul unu a lumii în momentul de
faţă pot fi anticipate mai multe scenarii. Unul
dintre ele vizează preluarea ştafetei de către
R.P. Chineză într-un interval apreciat la zece cinsprezece ani, dacă actualele ritmuri vor fi
depăşite şi decalajele eliminate. Cred că nu
preluarea ştafetei va fi o problemă ci
menţinerea pe locul întîi a Chinei având în
vedere posibila apariţie pe scena politică a
lumii a Statelor Unite ale Europei care
funcţionând la comanda expansivei
locomotive care este Germania şi care cel
puţin pentru moment pare de neoprit din punct
de vedere economic ar putea deveni un
concurent serios la jocul supremaţiei
mondiale. Japonia are un potenţial uman şi de
resurse mult mai lilmitat căruia i se adaugă
vicisitudinile ce ţin de zona geografică foarte
sensibilă din punctul de vedere al
calamităţilor naturale. SUA este posibil să se
menţină în continuare ca citadela numărul unu
a lumii din punct de vedere tehnologic. Din
acest joc nu trebuie uitată Federaţia Rusă care
deşi momentan confruntată cu sancţiuni din ce
în ce mai aspre din partea Uniunii Europene şi
SUA, dar sprijinite de jocul în Uniunea
Vamală Euroasiatică (Armenia, Kazahstan,
Belarus) şi celelalte ţări din grupul BRICC şi
bazîndu-se pe imensitatea resurselor sale
naturale se va menţime în topul marilor puteri
ale lumii. Să nu uităm că Rusia şi China s-au
înţeles perfect în politica pe plan internaţional
şi în situaţii de criză ca cea din Ucraina şi
Hong Kong.
Cât despre vecinii României, fără mari
eforturi se poate identifica o Ungarie din ce în
ce mai revizionistă şi aservită cel puţin pe
moment intereselor Federaţiei Ruse, o
Bulgarie care, deşi face parte din Uniunea
Europeană, este din ce în ce mai atentă la
semnalele primite de la Moscova, Serbia care
este încă foarte neclar, încă pare nehotărâtă,
dacă vrea în U.E. sau va face în continuare
jocul Federaţiei Ruse, Turcia este evident că
se depărtează de valorile U.E. şi se înscrie, din
ce în ce mai bine, pe orbita Rusiei. Republica
Moldova s-a înscris pe drumul drept spre
U.E., dar depinde acum de eforturile proprii şi
de ajutorul României pentru a prinde „trenul”
integrării. Pentru Moldova, pe moment,
„bomba” cu ceas nu este Transnistria ci
autoproclamata
Republică
Găgăuză
nerecunoscută pe plan internaţional, dar care

poate crea, încă de pe acum, mari probleme
atât pe plan intern cât şi extern. Gestionarea
de către autorităţile de la Kiev şi U.E. a
situaţiei din Ucraina va hotărî pentru mult
timp pacea şi liniştea în Europa şi nu numai.
Cred că atâta timp cât se va menţine dialogul
cu Rusia şi Parteneriatul Strategic Rusia –
NATO – U.E. situaţia va fi sub control în
Europa şi în Zona Mării Negre.
Există, de asemenea, pericole interne şi
externe. Pe plan intern criza economică şi
neînţelegerile generate la nivel comunitar de
acestea, grefate pe atitudidea din ce în ce mai
rezervată şi separatistă a Marii Britanii.
Tendinţa unor state de a se retrage din stadiul
de negociere a aderării – exemplul Islandei,
lipsa consensului şi a unei politici monetare,
militare şi externe comune şi asumate în fapt
de toate statele. Marile decalaje între unii
dintre membri comunitari, lipsa unei
proceduri de ieşire din U.E. La toate acestea
se
adaugă
terorismul
şi
corupţia
transfrontalieră. Sunt tot mai multe voci care
vorbesc de „pericolul islamizării Europei” şi
toate acestea pe fondul creşterii mişcărilor
ultranaţionaliste şi separatiste. Ţările din
Sudul Europei, în special, precum Spania,
Italia, Grecia, Portugalia, Franţa, dar alte ţări
Europene fac, din ce în ce mai greu, faţă
maselor imense de imigranţi ilegali, în
special, din Africa şi ca urmare a Războiului
din Siria şi a acţiunilor statului Islamic ISIS.
În momentul de faţă, gândindu-ne la modul
actual de acţiune al Federaţiei Ruse, trebuie
luată în calcul situaţia în care actualul
preşedinte ar fi „debarcat” de la putere cu
echipa sa şi la conducere ar veni o echipă care
nu ar mai fi dispusă să negocieze nimic
neuitând că Federaţia Rusă este a doua putere
nucleară a lumii după SUA.
Faptul că preşedintele Putin a dat drumul
programului SPUTNIK, care este unul
imagologic, informaţional şi foarte bazat pe
multimedia, fiind mai degrabă mai mult
manipulativ al opiniei publice decât militarofensiv, arată că Putin se află în faţa unei noi
ere când vrea să cucerească lumea ideologic,
chiar şi Balcanii şi statele baltice fără trupe şi
presing economic – relativ la războiul
hidrocarburilor.
Când scriu aceste rânduri au trecut mai
puţin de două săptămâni de la două incidente
majore la centralele nucleare ucrainiene. Pe
teritoriul Bulgariei, foarte aproape de noi, se
mai află o centrală nucleară, iar Ungaria a
semnat memorandumul cu Rusia pentru
construirea celei mai mari centrale nuclearelectrice din Europa. Tehnologia nucleară
prezintă riscuri majore, să ne amintim de

Cernobîl, Fukuşima, etc. şi putem înţelege
uşor ce mari riscuri şi ameninţări ne pasc din
apropierea frontierelor noastre.
Recentul acord încheiat cu Bulgaria privind
instalarea
sistemului
de
avertizare
antitzunami a readus în atenţie posibilitatea ca
pe fondul unor seisme în zona Mării Negre
sau în vecinătatea acesteia să se producă şi
astfel de fenomene mai ales după valul
tzunami din vara lui 2014, ce a lovit plajele
din Ucraina, de la Odesa, cu o forţă de ne mai
întâlnit până acum, care, chiar dacă nu a făcut,
din fericire, victime a produs mari pagube
materiale, deoarece s-a produs în lipsa unui
sistem de avertizare. Fenomenele meteo
extreme se vor înmulţi numeric, vor creşte în
amploare şi intensitate inclusiv de tipul
tornadă şi căderi masive de zăpadă şi de
grindină pe fondul unor puternice furtuni şi
fenomene de vijelie.

Pentru doritori, comenzi la tel:
021 223 26 60; 0722 338 402
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Scriitorul George Canache în dialog
cu gen.dr. Emil Străinu
despre

Cine doreşte
reorganizarea Europei şi
destrămarea României?!
S

osit de curând dintr-o deplasare în străinătate
domnul gen.(rez) dr. Emil Străinu ne-a prezentat
planurile diabolice ale Ocultei Internaţionale care şi-au
propus în cadrul planului de reorganizare a Europei
destrămarea integrităţii teritoriale a României şi hăcuirea teritoriului naţional al ţării noastre.
George Canache: Cum aţi aflat de această acţiune
împotriva poporului român?
Gen.dr. Emil Străinu: De mai bine de un an, în
unele din ţările cu care România se învecinează, se
distribuie, intensiv, hărţi cu modificări ale teritoriului
României, bineînţeles prezentându-se diferite variante
de ciuntiri şi reorganizări aberante promovate de
cercuri ostile în scopul ca populaţia din zonele afectate
să se „înveţe” cu ideea că acest lucru este „iminent” şi
de „neînlăturat”.
În câteva articole anterioare, publicate atât în presă
cât şi în emisiuni de televiziune, am atras atenţia asupra
situaţiei foarte delicate în care se găseşte, în prezent,
Republica Moldova, prezentând unele din vulnerabilităţile, riscurile şi ameninţările cu care se confruntă
ţara soră atât pe plan intern cât mai ales pe plan extern.
De la începutul acestui an aşa zisele curente separatiste şi federaliste alimentate de facţiuni din serviciile
secrete din Federaţia Rusă, Ungaria şi Ucraina şi-au
făcut o temă de discuţie din planificarea înfăptuirii în
teren a unei aşa zise Republici Federative a Moldovei.
G.C.: Ce se întâmplă de fapt , cum a pornit totul,
cine sunt iniţiatorii?
E.S.: M-a revoltat extrem de mult modul cum unii
aşa zişi analişti politici, politologi şi reprezentanţi ai
unor servicii secrete străine se plimbă după bunul plac
cu creionul pe hărţile unor state independente şi suverane ca România şi Republica Moldova.
Trebuie să menţionăm că problema moldovenească,
în contextul evenimentelor în derulare din Ucraina,
devine, din zi în zi, mai presantă şi tot mai îngrijorătoare pentru integritatea frontierelor României.
Acest lucru trebuie luat în calcul că, dacă în scenarii
anterioare se anticipa o Moldovă Mare, integrată României, drept compensaţie pentru integrarea Transilvaniei la Ungaria, zilele acestea a fost readusă în atenţie proiecţia geopolitică „Republica Federală Moldova”.
Acţiunea de creare a unei aşa zise Republici Federale Moldova este condusă de trei partide de extremă
stângă (Partidul Regiunilor, Partidul Patrioţilor Moldovei, Partidul Socialiştilor), Hatmanul Uniunii Teritorial Administrative Găgăuzia, Mihail Formuzal şi
Episcopul de Bălţi şi Făleşti, Marchel, cunoscut pentru
implicarea activă în politică, care au semnat un pact
privind crearea Mişcării Populare Moldova Mare.
Conform datelor deţinute de profesorul Aurel I.
Rogojan anterior, în luna iulie 2012, a fost lansat un
plan de sondare a opiniei publice referitor la Republica
Federativă Moldovenească.

G.C.: Ce preconizează aceste grupări ostile ?
E.S.: Se preconiza ca „Federaţia” să includă cinci
„republici” şi o „regiune autonomă”. Proiectul era parte
a unei aşa zise strategii de federalizare a ţării elaborate
de Mişcarea Moldova Federală.
Se propunea ca cele cinci republici să poarte denumirile de: Republica Moldovenească de Est, Republica
Moldovenească de Vest, Republica Moldovenească
Transnistreană, Republica Găgăuzia, şi Republica
Bucovina, iar regiunea autonomă, „Ţinutul Autonom
Basarabia”.
Potrivit documentului citat, statul federativ ar avea
o populaţie de 10,5 milioane oameni, care vor locui pe
întreg teritoriul fostului „Voievodat Moldovenesc”.
Republica Federativă va avea o formă de guvernare
prezidenţială, iar organul legislativ se propune să fie
alcătuit din două camere.
Semnatarii documentului spun că scopul Mişcării
Populare Moldova Mare este apărarea statalităţii ţării.
Presa oficială de la Chişinău este, însă, de părere că pun
la cale destabilizarea situaţiei din Republica Moldova,
iar Serviciul de Informaţii şi Securitate dă asigurări că
va contracara aceste intenţii.
G.C.: Ce date au serviciile de securitate
Moldovene?
E.S.: Serviciile secrete moldovene au informaţii că
mişcarea s-a creat în contextul tulburărilor apărute în
sudul Republicii Moldova şi al cererilor Hatmanului
Găgăuziei, Mihail Formuzal, privind crearea, de urgenţă, a Gărzilor Populare în Uniunea Teritorial Administrativă Găgăuzia.
Acestea ar urma să asigure ordinea publică, însă
misiunea reală va fi cunoscută după ce Formuzal îşi va
realiza promisiunea de a declara „independenţa” autonomiei găgăuze de Republica Moldova.
Surse din cadrul Executivului de la Comrat, capitala
Găgăuziei, au declarat că, începând cu 6 iunie 2014,
Mihail Formuzal şi şeful Inspectoratului de Poliţie din
Găgăuzia, Serghei Suhodol, au dat indicaţii primarilor
din mai multe localităţi ale autonomiei să formeze,
timp de două săptămâni, lista „gărzilor populare”.
Din aceste „gărzi populare” vor face parte, în fiecare localitate, câte 40 de persoane. Acestea vor patrula
în grupuri de câte 2-4 persoane, fără arme.
În Executivul de la Comrat este şi un proiect „privind crearea serviciului de pază al Comitetului Executiv al Găgăuziei”, similar Serviciului Protecţie şi
Pază de Stat.
La foarte scurt timp, deputatul Adunării Populare de
la Comrat, Ilia Uzun, a chemat locuitorii Autonomiei
găgăuze la arme. Alesul local a avertizat recent, la o
întâlnire cu ambasadorii străini acreditaţi la Chişinău,
că locuitorii regiunii autonome vor lua arma în mâini în
cazul în care Chişinăul nu le va îndeplini toate doleanţele, astfel:

„Dacă de acum încolo va fi tot aşa, vă dau cuvântul
meu că, la fel ca mine, mii de oameni... ne vom întoarce
în Moldova anilor 1990. Avem oameni tineri, care ştiu
să ţină arma în mâini. Noi nu vrem asta, dar nu ne temem, vom muri pe pământul nostru. Pământul nostru e
al Bugeacului” afirma deputatul Ilia Uzum.
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii
Moldova „a luat act de pretinsa iniţiativă lansată de
participanţii la „întâlnirea secretă” de la Bălţi din 5
iunie 2014 (Mihail Formuzal, Mihail Garbuz, Veaceslav Perju, Sveatoslav Mazur, Episcopul Markel)
care prevede: „pregătirea unei revolte a minorităţilor
etnice la Comrat şi Bălţi împotriva autorităţilor legitime ale statului, recrutarea unor detaşamente populare,
ce ar urma să fie antrenate la escaladarea unor conflicte
interne, declanşarea unui război informaţional contra
autorităţilor Republicii Moldova”.
G.C.: Ce atitudine au serviciile secrete
moldovene?
E.S.: În contextul enunţat, comfirmăm că prin măsuri specifice derulate, Serviciul de Informaţii şi
Securitate acţionează continuu pentru conservarea
ordinii constituţionale, protejarea valorilor supreme ale
statului şi asigurarea exercitării neîngrădite a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor consfinţite prin Constituţia Republicii Moldova”.
Serghei Perciun, vicepreşedintele Partidului „Patrioţii Moldovei”, a declarat, în cadrul unui interviu la
postul de televiziune Publika TV, cităm:
„Detaşamente de şoc care au fost pregătite, (...)
Serviciul de Informaţii şi Securitate ştia foarte bine de
chestiunea aceasta, încă de pe timpul mandatului lui
Voronin. (...) Voronin pur şi simplu s-a temut să facă
ordine atunci. (...) De mult vorbim, „Patrioţii Moldovei”, să unim toate forţele patriotice să salvăm
Moldova de românizarea agresivă, de implicare în
acest proiect sinucigaş, cum se numeşte unirea cu
Uniunea Europeană şamd. (...)”
G.C.: Este o acţiune singulară, izolată?
E.S.: Nicidecum, am putea spune că este o acţiune
conştientă, concertată şi bine dirijată de cercurile
interesate. Despre „românizarea agresivă” s-a mai vorbit şi în octombrie 2010, când, agenţia de ştiri „Regnum” din Rusia, publica: „Expansiunea vizând teritoriile ucrainene este o realitate. Insula Şerpilor, Insula
Maican, isteria în jurul Basarabiei de Sud şi al Bucovinei de Nord sunt numai câteva dovezi ale expasionismului agresiv românesc pe Prut şi pe Nistru. (…)
„Duşmanul trebuie bătut pe teritoriul lui. Iar România, la nivelul politicii ei de stat este un duşman
neîndoielnic pentru Republica Moldova şi Republica
Moldovenească Transnistreană. De aceea, este necesar
un bloc antiromânesc, a cărui politică să aibă ca obiectiv final distrugerea statului român şi încetarea existenţei sale în graniţele actuale.
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Transilvania, oare, nu a fost ruptă din Ungaria?
Oare este totul în regulă cu ruşii şi ucrainenii din
România? Bucureştiul nu ar trebui să arunce cu pietre
în vecini, având propria casă de sticlă fragilă. (...)”
Subscriem concluziei profesorului Aurel I. Rogojan
care conchide că în toţi aceşti ani, în acţiunile conducerii Statului Român de la la Bucureşti nu au existat
semne că potenţialul conflictual major din est este luat
în serios, iar priorităţile politicii externe şi de securitate
în relaţiile cu vecinii au rămas să fie identificate după
consumarea evenimentelor viitoare. Desigur, pe o nouă
bază şi cu alţi actori geopolitici.
Acestea reprezintă dorinţe, intenţii şi planuri urzite
în subteranele politicii negre din laboratoarele secrete
ale geopolicii mondiale care se pare că încep să prindă
contur. Mai mult decât atât încep să fie asumate public.
Nu putem decât să ne alăturăm la ruga profesorului
Aurel I. Rogojan „Doamne, apără şi păzeşte România!”
G.C.: Ne-aţi prezentat şi o hartă ce prezintă „Noua
Ordine în Europa”.
E.S.: Desigur, este o hartă publicată în presa rusă
care arată cum unele aspiraţii expansioniste ale Kremlinului au devenit realitate, ridicând noi semne de întrebare cu privire la momentul în care au apărut planurile
de anexare a Peninsulei Crimeea.
Cum câştigă Rusia războiul propagandistic cu
Ucraina?! Simplu. Acum doi ani, în presa rusă era rostogolită o hartă a Europei. Sursa era „Express Gazeta”,
un cotidian tabloid care se face remarcat pentru titlurile
senzaţionaliste.
G.C.: Cine ar fi fost „creierele” care au redactat
această „hartă”?
E.S.: Harta ar fi fost elaborată, susţineau jurnaliştii
ruşi, de „experţi în geopolitică” pe care nu-i numea,
care ar fi folosit şi lucrări ale analiştilor Alvin Toffler,
Zbignew Brzezinski şi Samuel Huntington. Atunci,
harta era considerată cel mult o încercare de a aţâţa
spiritele naţionaliste în rândul categoriei de ruşi nemulţumiţi de declinul Rusiei în rândul puterilor mondiale. Acum, harta a fost reluată de publicaţiile internaţionale şi, deşi ea nu a suferit nici o modificare, o
graniţă s-a schimbat categoric: cea a Ucrainei. Aşa cum
anunţa harta acum doi ani, Peninsula Crimeea a trecut
înapoi la Rusia, de care a aparţinut până în 1953.
G.C.: Care ar mai fi alte schimbări în arhitectura
europeană ce vizează acest document provocator?
E.S.: Aceeaşi hartă delimitează estul separatist al
Ucrainei, care ar urma să treacă tot la Rusia. După
aceste schimbări, Kievul şi-ar pierde ieşirea la Marea
Neagră, iar întreaga coastă de nord a acesteia ar cădea
sub controlul Moscovei. Aceasta ar fi însă doar una
dintre schimbările de la graniţa Uniunii Europene.
Treptat, tot mai multe state din vestul şi centrul continentului, „inima” UE, ar începe să se dezintegreze,
roase din interior de tensiunile separatiste. Ruşii
descriu astfel o Europă falită din punct de vedere moral
şi economic, retorica fiind din acelaşi registru perfecţionat în timpul Uniunii Sovietice (URSS). Acelaşi discurs s-a putut auzi şi în ceea ce priveşte anexarea
Crimeei şi criza din Ucraina: Moscova se prezenta
drept un bastion al păcii şi securităţii internaţionale, în
timp ce NATO este descris drept agresorul care înaintează nepermis de mult spre graniţele Rusiei. Astfel,
declinul moral şi economic atrage scindarea pentru aproape toate marile ţări din UE.
G.C.: Scenariul este plauzibil pentru actualitate?
E.S.: Unele lucruri se desfăşoară conform planului
forţelor oculte altele nu. Astfel planul spunea că Regatul Britanic nu mai e unit. Astfel, ruşii prevedeau că
scoţienii vor insista în a alege independenţa (lucru nerealizat) de Londra la referendumul din septembrie

2014 şi Irlanda de Nord dă curs chemării de a se alătura
Irlandei ca parte a unui stat reunificat. Marea Britanie
ar rămâne formată doar din Anglia şi Ţara Galilor.
Spania pierde Ţara Bascilor şi Catalonia. Acţiune care
nu a reuşit grupării separatiste.
Nici mişcările separatiste din Spania, mult mai
accentuate, nu rămân fără deznodământ în viziunea
ruşilor. Madridul ar pierde controlul asupra Ţării Bascilor, dar şi asupra Cataloniei. Deja, în aceste regiuni
circulă monezi alternative, populaţia locală fiind nemulţumită de euro şi de criza care a izbucnit în zona
euro acum trei ani. În plus, catalanii au votat deja într-un
referendum local independenţa de Spania.
Franţa ar rămâne fără Piemont şi Alsacia, Bascii nu
se limitează însă la pământ spaniol şi se extind spre
nord, ocupând doar o zonă de coastă din sudul Franţei.
Piemontul s-ar rupe şi el, iar Alsacia-Lorena ar reveni
Germaniei, de care a aparţinut până la Primul Război
Mondial. Germania ar câştiga cel mai mult. Ajungem
astfel la primul câştig teritorial al Germaniei care, după
Rusia, bineînţeles, câştigă cel mai mult în noua ordine
trasată de ruşi.
Germania ar prelua şi Luxemburgul, iar jumătatea
de nord a Belgiei ar trece la Olanda, în timp ce sudul
rămâne independent, cu numele Valonia. Tot în favoarea Germaniei, Polonia ar pierde Pomerania, Silezia şi
Prusia.
Liga Nordului ia jumătate din Italia. Felul în care
„experţii în geopolitică” au desenat noua hartă a Italiei
acum doi ani arată că, măcar la nivel politic, nu au fost
exageraţi.
Ruşii au tăiat simplu Peninsula Italiană la mijloc, de
la Ancona la Piombino, iar partea de nord se va numi
Liga Nordului (Milania), după partidul care tocmai a
bifat o reuşită majoră la alegerile europarlamentare de
la sfârşitul lunii mai.
G.C.: Care ar fi legătura Planului Noii Ordini a
Europei cu România?
E.S.: Conform hărţii şi planului Ungaria îşi vede
visul cu ochii şi devine Ungaria Mare. Schimbările sunt
majore, însă în zona de graniţă a Uniunii Europene.
România, Moldova, Ucraina şi Serbia ar urma să aibă
alte graniţe. În primul rând, o parte din Transilvania ar
trece la Ungaria, după cum îşi doresc extremiştii din
Partidul Jobbik, şi el partid intrat în Parlamentul
European.
România ar urma să se unească cu Moldova şi va
avea graniţă cu Rusia. România ar prelua însă Republica Moldova, dar fără regiunea separatistă Transnistreană, care s-ar alipi Rusiei, ajunsă astfel la un pas
de Delta Dunării.
Şi regiunea Cernăuţi s-ar întoarce la România, iar
nordul acesteia s-ar rupe şi el de Ucraina şi s-ar concentra în statul independent Galiţia, care ar prelua şi regiunea Helm de la Polonia.
G.C.: În acest context ce se întâmplă, conform
planului invocat, cu vecinii României?
E.S.: Schimbări majore. Nici bulgarii nu ies bine
din planurile ruşilor. Ei ar urma să cedeze Burgasul,
port de importanţă strategică, în favoarea Turciei. Spre
est, Abhazia s-ar uni oficial cu Rusia, dar ar primi
înapoi Osetia de Sud. În mod straniu, ruşii desenează
pe hartă şi o pierdere. Rusia ar renunţa la Caucaz, care
s-ar transformat în „Emiratul Ceceniei”.
G.C.: Cum se presupune că va evolua Noua Rusie
de lângă noi?
E.S.: Imediat după episodul Crimeea, care astăzi
pare mai degrabă uitat, analiştii internaţionali au început să atragă atenţia asupra tensiunilor separatiste din
estul Ucrainei. În câteva zile, proruşii cereau independenţa de noile autorităţi de la Kiev, pe care nu le
recunosc. Criza continuă şi astăzi, în ciuda unui
simulacru de referendum local, organizat la 16 mai, cât

şi alegerilor naţionale de la 25 mai. Separatiştii nu-l
recunosc pe Petro Poroşenko, noul preşedinte, drept
lider legitim, iar harta focarelor separatiste s-ar plia
perfect pe aspiraţiile expansioniste ale Rusiei. În
aprilie, după ce anexase Crimeea, iar criza din estul
Ucrainei se accentua, Vladimir Putin readucea în
atenţie sintagma „Noua Rusie”.
„Aş vrea să vă reamintesc că teritoriul care se numea Novorosia pe vremea Imperiului Ţarist – Harkov,
Lugansk, Cherson, Nikolaev şi Odesa – nu făcea parte
din Ucraina, pe atunci”, spunea Vladimir Putin într-o
sesiune maraton de întrebări şi răspunsuri cu jurnaliştii
acreditaţi la Kremlin.
Dacă vom conecta aceste puncte între ele, vedem nu
doar estul tulburat de separatism al Ucrainei, ci întreaga parte de sud a ţării, de-a lungul coastei Mării Negre
şi până la graniţa cu Moldova, inclusiv problematica
regiune separatistă Transnistria, unde „forţele pacificatoare” ruse au fost mobilizate din 1994, adică exact
cum apare ea şi pe harta „experţilor în geopolitică.
G.C.: Ce se întâmplă în restul Ucrainei?
E.S.: Deocamdată, singura zonă care pare să se
ralieze mai greu către înfiinţarea „Noii Rusii” este chiar
Odesa, unde tendinţele separatiste s-au domolit în ultima perioadă. Oraşul a avut chiar şi o prezenţă ridicată
la alegerile prezidenţiale.
Şi Kievul a reacţionat însă diferit. În timp ce operaţiunile din Donbas au început sub semnul unei ofensive
ridicole a armatei ucrainene, care s-a soldat cu tancuri
şi material de artilerie căzut în mâinile separatiştilor,
intervenţia în Odesa a fost mult mai fermă, iar asta, în
primul rând, pentru că mizele sunt mult mai mari:
oraşul port este principala deschidere la Marea Neagră
a Kievului.
La Odesa s-a înregistrat şi cea mai dură lovitură
pentru separatişti: 40 dintre aceştia au murit în Casa
Sindicatelor în care se baricadaseră atunci când luptau
cu armata. Ancheta a arătat că aceştia au murit intoxicaţi, în urma unui incendiu izbucnit în condţii încă
„neclare”.
G.C.: Care ar fi totuşi marile necunoscute ale
acestei ecuaţii-operaţiuni de manipulare?
E.S.: Cred că nu avem de a face cu o „ecuaţie” ci
mai degrabă cu un „sistem de ecuaţii”. Astfel, a fost
uitat, brusc şi în mod ciudat, de către toată lumea,
„episodul avionului” doborât în spaţiul aerian ucrainian, apărând în timpul anchetei şi posibile probe că
acesta ar fi fost doborât de un avion de vânătoare de tip
SUHOI al Forţelor Aeriene Ucrainiene, din greşeală,
sau dintr-un calcul politic criminal. Nu trebuie să uităm
provocările Ungariei din Vestul Ucrainei. Apoi, iarăşi,
nu trebuie să uităm că arma cea mai puternică în mâna
ruşilor este „arma frigului” – Compania Gazprom! Se
conturează un nou grup de aliaţi ai Federaţiei Ruse
precum Turcia, Bulgaria, Serbia şi Ungaria. Deşi există
evident înţelegeri secrete între Angela Merkel şi Vladimir Putin este tot mai des acreditată ideea că Uniunea
Europeană este de fapt Germania şi Germania se confundă cu Uniunea Europeană. Mulţi, foarte mulţi bani
şi resurse vin în Uniunea Europeană din Federaţia Rusă
alimentând mari metropole ca Londra care datorită
acestui lucru a primit chiar porecla de Londongrad.
Barack Obama are şi el o înţelegere atât cu Angela
Merkel cât şi cu Vladimir Putin, viitorul apropiat al
unei confruntări SUA – China nu-i poate permite să aibă doi duşmani foarte puternici, atenţia sa fiind canalizată, în special, la ceea ce se întâmplă în Asia. În acest
context unii Europeni – exemplu Franţa – care este foarte slăbită economic faţă de o Germanie din ce în ce mai
puternică financiar şi economic, se tem de o Europă în
devenire ca o „Germanie a celui de-al „Cincilea Reich”!
În acest context este foarte posibil ca „CINEVA” să
fi pregătit pentru România un rolişor de „mic land” la
marginea viitorului Imperiu German!
Încă o dată Doamne ocroteşte ROMÂNIA şi pe
ROMÂNI!
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Personalităţi contemporane

Prof.univ.

Ioana Ungureanu

- muzicolog, etnomuzicolog, soprană,
regizor teatral-muzical, inginer de sunet -

Ioana Ungureanu “Vanda” în Gaiţele

Ioana Ungureanu, personalitate europeană, s-a născut la Bucureşti. A studiat în România şi în Italia sub
îndrumarea unor eminenţi profesori, cum ar fi: canto cu Livia Vrăbiescu-Vasianu; discipline teoretice cu Tudor Ciortea,
Emilia Comişel, Gheorghe Dumitrescu etc.
Anul 1959 marchează debutul Ioanei Ungureanu la Filarmonica “George Enescu”, iar în anul 1960 a fost
admisă la Conservatorul “Ciprian Porumbescu”, Facultatea de Compoziţie, Dirijat şi Profesori. În 1969 a fost admisă
la Conservatorul “Santa Cecilia” din Roma. Aici a studiat următoarele specializări: Canto principal, cu specializarea
în opera italiană; inginer de sunet, regie de operă şi ethnomuzicologie. În vara anului 1969 studiază la Academia
“Chigiana” din Siena muzică de cameră cu Giorgio Favaretto.
Ioana Ungureanu, fiind o personalitate ce s-a remarcat în activitatea profesională prin dăruire, sacrificii,
inteligenţă, profesionalism şi talent, a fost răsplătită cu numeroase premii internaţionale. Redăm o parte din premii,
diplome şi medalii obţinute în cursul unei impresionante cariere: Diploma de Merit de la Academia “Chigiana” - Siena,
1969; Palmo d’oro citta di Finale Ligure, 1983; Medaglia d’oro Academiei de Arte şi Spectacole, 1986; La Minerva
d’oro - Roma 1987; Il Premio Nazionale del Lavoro; Targa d’oro - Sicilia, 1988; F.I.L.D.I.S. - Amici della musica;
Medusa Aurea - A.I.A.M 1988 - Academia Internaţională de Artă Modernă; Targa d’oro - Maria Caniglia - Roma 1990;
Targa d’oro CYPRAEA, 1993.
În anul 1993 a devenit Membru Efectiv în Senatul Academiei Internaţionale de Artă Modernă (A.I.A.M.), iar în
1999 a primit Medalia George Enescu de la Muzeul Enescu şi Ministerul Culturii din România. Face parte din Uniunea
Europeană a Scriitorilor, Artiştilor de la Roma, iar în comitetul Asociaţiei internaţionale “Expresiunea Latina” de la
Roma desfăşoară o bogată ctivitate artistică şi culturală.

O viață de om! Ați prezentat lumii cultura și
poporul român și acum, iată, ați acceptat să oferiți
cititorilor „Cronicii Timpului”, prin interviul acordat,
câteva aspecte din viața personală și din valoroasa
dumneavoastră activitate artistică și nu numai. Desigur,
educația și cultura au avut un rol important în devenirea
personalității dumneavoastră. Ce ne puteți spune despre
copilărie, tinerețe, familie, studii?
Primii ani din copilărie au fost marcați la vârsta fragedă de
3 ani datorită îmbolnăvirii mamei mele de scarlatină și a
sorei mele care avea 6 ani (mama avea 27 de ani). Timp de
3 ani de zile, mama mea a fost internată în spital, zilnic
luptându-se pentru supraviețuire. În tot acest timp, tatăl
meu a trebuit să se ocupe și de cei 3 copii (de 6, de 3 și de
un an) ajutat de bunica mea, de o mătușă și de o menajeră
permanentă. Spre sfârșitul anului 3 de spitalizare, mama
mea a intrat într-o comă pentru o lungă perioadă de timp
urmând ca medicii să creadă că a decedat. Acest fapt i-a
determinat ca să recurgă la o autopsie. În momentul în care
cele două asistente au așezat instrumentele necesare lângă
masa de operație, au produs un zgomot. Datorită acestor
sunete, mama mea s-a trezit țipând „Criminalilor! Vreți să
mă omorâți?”. Datorită acestei reveniri miraculoase a
mamei mele, medicii au considerat necesar să prezinte
acest caz particular în cadrul unui congres medical
internațional unde doi medici elvețieni au considerat o
provocare științifică cercetarea și tratarea acestui caz. După
6 luni de tratament, s-a îmbunătățit considerabil starea
fizică a mamei mele ajungând la o greutate de 80 kg de la
o greutate de 45 kg. Pentru realizarea acestui tratament,
bunica mea a asigurat fondurile necesare prin vânzarea
unei case. În semn de mulțumire pentru miracolul săvârșit
de Dumnezeu, bunica mea a donat o sumă impresionantă
fiind și membru fondator al bisericii din Parcul Regina
Maria din București (unde are și în ziua de azi strana ei –
Maria Dobrița Căpriță).
Atmosfera în care am crescut a fost pe fond
muzical pentru că tatăl meu cânta la mai multe instrumente,
pentru că avea baze științifice de pregătire în muzica
clasică. Având în familie italieni (sora cea mică a mamei
mele era căsătorită cu un italian) care stăteau pe aceeași
stradă la câteva case distanță, unchiul avea un grup de
prieteni italieni care cântau la mai multe instrumente și
cunoscându-l pe tata, obișnuiau să se întâlnească și să cânte
împreună în special repertoriu italian de opere și canzonete.
Tata verifica însușirea lecțiilor și pregătirea temelor pentru
ziua următoare până prin clasa a VI-a de liceu. Datorită
inteligenței și capacităților intelectuale dobândite sub
controlul tatei, am devenit responsabili și pasionați pentru
cultură multilaterală fiind toți admiși cu burse de studiu la
diferite facultăți.
În afara studiilor mai aveam și alte pasiuni cum ar
fi: tenis, înot și alpinism. Din punct de vedere muzical, din
prima clasa de liceu, profesoara de muzică a rămas foarte
impresionată de muzicalitatea mea și anume de modul în
care eu știam să solfegiez și să intonez, m-a sfătuit „Draga
mea, tu numai Conservator trebuie să faci!”. De la vârsta de

14 ani am făcut parte din corul bisericii avându-l ca dirijor
pe maestrul Dogaru cântând ca solistă la diverse sărbători
religioase. Doi dintre băieți erau fii preotului bisericii iar
unul dintre ei, Nicolae Gafton, a făcut Conservatorul și a
devenit solist. După ceva timp ne-am întâlnit și m-a
întrebat: „Ioana, de ce nu vii la Conservator?”. Din acel
moment am fost ascultată de diverși soliști de la Opera
Română și Conservator printre care și de d-na Livia
Vrăbiescu (fiind deja pensionară) considerată una dintre
cele mai bune profesoare de canto care studiase la Viena și
Eugenia Botezat pianistă acompaniatoare. Când i-am spus

1950, Ioana Ungureanu (mijloc) în Ansamblu la
Teatrului Giuleşti

doamnei Vrăbiescu că vreau să merg la Conservator ea mia spus: „Draga mea, nu poți studia în același timp cu doi
profesori de canto! Sau studiezi cu mine sau te duci la
Conservator și studiezi cu profesor de la Conservator.”
Convinsă de calitățile excepționale de pedagog ale d-nei
Livia Vrăbiescu care au fost dovedite cu tineri soliști
premiați la diverse concursuri internaționale printre care
Magda Ianculescu și, mai târziu, Marina Crilovici, am
hotărât să studiez canto în particular cu d-na Vrăbiescu.
Tatăl meu neavând posibilitatea să-mi susțină financiar
studiile particulare, m-a sfătuit să dau examen la Corul
Ansamblului Giulești unde, în orchestră, cânta și el
împreună cu doi frați ai mei. Din membrii acestui ansamblu
au apărut soliști ca David Ohanezian, Nicolae Herlea,
Pompeiu Hărășteanu, Valeria Rădulescu și din multe
elemente din acest cor au ajuns în Corul Filarmonicii
George Enescu și Corul Radio pentru că dirijorul Corului

Ansamblul Giulești era Constantin Rădulescu, fost
ministru al culturii, artist emerit și dirijor la Teatrul de
Operetă București. Cu acest ansamblu s-au făcut
numeroase concerte și concursuri naționale precum și un
turneu de o lună de zile în Germania unde am cântat și ca
solistă.
Experiențele dobândite pe scenă ca solistă în
cardul Corului Ansamblul Giulești și studiile aprofundate
de canto cu d-na Vrăbiescu mi-au servit și la studiile din
România de la Conservatorul Ciprian Porumbescu,
Facultatea Compoziție Dirijat și Profesori promoția
1965/66 și mai târziu la studiile din Italia de la
Conservatorul Santa Cecilia de la Roma unde am studiat 6
ani la cursurile superioare trienale de specializare în cele 5
câmpuri ale muzicii clasice pentru străinii laureați în țările
lor de proveniență. Mă simt fericită că am avut pasiunea,
energia și pregătirea multilateral muzicală, fiind singura
care am studiat și obținut toate cele 5 specializări: bel canto
italian, regia teatral-muzicală, inginer de sunet,
etnomuzicologie și diploma de canto de 5 ani a
Conservatorului Santa Cecilia pe care am obținut-o într-o
singură lună dând individual toate examenele finale. În
acea perioadă am fost și la audiții în Germania la 3
impresari care mi-au făcut oferte de angajare cu un salariu
de 5.000 DM/lună să cânt ca solist de operă în limbile
italiană și germană. Rectorul Conservatorului Sanata
Cecilia, Renato Fazano, observând diferențele de pregătire
a studenților dintre școala românească și cea italiană, m-a
chemat și mi-a propus să pregătesc, după modelul școlii de
muzică românească, o generație de tineri după absolvirea
clasei a V-a elementară normală (nu muzicală) pentru
admitere la conservator. La sfârșitul anului, a venit să asiste
la pregătirea bazelor muzicale a elevilor și impresionat
fiind, Renato Fazano a dat directive secretarului
conservatorului cu privire la admiterea acestor elevi, la
orice fel de instrument, fără examen de admitere. La
terminarea cursurilor superioare de specializare eu aveam
de gând să plec în Germania. Această veste l-a deranjat pe
rectorul conservatorului care m-a chemat în biroul său
explicându-mi următoarele: „Ungureanu, eu te cunosc
foarte bine și cred că este mai mare onoare să rămâi docent
în Conservatorul Santa Cecilia decât să repeți de o sută de
ori același rol dintr-o operă și să cânți de frica impresarului.
Te sfătuiesc să obții cetățenia italiană.” Convinsă de
această propunere, m-am căsătorit ca să obțin cetățenia
italiană fără să renunț la cetățenia română și astfel am putut
să fiu angajată ca profesor docent în conservator. Toate
studiile terminate în România și Italia mi-au servit în
cariera de muzician, pedagog și etnomuzicolog la nivel
internațional.
Care sunt etapele principale ale istoriei culturale
a vieții dumneavoastră?
Cu un grup de studenți care studiau cu d-na Vrăbiescu și
soliști instrumentiști, s-a format grupul de soliști „Lyra” în
cadrul Academiei Române, în care am fost și profesoară de
canto. Cu acest grup s-au făcut diverse recitale în sala
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Dalles. Am studiat recitare și interpretare teatrală la Teatrul
Vorbiți-ne despre dificultățile întâmpinate în în România un poem simfonic cu orchestra Radio dirijată
Tineretului având ca profesor și regizor pe Marcela multitudinea de activități desfășurate dar și despre de Ludovic Baci pentru aniversarea de 35 ani de carieră și
Demetriad. Am interpretat rolul Vandei în „Gaițele” cu care bucurii.
65 de viață. La centenarul Mihai Eminescu în sala
am obținut premiul I în București și cu care am făcut turneu
Nu am întâmpinat multe dificultăți în preocupările Conservatorului de la Viena și în sala Academiei Române
prin țară. În februarie 1959 am debutat la concursul de mele de organizare și nici în buna desfășurare a activităților din Roma am interpretat poezii de Eminescu muzicate de
soliști la Filarmonica George Enescu și tot în același an m- artistice și culturale în care m-am implicat pentru că compozitori români. Organizam concerte de colinde, cu
am prezentat la concursul de
raportul dintre mine și directorii studenții mei, în diverse catedrale din Roma și la Sorento
soloști profesioiști, organizat de
Academiei Române din Roma unde am luat și premiu.
Ministerul Culturii și O.S.T.A.
se baza pe o colaborare foarte
Am susținut o intensă carieră concertistică în
(Oficiul de Spectacole și Turnee
bună și nu ne angajam în România, Germania, Italia, Austria, Polonia, Grecia etc,
Artistice) obținând atestatul de
proiecte irealizabile. Atât în participând cu un vast repertoriu din toate formele vocale
solist liber profesionist numărul
România cât și în Itaia, am avut clasice, operă și lied, obținând diverse premii la concursuri
trei în canto clasic. Datorită
mari satisfacții cu aprecieri internaționale. Am participat atât la festivaluri
contactului cu scena teatrală și
deosebite. Cele mai mari satis- internaționale cât și la vacanțe muzicale iar la centenarul
recitare, dublate de studiile multifacții și recunoașteri le-am avut Conservatorului Santa Cecilia am cântat în prima audiție
laterale muzicale însușite la
în Italia și în alte țări cu premii soprană dramatică în rol principal în opera „I Due Timidi”
cursurile de la conservator, am
și critici deosebite. În România de Nino Rota.
ajuns să-mi doresc și regia teatral
am fost invitată la toate
muzicală, fapt pentru care am
aniversările marilor personaAți fost un bun pedagog. Care a fost specificul
luptat să ajung în Italia la cursulități (Liviu Rebreanu, George metodelor de predare folosite în pregătirea elevilor
rile superioare. În timpul studiilor
Enescu, Constantin Brăiloiu, dumneavoastră?
superioare de la Conservatorul
Dinu Lipati, Gheorghe DumiÎn cariera mea de pedagod muzical și artistic,
„Santa Cecilia”, am organizat
trescu) când am prezentat cer- copii și tinerii au fost un material splendid de modelat
primul recital în cadrul Acacetări legate de marile persona- pentru că numai un patrimoniu de cultură multilaterală
demiei Române de la Roma.
lități române cunoscute în occi- muzicală, artistică și umanistică dăltuiește capacitățile
Datorită desfășurării cu succes al
dent. Ca reprezentantă a Italiei, infinite de care profesorul trebuie să dispună în misiunea sa
acestui eveniment, directorul
pentru că vorbeam mai multe de dascăl.
Academiei mi-a solicitat să mai
limbi străine și pentru că aveam
organizez și alte evenimente.
o pregătire multilaterală muziCe ne puteți spune despre muzica românească?
Concert de Colinde la biserica
Astfel am ajuns să colaborez cu ei
cală și artistică, timp de 25 de
În secolul trecut, România a dat occidentului o
“San Giovanni dei Fiorentini” - Roma
până când am revenit în România.
ani am participat la întâlnirile serie întreagă de mari personalități în domeniul muzicii.
Ca cercetător și ca muzeolog am reprezentat Italia din 1975 anuale CIMCIM și ICOM, la academiile muzicale și Genialul George Enescu, marele muzician și
ca membru CIMCIM (International Committee for muzeele mari din lume care aveau și muzee de instrumente etnomuzicolog Constantin Brăiloiu (creatorul celei mai
Museums and Collections of Musical Instruments) și muzicale. La aceste întâlniri am reprezentat atât Italia cât și mari arhive de folclor mondial de la Geneva), marele
ICOM (International Council of Museums) unde am România în conferințe care priveau istoria instrumentelor pianist Dinu Lipati, Sergiu Celibidache (unul dintre cei mai
colaborat cu lucrări științifice și conferințe pentru istoria și a marilor interpreți (de ex: în Japonia am prezentat mari dirijori din lume) au reușit să ducă imaginea României
instrumentelor muzicale din toate timpurile în cadrul „Istoria naiului din toate timpurile cu maxima dezvoltare la nivel mondial.
conferințelor organizate cu
Marii compozitori români (George Enescu, Paul
ocazia întâlnirilor anuale care
Constantinescu, Gheorghe Dumitrescu, Ion Dumitrescu,
se desfășurau timp de o lună de
Constantin Brăiloiu, Sergiu Celibidache) care au studiat în
zile în diferite țări. În același
occident s-au inspirat și din bogăția folclorului autentic
timp, organizam congrese, conridicând nivelul compzițiilor la nivelul occidental și au
ferințe, recitale cu studenții
contribuit, din punct de vedere pedagogic, la ridicarea
mei, recitale personale, exponivelului de studii în conservatoarele din România.
ziții de pictură, vacanțe muzicale la Sorento și schimburi de
Cum este astăzi viața de zi cu zi pentru prof.
univ. Ioana Ungureanu? Aveți prieteni? Am aflat că
vacanțe muzicale între Româdoriți să înființați un muzeu. Care va fi caracteristica
nia și Italia. Am înființat, pentru
acestui muzeu?
românii de la Roma, prima Asociație Religioasă Santa Trinitas,
După 45 de ani de experiențe în toate câmpurile
am înființat Asociația Românimuzicii clasice în Italia și în lume, m-am întors cu dorința
lor din Italia „Dacia” cu care
de a împărtăși experiența mea celor dornici de studiu. Penam obținut un spațiu pentru
tru a putea realiza acest scop este necesară obținerea unui
înființarea unei capele ortospațiu adecvat pentru înființarea unui Centru Internațional
doxe, în 1984 am înființat rede Arte, Studii și Cercetare precum și pentru înființarea
vista „Columna”, fac parte din
unui Muzeu de Instrumente Muzicale de care România
Uniunea Europeană a Scriitoîncă nu dispune și este considerată singura țară din Europa
Simpozionul
DINU
LIPATTI
la
Sinaia.
Viorel
Cosma,
Maria
Leota,
rilor și Artiștilor de la Roma,
care nu are un asemenea muzeu la nivel internațional.
Ioana
Ungureanu
şi
Iosif
Conta
desfășurând o bogată activitate
Relațiile de prietenie din România sunt cu marii
artistică și culturală, am făcut
muzicieni români (soliști, dirijori și critici muzicali).
parte din comitetul Asociației Internaționale „Expresiunea de virtuozitate la români cu Gheorghe Zamfir”; în Belgia la
Latină” unde mă ocupam de problemele culturale. În cadrul Universitatea de Preistorie din Liège, am prezentat „Istoria
Mai sunt o mulțime de întrebări pe care doresc
congresului internațional „Expresiunea Latină” organizat țambalului din toate timpurile cu maxima dezvoltare la să vi le adresez, dar le păstrez pentru continuarea
interviului în următorul număr al revistei „Cronica
în sala Imperatorilor de la Campidoglio, unde erau români cu Toni Iordache”ș.a.).
reprezentate toate țările neolatine, am participat la congres,
Timpului”. Vă mulțumesc.
Cum vă alegeţi reperreprezentând România, cu o lucrare intitulată „Limbajul
universal al muzicii pentru omul modern” care a avut un toriului? Câte concerte/spectamare succes și o critică de aprecieri excepționale (au fost cole ați dat?
publicate în revista Columna). Până în 1989 am făcut parte
Întotdeauna mi-am alcădin A.C.I.E.R. cu sediul la Viena unde am participat la tuit repertoriul în funcție de audiverse congrese și recitale. După 1989 s-a reluat toritățile organizative (În 1987,
activitatea L.C.U.R.P. (Liga Culturală pentru Unitatea Festivalul Internațional de MuRomânilor de Pretutindeni) și am fost aleasă vicepreședinte zică Clasică de la Iraklion, insula
pentru Italia.
Creta, care avea o durată de 3
Am colaborat cu A.I.A.M. organizând diverse luni, s-a încheiat cu recitalul
serate artistice, culturale și științifice cu ocazia expozițiilor meu, din data de 30 septembrie.
de pictură organizate la Academia Română din Roma. Programul recitalului a fost
Pentru frumoasa colaborare, în 1993 am devenit membru compus din două părți astfel: în
efectiv în senatul Academiei Internaționale de Artă Mo- prima parte am prezentat 10 arii
dernă din Roma, aprecierea fiind demonstrată prin diverse de compozitori italieni inspirați
premii și diplome de onoare.
din mitologia greacă și, în a doua
În 2003 am realizat înfrățirea celor doi geniali parte, 10 piese de mari compoeți romantici, primul considerat Giacomo Leopardi iar pozitori români. Succesul este
ultimul mare romantic Mihai Eminescu. Cele două înfrățiri dovedit prin apariția mai multor
s-au realizat între 1. Recanati (città della poesia) și orașul critici muzicale de mare valoare
Blaj (simbolul latinității Scolii Ardelene) și 1. între care au considerat acest recital ca
„Centrul Mondial de Poezie și Cultură” de la Recanati și fiind unul dintre cele mai
Recital de lieduri pe versuri de Mihai Eminescu. Sala Conservatorului din Viena.
Asociația „Astra” din Blaj.
strălucite momente ale festiSolistă Ioana Ungureanu la pian Hector Pell
valului. Am adus în prima audiție
Interviu realizat de Rodica Subţirelu
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Aştepta cu nerăbdare clipa când va
revedea locurile natale... dealurile, muntele,
pădurea. Depăşind oraşul Rm.Vâlcea şi intrând
pe şoseaua ce urma cursul Oltului, cu cât distanța
se micşora, cu atât desluşea mai clar, la orizont,
coamele molcome, iar mai apoi stânca abruptă a
munţilor, când înfăşurată în ceaţă, când strălucind
în lumina soarelui... Inima îi bătea cu putere, un
frison îi cuprindea întreaga făptură. Lacrimi de
bucurie îi inundau obrajii. Se şterse cu dosul
palmei şi un zâmbet ciudat îi strălumină chipul.
Curând înaintă înspre înălţimi. Păduri uriaşe de
foioase şi brazi, de un verde intens luară locul
colinelor îmbrăcate în verde serafic, crud, luminos. Reduse viteza cât putu şi privi extaziat
minunea ce i se desfăşura în faţa ochilor. Deşi
mai era mult până la amiază, soarele trecuse ca o
părere de senin peste căldarea uriaşă dintre
munţi, surâzând pentru câteva clipe florilor
înfrigurate şi dormitânde. O ceaţă alburie se ridica văzând cu ochii pe deasupra, urcând tot mai
sus, apoi topindu-se după crestele munţilor. Un
soare strălucitor începea să-şi împrăştie domnia
în puzderie de raze din înaltul cerului peste feeria
de basm a munţilor. Trebuia să oprească, să simtă
pământul sub picioare, să se tăvălească pe iarba
udă şi răcoroasă... Coti pe o cărare ce se deschidea într-un luminiş. Opri maşina într-un
refugiu. Dintr-un salt ieşi afară alergând pe
cărăruia din mijlocul codrului, rostologlindu-se
pe alunecuşul ierbii stropite de rouă. Era acasă!
Urcă săltând cu paşi agili pe prima creastă ce-i
ieşi în cale şi privi panorama uşor înceţoşată, ca
de vis, de un verde-albastru, ce se întindea până
în depărtări. O stare de beatitudine, vecină cu
nebunia, îi invadă fiinţa. Nu-şi aminti să i se mai
fi întâmplat aşa ceva. Nu-i mai păsa de nimic,
plutea într-o mare eterică, euforică, inhalând doar
bună dispoziţie. Privi cerul. Părea o bucată din
interiorul unei sfere imense. Trebuia să-şi revină
şi să pornească la drum...
De cum terminaseră treburile dimineţii,
bunicii se aşezaseră cuminţi, îmbrăcaţi în straie
albe, cu alesătură neagră, pe băncuţa veche, roasă
de ploi şi zăpezi, sprijinită de gard. Era sărbătoare
mare, a Sfintei Mării, dar puterile nu-i mai ţineau
să urce la Schit. Aşteptau răbdători să coboare
sătenii de la slujbă, să le dea bineţe şi mir. Unii
împărţeau încă de pe drum şi le lăsau colivă,
fructe, colaci, ba şi oleacă de ţuică ori de vin.
Doar că atunci când au auzit zbârnâit de motor,
inimile au început să le bată în ritm crescut la
unison. Care nebun să urce până aici cu maşina?
Nici n-au avut timp să se dumirească. Din maşina
parcată chiar lângă ei a ţâşnit un durlan de bărbat,
cât bradul, strângându-i în braţe cuprinzătoare.
Cum să nu-l recunoască pe Mitruş al lor, nepotul
fugit cu hăt, ani în urmă! Îl crezuseră mort, de
oful lui se prăpădiseră mă-sa şi ta-su, doar ei,
bunicii, mai înţelepţi, supravieţuiseră. Îi ţinuseră
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Ceasul
al treisprezecelea
în viaţă îndatoririle faţă de cei duşi mult prea
devreme, cine să le facă pomenile?, dar şi
speranţa că unicul nepot trăieşte pe undeva
printre străini. Mama… tata… ? întrebă Mitruş
căutând cu privirile peste gard. Casa coşcovită,
curtea neîngrijită îi bătură cuie în inimă. Bătrânii
lăsaseră capetele într-o parte fără să răspundă.
Bucuria revederii dădu pe lacrimi, pe disperare,
pe imposibila părere de rău. Când…? De ce…?
L-au poftit în casă. Povestiri, amintiri şi iar
povestit. Lacrimile îi şiroiau pe suflet.
De-a doua zi, Mitruş vizită locurile natale,
neamurile, prietenii din copilărie. Se întorcea la
bunici după ce se înnopta. Viaţa îşi urmase cursul
şi fără el. Câţiva se înavuţiră, în rest, sărăcia îşi
arăta colţii mai peste tot. Bunicii îl duseră şi la
cimitir, la mormântul părinţilor. Se simţea
vinovat. Din calea voinţei lui Dumnezeu, nu
scapă nimeni, hotărâră bunicii. Într-o seară prinse
ca din zbor vorbele bunicii. Mulţi vin să se
închine la icoane, să se roage pentru sănătate. Pe
câţiva i-a salvat Dumnezeu, acu, vin să
mulţumească. Chiar şi călugărul nostru, cel de
cumpără merindele pentru iarnă, abia l-au cărat
pe braţe, cu ani în urmă, neamurile. Înainte să
urce la Schit i-am adăpostit la noi. S-au odihnit
câteva ore şi apoi au pornit la drum. L-au lăsat
în grija călugărilor pricepuţi la ceaiuri şi leacuri
vechi, numai de ei ştiute…Ce-i venise oare să
plece din acest rai? Parcă o perdea se dădu la o
parte de pe mintea şi sufletul său. De câteva ori
privi în susul cărării ce ducea la Schit. Doctorii
americani nu-i dăduseră speranţe de vindecare.
Ce-ar fi?! Hotărî să încerce.
Seara adormi ca un prunc, cu capul în
poala bunicii, mângâiat de palmele cu degete
cioturoase. Se trezi înainte să se lumineze de
ziuă. Se pregăti pe îndelete. Când cărăruia ce
ducea la Schit începu a se distinge de sub pâcla
alburie, porni la drum, cărând în rucsacul potrivit
pe spate cele necesare. Drumul, pe care în
copilărie zburda ca un fluture, acum i se păru tare
dificil. Îl încercau, aproape la fiecare pas, gânduri
negre. De câteva ori vru să renunţe. Ba, i se părea
că foşneşte ceva suspect în apropiere, ba se
împiedica de câte un ciot îngenunchind în teşitura
treptelor, ba îl speria strigătul disperat al unei
păsări ce zbura de-asupra capului. Îndoiala îi
cuprinse cugetul. Ce-i veni? Înainta aproape pe
brânci. Dincolo avea asigurare de sănătate, tratamentul era gratuit, medicii erau devotaţi profesiei, aparatura şi medicamentele performante.
Doamne, ce greşeală?! Îi era teamă să privească
în josul muntelui. Mai făcu un pas, doi şi obosi.
Unde era forţa lui? Vrednicia cu care speriase
America? Aproape că nu se recunoştea. Regreta
hotărârea luată. Măcar acolo ar fi avut linişte.
Aici… Oriunde se întorcea, nu auzea decât de
necazuri. Toată lumea părea că aştepta de la el

ceva. O stare de încremenire pusese stăpânire pe
oamenii locului. Speranţa şi-o puneau doar în
bunăvoinţa vreunui ajuns cu dare de mână ori în
mila Domnului. În miracole. Cum să creadă că sar fi vindecat de cancer un om doar prin rugăciuni
şi ceaiuri! De-abia acum realiza… utopia. Poposi
pe o treaptă teşită în munte, acoperită cu bucăţi
de scânduri vechi. Vântul puternic se năpustea cu
forţă. Câţiva clopoţei albaştri răsăriţi printre
firele de iarbă înaltă se aplecau căutând adăpost
printre buruienile urgisite, apoi se ridicau mândri,
îşi sumeţeau tijele zâmbind cerului ce se
deschidea în lumina unui soare potolit. Uite, aşa
suntem şi noi, oamenii, nişte fire de iarbă în
bătaia vieţii, când cocârjaţi de greutăţi, când
mândri şi fericiţi. Se ridică anevoie şi îşi continuă
drumul prinzându-se cu mâinile de buruienile
zdravene. Mersese prea mult ca să dea înapoi.
Deşi… nu vedea rostul acelui drum. În sfârşit, o
excursie ca oricare alta. Se va odihni sus o
jumătate de ceas şi va coborî să nu-l apuce
înserarea. Nu privea nici în dreapta, nici în stânga
ci doar la treapta din faţă. Îşi alungă din minte
orice gând. Deocamdată trebuia să urce treaptă cu
treaptă. Atent, fără să se grăbească, fără să facă
un pas greşit.
Când se aşteptă mai puţin, constată că se
terminase urcuşul şi locul se deschidea într-o
poiană de vis. O ameţeală îl reţinu la pământ.
Ridică prudent capul şi privi în sus. Cerul se
luminase de-a binelea. Rămase neclintit minute
în şir. Trebuia să adune forţă ca să se ridice în
picioare. Nu se mai sătura de frumuseţea fără de
seamăn a întinderii micului platou. Chiar în faţa
lui, în capătul unei alei mărginite cu flori de câmp
în nuanţe pătimaşe de ciclamen, albastru, alb,
galben-portocaliu, se aflau porţile mânăstirii.
Nimeni în jur, nici măcar o pasăre nu brăzda
liniştea aşezării. În sfârşit, îi trecu starea de rău şi
se ridică în picioare, îşi aranjă hainele, apoi o
porni cu pas moderat. Când ajunse în dreptul
porţilor, bătu cu putere în lemnul tare. Nicio
mişcare nu auzi de dinăuntru. Nerăbdător trase de
lanţul clopotului de deasupra porţilor. Bate şi ţi se
va deschide. Aşteptă. Întoarse capul şi privi în jur.
Avu senzaţia că se află undeva în ceruri.
Panorama locului, de o neînchipuită splendoare,
îi tăie respiraţia. Ce comoară a dăruit Dumnezeu
oamenilor!... Nu trebuie decât s-o caute şi s-o
respecte… să se bucure de ea. Auzi paşi venind
de dincolo de porţi. Coborî privirile şi îşi împreună palmele într-o pioasă aşteptare. Cineva
trase zăvorul şi poarta se deschise de la sine. Intră
cu pas hotărât, lăsând în urmă gândurile ce se
rostogoleau la vale pe treptele tăiate pieptiş în
stânca muntelui. Aveau să se înece în apa zglobie
a izvorului grăbit către vale, s-ajungă la apa mare
şi primitoare a Oltului.
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Drepturile de proprietate industrială
ale dr.ing. Ion Şt. Basgan,
inventatorul forajului la mare
adâncime, furate de americani (I)
Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE
Scurtă biografie a inventatorului dr. ing. Ion Şt. BASGAN
Predestinat să ofere ştiinţei şi tehnicii româneşti o serie de
realizări de răsunet în domeniul perfecţionării forajului, Ion Şt.
Basgan a fost, este şi va rămâne unul dintre cei mai străluciţi
inventatori români. Inspirat de ideile noi ale sonicităţii, Ion Şt.
Basgan a fost autorul a peste 50 de lucrări tehnico-ştiinţifice
apărute în publicaţii de specialitate din diferite ţări.
Discipol şi colaborator al părintelui sonicităţii, Gogu
Constantinescu, inginerul petrolist Ion Şt. Basgan s-a remarcat
în planul creaţiei tehnico-ştiinţifice prin numeroase realizări de
excepţie, în domeniul industriei petroliere, care, ulterior, au devenit priorităţi pe plan mondial.
Printre realizările sale deosebite, privind perfecţionarea
tehnicii forajului, putem aminti: ● Metoda pentru îmbunătăţirea
randamentului şi perfecţionarea forajului rotativ, prin rotaţie
percutantă şi prin amortizare a presiunilor hidromecanice (Brevet român nr. 22.789/1934) şi ● Un nou sistem de foraj, care ia
în considerare presiunea hidrostatică şi transmiterea energiei
sonice la distanţă prin utilizarea prăjinilor grele proporţionale şi
forajul sonic (Brevet S.U.A. nr. 2.103.137/1937).
Invenţiile sale, mai sus menţionate, au fost apreciate atât de
părintele sonicităţii, George (Gogu) Constantinescu, cât şi de
alţi specialişti din ţară şi din străinătate.
Ion Şt. Basgan a văzut lumina zilei la începutul acestui secol (24 iunie 1902), pe meleaguri vrâncene (Focşani). Ion Şt.
Basgan provenea dintr-o familie a cărei existenţă pe aceste
ţinuturi pitoreşti era de peste trei sute de ani, iar despre mama sa
se cunoaşte că ar fi descendenta unei familii vechi de păstori
ardeleni. De-a lungul existenţei acestei onorabile familii, se
poate aprecia că genialitatea a fost o stare de spirit, un simbol al
existenţei şi perenităţii neamului românesc. Dotat cu autentice
capacităţi intelectuale, dublate de o puternică forţă şi dorinţă de
studiu, Ion Şt. Basgan a absolvit şcoala primară nr. 2 din Focşani şi a parcurs anii liceului „Internat” din Iaşi, ca bursier şi
premiant. Înclinaţia sa spre studiu i-a permis să obţină reale
performanţe la învăţătură. A absolvit liceul la 5 iulie 1920, obţinând o bursă „Steaua Română” pentru a urma cursurile Şcolii
Superioare de Mine şi Metalurgie (Montanistische Hochschule
5, Leoben – Austria) în perioada 1920 – 1925 şi, ulterior, în
1933, obţine titlul de doctor în ştiinţe tehnice. Ion Şt. Basgan
devine celebru datorită metodei de foraj cu sapele Rotary, cea
mai răspândită în toate ţările unde se exploata petrolul.
Având la bază principiul sonicităţii, noul sistem de foraj va
revoluţiona industria petrolieră americană. În felul acesta, economia americană îşi va rotunji substanţial profitul, prin economii anuale de 1,8 miliarde dolari. Din păcate, Ion Şt. Basgan,
(decedat în 15 decembrie 1980) şi urmaşii săi nu au fost beneficiari ai dreptului de autor. Mai mult Academia Română (care ia acordat, în anul 1935, premiul dr. Cornel Nicoară), Institutul
de Petrol şi Gaze şi Universitatea Politehnică din Bucureşti au
omis, cu diverse prilejuri, să-l comemoreze pe marele
om de ştiinţă Ion Şt. Basgan, care a trăit şi a muncit
pentru ştiinţa românească şi nu numai. Dovedind din
plin că geniul este o caracteristică dominantă a
neamului românesc şi nu un banal joc al întâmplării.
Multe din realizările inventatorului Ion Şt. Basgan au constituit tema unor ample dezbateri în numeroase publicaţii periodice şi tratate, fiind totodată
surse de inspiraţie pentru alţi specialişti în perfecţionarea tehnicii forajului. În prefaţa uneia dintre
lucrările inventatorului Ion Şt. Basgan publicate în
fosta U.R.S.S. şi S.U.A., remarcând în acelaşi timp
următoarele: „obligând sapa să vibreze în cursul forajului rotativ şi dând prin aceasta o sarcină dinamică
alternativă asupra tălpii, se poate obţine o mărire însemnată a avansării sapei. Acest lucru a fost dovedit
de experienţele A.Z.N.I.I., care au arătat că sapa, care
de fapt a terminat avansarea sa, începe din nou să lucreze sub acţiunea vibraţiei longitudinale”. Cele afirmate mai sus au avut şansa să fie verificate în practică, în România, în anul 1938, la sonda nr. 471 de pe
perimetrul 89 Ghirdoveni. În urma verificărilor privind aplicarea procedeului Basgan, s-au obţinut rezultate pozitive, care au confirmat viteza forajului,
reducerea costului acestuia, precum şi îmbunătăţirea
calităţii lui, prin obţinerea unei găuri perfect verticale.
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În esenţă, procedeul Basgan se bazează pe două principii:
forajul sonic şi tehnica utilizării prăjinilor grele proporţionale.
În felul acesta, forajul rotativ simultan percutant – forajul sonic
permite sapei să efectueze asupra tălpii lovituri de percuţie, în
timp ce sapa continuă să se rotească. Loviturile de percuţie sunt
rezultatul efectului sonic, fapt care conduce la un anumit nivel
de vibraţii al sapei. Metoda de foraj sonic, aplicată şi în alte ţări,
se bazează pe vibraţiile produse de pompele de noroi în
garnitura de foraj şi transmiterea energiei la distanţă prin
garnituri de foraj, fără aparat de vibraţie de fund.
Pentru a evita săparea găurilor deviate şi a ruperii prăjinilor,
Ion Şt. Basgan evidenţiază însemnătatea utilizării prăjinilor
grele proporţionale în garniturile de foraj, a căror greutate este
egală cu greutatea lăsată de sapă. Prin procedeul amintit se obţine o săpare verticală, al cărui randament economic reprezintă
30 – 50% în raport cu metodele aplicate anterior.
În lucrările ştiinţifice ale savanţilor americani Murray
Hawkins şi Norman Lamont de la Universitatea din Luisiana
(California S.U.A.), precum şi în cursurile universitare americane, franceze, germane şi ruseşti (prof. Moore, prof. Wolf,
prof. Evescenko, prof. S. I. Siscenko ş.a.) s-au evidenţiat originea românească a ideii profesorului dr. ing. Ion Şt. Basgan,
precum şi contribuţia ei la dezvoltarea ştiinţei româneşti.
După ample cercetări, studii şi calcule, Ion Şt. Basgan a
demonstrat că în cazul metodei sale, punctul de aplicaţie al
forţei lui Arhimede se află în capătul de jos al garniturii şi nu în
centrul de greutate al garniturii de foraj introduse în noroiul de
săpare.
În felul acesta, Ion Şt. Basgan, cu invenţiile sale (brevetate
în România şi S.U.A.), de mare importanţă prin efectele economice ale aplicării lor în practică: forajul cu prăjini grele proporţionale şi forajul sonic, se înscrie în panoplia marilor inventatori
români. Astfel, ştiinţa şi tehnica românească contribuie, datorită
inginerului Ion Şt. Basgan, cu una dintre cele mai valoroase
invenţii la patrimoniul tehnico-ştiinţific universal.
Prin tot ceea ce a creat, Ion Şt. Basgan, a fost şi va rămâne
un inventator de geniu al poporului român, un „nemuritor” ale
cărui creaţii aparţin deja întregii umanităţi. În plus, dimensiunea
sa profesională poate fi completată cu aceea a unui fin observator al vieţii politice, cu toate că nu a preferat niciodată să intre
în profunzimea acestui joc, chiar dacă solicitările mai marilor
zilei nu au lipsit. Existenţa sa a fost predestinată în mod deosebit
pentru creativitatea tehnico-ştiinţifică şi mai puţin pentru
incertitudinea politicii, cu toate că a avut contribuţii
remarcabile, demonstrând iubirea faţă de ţară şi de interesele
naţionale.
Corespondenţa inventatorului dr.ing. Ion Şt. Basgan cu
savantul Henri Coandă

Nr. 124/1972
Bucureşti 20. XI. 1971

Tovarăşului Ministru Consilier
Henri Coandă
Consiliul de Stat
Loco
Tovarăşe Ministru,
Subsemnatul am deschis în SUA, cu aprobarea CC al PCR
şi concursul unor mari avocaţi din SUA şi a unor cercuri
financiare mondiale, procese pentru mari revendicări materiale
rezultate din aplicarea descoperirilor şi invenţiilor mele
brevetate în SUA.
Această acţiune de revendicări a fost posibilă numai
datorită aportului efectiv adus în ştiinţa, tehnica şi economia
mondială, recunoscut şi verificat atît în şantierele din lumea
întreagă cît şi prin lucrări ştiinţifice şi tehnice internaţionale.
Centrul de Documentare al Industriei Chimice şi Petroliere
din Bucureşti a întocmit recent o cercetare documentară
dovedind că lucrările savanţilor americani şi europeni
confirmă şi prin cercetări de laborator, dar cu aceleaşi
documentaţii matematice rezultatele mele brevetate în SUA şi în
România cu cca. 20 ani anterior şi publicate în Buletinul
academiei Române încă din 1938.
Ca inventator, de renume mondial, cunoaşteţi din propria
experienţă lupta grea pe care trebuie să o ducă un inventator,
mai ales atunci cînd prin noi descoperiri fundamentale atinge
personalităţi şi principii cu care omenirea a mers mai bine de
2000 de ani, fiind obligat să poarte controverse ştiinţifice pe
plan mondial şi în special pe plan intern.
Datorită faptului că industria a aplicat a doua zi după
brevetare şi comunicare în Congresul Mondial de Petrol din
Paris 1937 invenţiile mele cu rezultat, astăzi controversa
ştiinţifică a fost de asemenea cîştigată. Acest raport românesc
adus ştiinţei, tehnicii şi economiei mondiale a fost recunoscut şi
de mari personalităţi mondiale, americane, care s-au adresat în
scris Tov. Preşedinte N. Ceauşescu şi acest aport revendicat
prin publicitatea corespunzătoare pentru ştiinţa şi tehnica
română.
Încurajat de încrederea ce am găsit întotdeauna la dvs., atît
la Paris cît şi în ţară mă adresez cu rugămintea de-a iniţia şi
sprijini cîteva măsuri ce trebuie luate de îndată în ţară în
sprijinul acestei acţiuni.
1. Publicitate largă a acestor aporturi, care a fost oprită
oficial în ultimii ani din cauza controversei internă şi sprijinirea
totodată a candidaturii mele la Academia RSR, acceptată principial de tov. Preşedinte Miron Nicolescu, care mi-a solicitat
memoriu şi scurta biografie anexată.
2. Publicarea de urgenţă în limba română şi engleză,
eventual cu o prefaţă scrisă de dvs. a lucrărilor pregătite în
acest scop, începînd cu cercetarea documentară de 40 de pagini
întocmită astăzi în limba română şi engleză de
centru de Documentare mai sus amintit.
3. Executarea proiectului şi experimentarea în
ţară a procedeelor şi instalaţiei de foraj sonic, apt a
atinge 15 km. adîncime, adică dublînd raza de
activitate în scoarţa pămîntului, după brevetul meu
de invenţie 3.507.341 SUA din 21 aprilie 1970 în
cadrul şi sub egida Institutului de Creaţie Henri
Coandă.
CNST a dispus cu nr. 8335 din 11 mai 1970 ca
Ministerul Petrolului să întocmească tema de
proiectare şi IPCUP proiectul instalaţiei, dar pînă
astăzi nu s-a executat.
4. Sprijinirea măsurilor ce am propus prin
Ministerul de Finanţe, pentru a fi aprobate de Tov.
Preşedinte N. Ceauşescu şi CC al PCR, măsuri
analizate şi de Ministerul de Justiţie şi de Ministerul
de Externe. În special este necesar a se aproba
urgent textul convenit de ambasadorul C. Bogdan
din SUA cu avocatul Cox, cuscrul preşedintelui
Nixon, pentru sprijinirea morală ce trebuie să-mi
acorde patria mea cauzei mele din SUA.
Cu mulţumiri şi în speranţa că veţi sprijini această
acţiune, primiţi vă rog asigurarea deosebitei mele
consideraţiuni.
Dr. ing. Ion Şt. Basgan
(va urma)
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„Sic transit gloria mundi” (aşa
trece gloria lumii)
ar putea fi mottoul pentru cei plecaţi dintre noi,
uitaţ, abandonaţi,
deseori chiar în
timpul vieţii lor,
dar care, unii dintre ei, au creat valori incomensurabile
pentru ţară, uneori chiar pentru restul omenirii.
Gândul mă năpădeşte cu imagini trecute şi îmi
zboară spre o multitudine de personaje; mă înclin ca
deformaţie, spre cei care au constituit filogeneza mea,
nu care cumva să fiu catalogat drept egoist.
Nu tânjesc spre un avatar nici melancolic şi nici
metafizic, ci mai degrabă privesc spre o mişcare brauniană a antecesorilor, care, oricât ar fi vrut ei, nu
puteau să o conceptualizeze, să o reducă la esenţa lucrurilor, a trăirilor lor concret subiective.
Şi cum nu putem a ne desprindem din „cenuşă şi
umbră” - Horaţiu a clamat-o în „Ode” - aşa şi pe cei pe
care îi voi evoca succint i-a urmat un destin ca aproape
tuturor românilor ce au condus ceva în ţara aceasta,
mai întâi luminos, victorios, încununat cu lauri, medalii şi alte însemne ce le-au făcut inima să tresalte
precum un olimpic câştigător, ca apoi să sfârşească în
uitare, într-o deplină uitare.
Oare un blestem ancestral pogorât pe acest pământ,
răsfrânt apoi acestei naţii, îndeamnă spre uitare, spre
desconsiderare a unor valori perene. Să fie oare egoismul specific fiecărei generaţii care succede, cum că
„moşărlăii” trebuie abandonaţi, trecuţi pe linia moartă,
ba uneori chiar blamaţi, să zicem ca „foşti”.
După ‘45, catalogaţi ca foşti burghezi, moşieri, ca o
fostă „clasă asupritoare” care „sugea sângele poporului” „pe care l-au ţinut în lanţurile iobăgiei şi înapoierii”. Evident, era doctrină „exportată” din est,
completată apoi şi cu mecanismele specifice de distrugere a tot ceea ce era creator, benefic pentru societatea românească. Milioane de oameni nevinovaţi au
sfârşit în gulagurile sovietice (printre care şi unchiul
meu, poetul Cezar Titus Stoika) dar şi zeci de mii de
intelectuali români (în impusa orânduire din România
a anilor ‘50), în care au pierit în închisorile româneşti transformate de către alogeni „crescuţi” la Moscova în lagăre de exterminare...
Dar după ’90, socotiţi ca foşti colaboratori, turnători, ochitori, manglitori, ca foşti ai „regimului trecut”; aiurea, tot ei apar sub sloganul „La vremuri noi,
tot noi” că de unde alţii să se aleagă dupa 50 de ani de
comunism.
Ei cu ei, dar noi ne punem întrebarea, ca foşti truditori. Care trecut? Noi cei mulţi, nu ne confundăm cu
ei, cei puţini care au conceput şi realizat o distrugere în
masă a industriei româneşti. Noi suntem, cu bune cu
rele, talpa ţării; nu putem uita copilăria şi tinereţea
noastră, nimeni nu ni le poate şterge din memorie. Poate în micimea noastră ne-am împăcat cu soarta, dar cu
mic cu mare am creat valori. Nu Dej ori Ceauşescu
(ceilalţi dinainte erau chitiţi numai la distrugere - ca
alogeni teleportaţi de la Moscova) le-au creat, nici nu
puteau de unii singuri. Fabricile (acum distruse), noi
le-am creat prin muncă fără plată, prin sacrificii, prin
muncă patriotică, numai pentru un blid de mâncare. Nu
conta, eram tineri, muşchii noştri, energia noastră era
debordantă, mişcăm la propriu munţii din loc.
Aşa avem acum Transfăgărăşanul (o minune a ingeniozităţii) unde au murit în procesul muncii precum
meşterul Manole, laolaltă soldaţi şi tineri şantierişti,
apoi Bumbeşti - Livezeni, Salva-Vişeu, Prislop, Bicaz
şi alte şantiere de pe întinsul ţării.
A trecut acest entuziasm al anilor ‘50, românii sunt
un nesecat izvor de entuziasm. Se vede cu ochiul liber
că o duc greu. Din statistici, dacă e să le dăm crezare,
rezultă un grad înalt de încredere în viitor şi clasa
politică, a românilor; sunt oare naivi, sau le-a dispărut

Cronica Timpului

Timpul care devorează
exerciţiul comparaţiei. Pare-se că a trecut acest
entuziasm, precum pe teatrele de război, să apere glia
strămoşească. Acolo au murit, au murit mulţi, sute de
mii; şi cu ce folos! Pentru ca politicienii apoi, precum
porumbeii ce se găinăţează pe capul statuilor eroilor,
care la inaugurare primesc osanale, ori câinii care urinează pe soclul lor, să definitiveze în vreun fel respectul posterităţii? !
Prin tăierea panglicii dau apoi pilde neamului ca să
se ştie cine au fost adevăraţii eroi, ei care vorbesc şi
clamează false idealuri de acolo. Apoi în Parlament îşi
clădesc un scor politic pe spinarea amărâţilor, a celor
mutilaţi în războaie. Cu ce folos?
Nu avem noi neapărat un „patent” în acest demers.
Putem să ne întoarcem spre cei care constituie coloana
vertebrală a orânduirilor moderne; ochiul să ni se
întoarcă spre antichitate.
„Tempus edax rerum” (timpul devorator a tot ceea
ce există) ne-au lăsat romanii pentru eternitate. De fapt
ce i-au interesat pe ei ca un popor practic? Nu credeau
în succesiunea, spunem noi, benefică a dinastiilor împăraţi, senatori ori alţi conducători. Erau conştienţi
de valorile pe care le produceau şi că ele, valorile, vor
domina veacurile, chit că bună parte erau însuşite mai
întâi de pe la greci. Precum zeităţile, modurile de gândire şi viaţă, moravurile, învăţătorii ori filozofii etc.
La rându-le şi grecii şi le însuşiseră în bună măsură,
mai demult de la „agregate” să spunem, imperii zonale,
precum se pot menţiona ilirii, sciţii, tracii ori dacii.

Nicolae Stoika
Astfel, tracii Enea ori mai de mult Orfeu, au fost
„adoptaţi” deplin de greci. Şi nu numai, i-au preluat ca
poeţi rapsozi pe Osaios, Musaios, Linas ori Thamiris,
dacă nu cumva şi Homer era trac.
Romanii însă îşi slăveau cu prisosinţă eroii, doar ei
prin expansiune, prin războaie întreţineau Imperiul.
Drept mulţumire societatea îi răsplătea cu onoruri, cu
solde grase şi în final cu monumente pentru posteritate.
Revenind spre vremurile noastre timpul „lucrează”
pentru fiecare şi nu e de mirare cum falnici, la un moment dat, indivizi situaţi pe diverse dregătorii, sfârşesc
spre apusul vieţii ades lamentabil.
Dar dreptatea, îndoielnică narativ ca noţiune, poate
susţine incomensurabile nedreptăţi asupra naţiei române indiferent de teritorii şi sub ce vremelnică ocupare se află. Conducătorii noştri au fost adesea târâţi în
derizoriu, iar cei care au fost drepţi - întinzând mâna în
flacăra istoriei precum Mucius Scaevola* - au fost
despicaţi de cozile cămilelor, ori de sabia călăului.
Să mă întorc spre concretul actual, spre noi, trăitori
pe acest pământ zbuciumat. Să-mi focalizez privirea
către personajele mele preferate, evident, fiind eu la
mijloc, spre strămoşii mei, uitaţi, cu morminte (care
morminte!?) încă existente fără a fi şterpelite deocamdată de vreun îmbogăţit peste noapte.
Acum, un soare blând ca de primăvară îmi mângâie
creştetul şi-mi călăuzeşte paşii alături de străjerul meu,
cu forme stâncoase, prin cimitirul Bellu, secţiunea altă
dată militară; acum s-a şters graniţa. Care militară? La
ce ar mai servi ei într-o formulă europenizată. Ia să

vedem. Iată „mausoleul” (mă cuprinde un sentiment de
milă) Generalului Ştefan Ştefan Stoika (1848-1928)
unul din fii străbunicului meu patern Ştefan Hristofor
Stoika de Alzo Venicze. De la el încoace însemnul nobiliar nu a mai fost pomenit de nici un urmaş, de ce
oare? O să mă străduiesc eu să îl readuc în actualitate.
Pe scurt Ştefan Ştefan Stoika a fost veteran al Războiului de Independenţă, înmormântat în Cimitirul
Bellu fost Militar. Ce maiestuos era el pe cal, ce memorii a scris - zic eu - controversate după opinia mea.
Din ce cauză? Nu-mi vine să cred câte orori au fost
făcute în trecutul nostru de către prăduitori de viitor şi
trădători de neam şi ţară. Şi ce a ajuns acum locul său
de veci (bine că mai există) un modest şi părăsit loc
unde nu se întâmplă nimic, unde de zeci de ani nu a
aprins nimeni o lumânare (nu insist asupra cauzelor).
Privesc spre diverse construcţii recente pe alei principale, de o grandoare ieşită din comun, sfidătoare. De
fapt sfidează pe Dumnezeu, în prostia celor care le comandă, neştiind că în faţa Lui toţi suntem egali. Nişte
nimeni îşi clădesc „palate” în cimitirul Bellu. Mă uit la
„monumentele” închinate conducătorilor de arme: sunt
modeste, degajă însă prin sufletul celor care le-au creat
o imensă delicateţe. Sunt adesea miniaturi, adevărate
opere care ar face cinste oricărei expoziţii de gen, dacă
ar exista aşa ceva.
Ce diferenţă uriaşă este între Pere Lachaise din Paris, ca maestuozitate, rafinament, organizare şi stare
generală de pioşenie (fără tarafuri, mici, şi friptane cu
gipanele aferente în unele cimitire ale noastre), unde-şi
găsesc odihna veşnică figuri ilustrate ale culturii mondiale şi cimitirul Bellu, secţiunea fostă militară, faţă de
care există o păguboasă delăsare mai ales din partea
urmaşilor.
Chiar un cimitir mai modest, dar cu o înfăţişare
absolut demnă (fără ţipete, manele mortuare, fanfare pe
discuri şi pomeni pe capota maşinilor, stropite abundent cu băuturi, cu homleşi şi câini de pripas) este vorba de cel din oraşul Szeged, cimitirul Kenderes, undeşi are odihna veşnică Miklos Horthy, cavaler, reabilitat
în anul 1993. A fost reînhumat cu oarecari onoruri militare. Şi aceasta în contrast cu Mareşalul Antonescu,
amândoi având aceleaşi vini (parcă mult mai mari primul), nefiind aici loc pentru un paralelism al ororilor şi
a cauzelor acestora.
Ştefan Ştefan Stoika s-a născut la 25 martie 1848
(de Bunavestire) botezat în religia Ortodoxă la Biserica
Pitar Moşi de către unchiul său Căpitanul Alexandru N.
Racotă în ziua de Duminica Floriilor a aceluiaşi an.
Pentru a-1 deosebi de alţi Ştefani (fratele său Nicolae
Ştefan Stoika, sau un nepot al său, unul din copiii lui
Nicolae, Generalul Grigore Şt. Stoika zis Griguţă).
Lui i s-a dat porecla de „Ştefu”. Cum ar fi „şeful peste
Ştefani”.
A fost veteran al Războiului de Independenţă 18771878. În Primul Război Mondial a fost „internat” în Germania cât timp „teutonii” au ocupat ţara între 1916-1918.
Cu brevetul nr. 1019 din anul 1978 i s-a conferit
post-mortem „MEDALIA APĂRĂTORII INDEPENDENŢEI” în Războiul 1877-1878. În anul 1927 - cu un
an înainte să părăsească această lume şi-a scris pe scurt
în 27 de pagini un fel de memorii. Acestea alături de
alte sute de pagini de manuscris reprezintă o frescă
autentică a stării naţiunii, a armatei, a moravurilor şi
năravurilor cu nimic mai prejos decât starea actuală a
societăţii româneşti. Aceasta mă îndrituieşte să cred că
indiferent de perioada istorică, media aritmetică a moravurilor româneşti este aceeaşi; bizantinismul nostru
pătruns fibrilar, genetic, exprimându-mă metaforic, nu
poate fi calapodat pe o altă dimensiune istorică decât în
geografismul în care ne aflăm. Fără a insista prea mult
asupra figurii, zic legendare, a lui Ştefan Ştefan Stoika,
voi trece cu descrierea spre un alt membru al familiei
Generalul Nicolae Ştefan Stoika (frate cu cel dinainte).
Născut la 18.05.1845 şi decedat la 01.07.1914 (săracul
n-a apucat să vadă ororile primei conflagraţii mondiale
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şi nici Unirea cea Mare), Veteran al Războiului de
Independenţă, scriitor naţionalist.
A fost, ca şi fratele său mai mic, descris mai sus,
fiu al Colonelului Ştefan Hristofor (Cristofor)
Stoika de Also Venicze.
Studiile şi le-a desăvârşit la Şcoala Politehnică
din Paris de la Fontainbleau.
Faptele de mare vitejie le-a descris în lucrarea
„Amintiri din Războiul de Independenţă 18771878”, lucrare existentă la Academia Română. A
condus focul bateriei a Vl-a din Regimentul 1 Artilerie în Războiul de Independenţă la Plevna, Vidin
şi Opanez. În prezent este înmormântat la Cimitirul
Bellu; de fapt acolo nu mai e nimic, totul este într-o
deplină uitare.
Ca o faptă ce a intrat în folclorul armatei, a capturat de la fortăreaţa din Plevna, printre altele, un
tun turcesc ca pradă de război. Cu o parte din materialul acestuia a fost manufacturată mai târziu Coroana Regelui Ferdinand. Şi aceasta pentru că în
tradiţia teutonă trebuia să porţi ceva de la cei învinşi
(„vae victis” - vai de cei învinşi).
Întors în ţară a fost înaintat la gradul de maior
luând parte la organizarea cetăţii Bucureştilor. A
gestionat nenumărate probleme ale armatei, ori obşteşti, precum şi pe tărâm scriitoricesc. Şi acum...
acum în Cimitirul Bellu, nu prea mai e nimic, neavând moştenitori activi, locul său de veci e în paragină. Am reuşit cu greu să îl identific cu ajutorul
Administraţiei Cimitirului. „Eheu! Fugaces,... labuntur anni” (vai... cum se scurg anii în fugă). Locul
este „ras”, nu mai este nimic, decât nişte vagi urme,
cu o placă din care se distinge „... STOIKA”. Pentru
un general al Armatei Române este foarte puţin, ba
chiar nimic, fiind radiat din memoria vizuală. în
naivitatea mea cred că toţi generalii (şi cei asimilaţi
lor) de pe întinsul României, ori din afara ei ar
trebui strict identificaţi, respectaţi post mortem şi de
ce nu comemoraţi la nivelul Ministerului Apărării.
„Iată! Generali, maiori, drepţi soldaţi,
În focul luptelor au dovedit măreţiaFăloşi, pe cai, slujind împărăţia
S-au ales cu efemere decoraţii.
Şi ce-au ajuns ?. Un bulgăre de lut,
Părăsiţi ades, de rude, de cunoscuţi.
În viaţă nicicând n ‘au fost slăviţi
Mintea, braţu’ au pus, pentru ţară scut”
(„Ai mei strămoşi” - fragment din poezie de autor)

Prezentarea pe scurt a carierelor, într-un mod
accesibil, a celor doi generali, din marea suită a
apărătorilor de glie strămoşească purtând marca
„STOIKA” - îşi propune de a resuscita memoria
intimă, naţională, spre cei care prin contribuţia lor
au pus o piatră de temelie, pentru ca noi, astăzi, să
ne mândrim (dacă acest lucru chiar se întâmplă) cu
această ţară, ROMÂNIA.
Iar pentru cei care părăsesc ţara, pentru a se
realiza pe alte meleaguri, să ştie că oriunde vor fi ei,
mai devreme sau mai târziu vor reveni. Matca lor,
trăirile avute aici, fibra lor născută dintr-o geneză
ancestrală nu îi va lăsa indiferenţi. Iar dacă vor reveni, mai devreme ori mai târziu (ei cât şi urmaşii
lor) să ştie că şi strămoşii mei s-au jertfit la temelia
acestui edificiu uriaş care se cheamă ŢARA TA, a
NOASTRĂ a tuturor celor care gândim şi trăim
româneşte.

* Gaius Mucius - Scaevola (509 î.e.n.) - ostaş
roman, rămas cu mâna stângă (scaevola -stângaciul), după ce şi-a pedepsit, neînfricat - în faţa duşmanului - mâna dreaptă, cu care dăduse greş,
arzând-o în flacără.

Cronică literară

Poezia unei iubiri pierdute
e nimic de conjunctură protocolară, e o atitudine și o trăire
care ne cuceresc și ne cuprind în vălul așteptării de nicăieri
și de nicicând:”Vino când vrei tu acasă,/ Timidă, neascultătoare, capricioasă,/ Cu cele șapte vieți ale Învierii./ Te
aștept cu cea mai frumoasă față de masă,/ Cu untul tău
nelipsit și lipie,/ Cu ojă adusă de la Soare-Răsare,/ Cu
rândunicile în cuibul genial/ Din fericitul nostru balcon
ireal.” (Ucise-n taină zilele)
Cultivând firescul, obișnuitul zilnic, concretul din
existența familială, intimă, preamărește viața simplă care o
aduce în imaginația lui din neființă în existența zilnică.

Acad. ION DODU BĂLAN
Un volum de versuri - eveniment sub raport valoric - este
”MARIA LACRIMILOR MUTE” de Marian DUMITRU,
apărut, de curând, la editura SemnE. Volum născut ca ecou
al unei întâmplări cu conotații autobiografice, dureroase și
tragice, pierderea soției iubite, care l-a lăsat în chinuitoarea
singurătate, sentimentul esențial care vibrează în toate paginile acestei cărți de poezie.
Singurătatea aceasta, departe de a fi ”cel mai bun tovarăș”
cum credea marele poet englez Milton, este infernul
conștiinței în care omul se zbuciumă, suferă durerea fără
leac a pierderii ființei iubite:”Singurătate, bună la toate,/
M-ai lăsat singur până și tu,/ Fără aripa deșertăciunii tale
nobile./ M-ai lăsat nimănui,/ Precum lupoaica rătăcită,
propriul pui.” (Nobilă singurătate)
Plecarea Mariei în eternitate îi provoacă poetului
sentimentul unei solitudini care răscolește și strivește trăiri
și amintiri din frumoasa viaţă a unui cuplu. Singurătatea din
toate poeziile volumului lasă impresia unui deșert în care
nu-i posibil să viețuiești dacă nu ai provizii, zicea un
anonim înțelept. Cele mai bune provizii spirituale într-o
asemenea circumstanță pare a ne spune poetul Marian
Dumitru sunt amintirile dominate de amintirea Mariei:”Poate rostind cu necuvintele emoției/ Numele tău
hipnotic, Marie,/ Voi birui calvarul crâncen.// Caut paiul
salvator în volbura nopții,/ În închipuirea mistuitoare,/ Dar
totul e fata morgana.” (Nobilă singurătate)
Citindu-i versurile cu salutare adâncimi de gândire, îți
vine să te întrebi:oare poetul se vede singur în mijlocul
Neantului, ca ființa din filozofia lui Heiddeger sau vede
Neantul în mijlocul universul său? În ambele ipostaze,
poetul exprimă o variată și bogată viață sufletească, într-o
continuă căutare a ființei pierdute:”Te-am căutat o noapte
pe cer,/ Între Vega bănuitoare/ Și Carul cu oiștea în Steaua
polară./ Urlă tăcerea mea cu ochii de fiară,/ Singurătatea
bate cu biciul/ Arzător al aducerii aminte.”
(O noapte pe cer)
Amintirea oricât de frumoasă sau de dureroasă rămâne în
sfera vieții unde moartea n-o poate atinge și afecta. Într-un
fel sau altul ea e prezentă în majoritatea poeziilor și răzbate
dimensiuni sufletești intime și adesea spații cosmice prin
care s-ar fi rătăcit ființa iubită:”Ai trecut deja de sârma/
Ghimpată a orbitelor, ai trecut/ De câmpul minat cu galaxii/ Și, ca un dangăt de clopot depărtat,/ Cu o rugăciune
a sihastrului magic,/ Bați în porțile milei,/ Dar nu are cine
să le deschidă.” (Rugăciune, vulcan stins)
Cu o fină artă de psiholog portretist, poetul o evocă pe
Maria lacrimilor mute în ipostaze dintre cele mai sugestive,
de la cochetăriile feminine de pe pământ (Oja dădea o
serată) până la căutările-i mirate ale unui popas ceresc,
acolo, lângă muzica divină a stelelor. (Cocori în dar)
Cu singurătatea în suflet, poetul o cheamă, o așteaptă ca
după o plecare de scurtă durată, ceea ce sporește profundul
umanism al așteptării și intensifică dimensiunile durerii. Nu

E o inteligentă sugerare a biruinței vieții asupra morții,
atunci când omul nu uită și nu se uită pe sine. Ca valori
expresive, menite să exprime marele frământ sufletesc,
poetul se folosește de propoziții interogative și exclamative,
fără a cădea în retorism:”Ce drum fără semn ai de mers, /
Cât de lung! Oare stelele/ Pe care calci îți ajung?”
(Închipuire de azur), sau: ”Nimeni nu știe pe cine asculți
acolo,/ În lumina cea nouă de lângă intuneric!/ De cine
ți-e frică?/ Pe cine aștepți înfrigurată?”/ (Tăcând ca o carte) ori:”Mai ești undeva?Cum ești fără mine?/ Cuvântul te
sfiește în locul meu,/ Sau e numai sfinx de întrebare?”
(Șoaptele ei). Cu acest procedeu poetul menține mereu un
dialog cu ființa iubită plecată în veșnicia lumii de dincolo.
Ca-n erotica eminesciană, ființa iubită, în viziunea poetului, apare singularizată într-o unicitate, expresie maximă
a iubirii:”Spune-mi că sunt demodat când șoptesc:/ Ai fost
una pe lume,/ Tu, cu infinitul șoaptelor mici/ Fricoase-n
fiorul de Icar sinucigaș,/ Evadat din lagărul de exterminare/ Al acestei condiții umane cu boi triști/ Tăiați din
falnici tauri.” ( Pofta de viață a șoaptelor)
Ca stare sufletească, pe lângă focul iubirii și durerea
despărţirii, poetul trăiește necontenit într-o stare nostalgică.
Nostalgia e starea de spirit care leagă pe cei despărțiți, între
ei și lumile în care sunt, între ele. De aici chemarea atât de
sinceră și răscolitoare a poetului aflat într-o apăsătoare
așteptare, dar atât de umană din poezia Ucise-n taină zilele
și multe altele asemănătoare.
Consecvent cu sine însuși, poetul își exprimă gândurile și
sentimentele într-o prozodie tradițională cu ritmurile noi ale
mișcărilor sale sufletești, cu rime bogate și variate, cu metafore uneori surprinzătoare prin originalitatea lor, foarte potrivite pentru poezia elegie.
MARIA LACRIMILOR MUTE este o carte de autentică
poezie care merită citită cu participare și ochii înlăcrimați!
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Cronica Timpului

Printre noi… vieţi de eroi
Interviu cu prof. Marga Rita Popeli Tatu
autoarea volumului “Meandrele unui destin”
Întâlnirea noastră s-a petrecut cu mai bine de doi
ani în urmă, cu prilejul unei călătorii de suflet peregrinând
prin cetăţile istorice din Bucovina şi Basarabia, o memorabilă călătorie organizată de o persoană cu har prof.
univ. Crina Bocşan Decusară, cu oameni deosebiţi, pe
meleaguri demult dorite de către fiecare participant...
V-am observat imediat în grup, o doamnă distinsă,
elegantă protejată de soarele torid cu o pălărie de soare cochetă, radiind emoţii puternice, atentă şi curioasă pentru a
nu pierde nici un amănunt..., apoi când aţi îndrăznit să luaţi
microfonul şi să începeţi a depăna preamultul sufletesc
mărturisindu-ne, că reveneaţi pe meleagurile pe care aţi
văzut lumina zilei după peste 60 de ani. Tulburătoarele
povestiri ne-au copleşit prin inedit, prin tumult de simţăminte, căci aveam printre noi cu adevărat o eroină
învingătoare în lupta cu nenumărate poveri şi vitregii ale
timpurilor. Cu mare greutate vă stăpâneaţi tremurul din
voce mărturisindu-ne cum aţi plecat de pe acele meleaguri,
obligate de schimbările politice, într-o căruţă mânată de
mama, institutoare şi-n tot acest interval, conservându-vă
amintirile şi preţuindu-le prin consemnare de la toţi cei ce
au mai reuşit să rămână în viaţă, dintre rude sau
cunoscuţi...
Îmi promisesem atunci să vă reîntâlnesc şi să aflu
mai multe despre o asemenea viaţă cu totul neobişnuită,
dar mai ales cu ce calităţi eraţi înzestrată de aţi reuşit să fiţi
mereu o învingătoare... şi cum dorinţele se mai şi
împlinesc iată că acel telefon la sfârşit de noiembrie mă
apropia de împlinirea vrerii mele: aveam să particip la
lansarea celei de a doua ediţii a memoriilor unei vieţi
eroice.
Fireşte, că nu am avut răbdare până la lansare şi
mi-am procurat din librărie volumul “Meandrele unui destin” practic, devorând-o cu mult interes... Cu fiecare filă,
adesea sărind peste capitole, ca să revin apoi, descopeream
din noianul de povestiri vibranta încărcătură emoţională
a unei femei delicate, dotată cu multilaterale talente
artistice şi cu toate acestea destinată unei cariere de cercetător perseverent, împătimit de a descoperi cu obstinată
exigenţă fiecare detaliu, înţelegerea raporturilor istorice,
condiţionări şi compromisuri în împlinirea destinului. La
sfârşitul lecturii, cred ca sunteţi o persoană binecuvântată,
venind pe lume într-o familie tradiţională autentic
românească cunoscând iubirea şi grija părintească,
crescând în iubire, şi construindu-se din iubire pentru a o
putea apoi împărtăşi celor apropiaţi şi nu mai puţin a o
investi în orice act în care s-a implicat.
Greşesc? Spuneţi-mi de când a început pasiunea
dumneavoastră pentru scris?
Pasiunea mea pentru scris este veche. Din
tinereţe, în special în clasele gimnaziale, obişnuiam să trec
în jurnal evenimente deosebite, citate, impresii despre
prieteni şi prietene, despre sărbătorile deosebite alături de
părinţi sau rude; jurnalul cu primele semne ale iubirii şi
scrisorelele nevinovate le ascundeam în spatele icoanei
închisă într-o carcasă din lemn lustruit. Cu întreruperi
jurnalul a fost completat, în anii de liceu, ca absolventă şi
cu impresii trăite la catedră. De mică strângeam fotografii,
ilustrate, primite de părinţi şi de mine. Ţineam foarte mult
la albumele cu fotografii şi la cele două portrete ale
bunicilor din partea tatălui meu. Printre obiectele strânse în
geamantane, alături de mama nu am uitat să iau albumele
şi toate documentele importante.
În ce măsură vă stimulează cititorii, prietenii, familia? Am sesizat că vă erau aproape, la lansare fiul,
nepoţii şi inimosul dumeavoastră strănepot, atât de mândru de descendenţa sa.
Despre latura stimulativă: până la revoluţia din
1989, multe amintiri le-am ascuns, de teamă ca nu cumva
fiii mei, din naivitate, să le răspândească în defavoarea
familiei. Multe documente erau păstrate mai mult în arhiva
mamei. Manuscrisele, toate însemnările mele le-am păstrat
sub cheie până în anul 2003, după decesul soţului (anul
2000) şi întâlnirea cu viitorul meu prieten, basarabean prin
obârşie, cu viaţa la Bălţi intre anii 1933-1940, anul
refugiului în România. Mama lui vitregă s-a născut şi trăit
in aceeaşi comună unde s-a născut tatăl meu. Inginer,
pictor instruit, scriitor şi poet, Constantin Mihăescu Gruiu, citindu-mi manuscrisul autobiografic, aproape
poruncitor, m-a îndemnat să-l îmbunătăţesc şi să-l public
conştient că în scurt timp va intra în lumea umbrelor din

cauza unei boli incurabile. Legătura în cei trei ani fusese
atât de strânsă, încât singura rezistenţă, după părerea lui, ar
fi scrisul. A avut dreptate. De atunci, pasionată scriu şi iar
scriu, ţinând, parcă timpul pe loc. După lansarea din anul
2006 a primei ediţii intitulată “Infruntând destinul”, cartea
fiind citită şi în familie, am fost mult încurajată.
Cum vă menţineţi acest tonus? Deşi îmi imaginez că atunci când te-ai zidit din iubire, te transformi
în izvor de iubire pentru semeni...
În privinţa tonusului meu, o moştenire de la mama
şi întărit prin experienţele căpătate în special după refugiu.
Sora mea, Iruca, bolnavă de inimă, am fost obligată să
răspund multor situaţii grele. Mi-au prins bine pe parcursul
vieţii. Sunt o fire independentă, hotărâtă, perseverentă în
orice acţiune propusă, raţiunea veghind aproape de fiecare
dată. Mai am un noroc. Sunt optimistă, visez cu ochii
deschişi, îmi place frumosul şi tot ce ţine de latura estetică
a lucrurilor. Tovaraşele mele, salvatoare, sunt cărţile,
pictura, teatrul şi muzica de calitate, fie uşoară, de operă
sau de operetă. Mi-am îngrijit sănătatea, cu gândul să numi deranjez întreaga familie, prinsă mereu în treburile
vieţii de familie şi profesionale. Viaţa lângă soţul meu,
militar de carieră nu a fost uşoară. Disciplina şi ordinea mi
s-au întipărit stăruitor, pentru alţii supărătoare. Întotdeauna
am dus o viaţă echilibrată, lucru transmis şi fiilor mei.
Aţi cunoscut atâtea personalităţi, aţi venit în
contact cu dramele unor rude, prieteni, cunoscuţi, le-aţi
retrăit experienţele, ... Ce bogăţie de informaţii, de trăiri,
de asistenţă, apoi profesia de dascăl moştenită din
familie, la cote maxime de exigenţă, de dăruire, de
îndrumare a celor tineri, această nobilă profesie având
modele extraordinare de profesori din timpuri, în care
profesia de dascăl era onorantă şi onorată. Vorbiţi-ne
despre planurile dumneavoastră.Am remarcat că aveţi în
lucru alte cărţi.
Planuri de viitor, aş fi caraghioasă dacă la vârsta
de 86 de ani aş exagera cu planurile. Îmi iubesc fiii, nepoţii
şi unicul strănepot, pe care îl ador pentru spontaneitatea cu
care îmi vine în întâmpinare. Cele trei codane din Canada
sunt departe, doar telefonul mai păstrează legătura.
Despărţirea a fost extrem de dureroasă, Dan al doilea fiu
alegând varianta emigrării la sfârşitul anului 1988.
Până la ora actuală am scris romane istoricoliterare precum: “Spirala şi Chiparosul”- o călătorie
romanţată în Grecia:”Ecouri peste timp”- dialog, o
incursiune în istoria Bucureştiului şi a României,, “Teatrul
Naţional Radiofonic”- jurnal şi “Meandrele unui destin”.
Dacă Dumnezeu mă va ajuta, intenţionez să scriu, tot din
trăirile personale: “Mamina”, “ Moştenire târzie”, “ Casa
din Ivry- un colţ parizian” şi “ Oameni şi noroi”.
Credeţi în modele? Mai sunt ele necesare
tinerilor de azi?
Primele modele pentru mine şi pentru sora mea,
au rămas părinţii, cu unele momente din viaţă, vitrege
pentru menţinerea relaţiilor normale. Intre anii 19411944, al doilea Război Mondial fiind în plină desfăşurare,
timp de patru ani tata a fost transferat in Transnistria,
servind ca translator în timpul înaintării armatei române.
După refugiu, cu serviciul in judeţul Sibiu, obosiţi, relaţia
s-a deteriorat. Cu toate acestea, grijile pentru noi au avut

loc în permanentă prezenţă şi colaborare. I-am iubit deopotrivă. Un alt model a fost străbunica Vera Andrianov, o
doamnă credincioasă, instruită şi de o nobleţe sufletească,
rar intâlnită. Îmi amintesc de sărbătorile când mă aflam cu
ai mei la conacul din Meseni. De Sfintele sărbători, după
anotimp, căruţa sau sania se umpleau cu oale, pline cu
ciorbe, sarmale, cozonaci şi multe bunătăţi, împărţite apoi,
oamenilor sărmani. Am pierdut-o în anul 1938.
Apoi modele profesionale excepţionale au fost
profesorii mei, în special pe cei din facultatea de Biologie
din Cluj Victor Săhleanu, Mogoş, Traian Ceuca, Eugen
Pora, Pop şi alţii.
Cu o asemenea experienţă de viaţă, eroică, de
luptător şi învingător ce le-aţi recomanda tinerilor, azi
când au alte pretenţii de la viaţă, au alte ierarhii valorice,
ritmul vieţii e atât de alert încât îi mai pot savura clipele?
Cum vi se pare gestionarea relaţiilor între generaţii?
Confruntările există, diferenţe de vederi, educaţie...
credeţi că există practici favorabile?
În relaţia cu elevii, indiferent de anul şcolar, nu
am avut probleme. Experienţa de ani te învaţă; astăzi aflată
în mijloacele de transport, intervin cu calm, apropiindu-i
până la despărţiri plăcute. Nu sunt de acord cu răfuielile
persoanelor în vârstă, lipsite de cel mai elementar bun
simţ, după cum nu sunt de acord nici cu tineretul impulsiv,
educaţia de acasă şi pe stradă fiind la vedere.
Îmi pare rău, să afirm, că noua democraţie este
strâmb înţeleasă. Tineretul şi-a cam pierdut busola. Pun
preţ pe lucrurile mărunte, pe traiul pe spatele părinţilor,
viaţa în discoteci, nu din cele mai de soi, drogurile,
fumatul la vârstă fragedă, relaţiile sexuale de la 13 ani, cu
intrarea timpurie în maternitate. Lipsa uniformei şi
concurenţa în vestimentaţie, macină bugetul familiei,
sănătatea şi viitorul copilului. Am trăit sub monarhie, când
se foloseau nenumărate metode de educaţie morală şi
patriotică a tineretului; am prins comunismul, în întregime.
Dacă ieri mă feream astăzi recunosc, unele calităţi, şcoala
fiind obligatorie, alfabetismul eradicat, exigenţele pentru
intrarea la medicină sau la alte facultăţi fiind de mare
exigenţă, la fel gratuitatea manualelor şi amendarea
părinţilor care nu-şi trimiteau copiii la şcoală. Am avut cei
mai valoroşi scriitori şi poeţi, oameni de ştiinţă, se citea
mult din literatura românească şi din cea universală.
Teatrul şi Opera erau la înălţime. Sper ca lucrurile să se
îndrepte pentru aducerea acestei ţări printre primele din
lume, astăzi banul ştirbind personalitatea multor indivizi
certaţi cu legea, cu bunul simţ.
Având o asemenea structură pozitivă, răzbătătoare, o experienţă atât de generoasă, aveţi şi regrete?
Regrete? Sunt multe: dacă am fi rămas acasă, fără
cruda perioadă a anului 1940-1941, cotropiţi de ruşi, fără
acel război, inutil, fratricid care a nenorocit o Europă
întreagă, am fi trăit în armonie, părinţii fiind dornici să ne
ofere şi “stelele de pe cer”; căsnicia lor şi viitorul nostru ar
fi avut un alt drum, limpede, armonios, fără cerşeală şi,
fără acele umiliri, suportate din plin.
Împliniri? o adaptare generală, învăţătura de carte
şi de minte, împliniri ca fostă profesoară, astăzi, de scriitoare, cele două căsătorii, oferindu-mi copii reuşiţi,
sănătoşi, nepoţi, în lupta cu viaţa, şi un strănepot adorabil.
Dorinţe? multe, potolite. Cu voia lui Dumnezeu,
să mai prind câţiva ani, promiţători viitorului acestei ţări
minunate, râvnite, cu munţii acoperiţi, din nou, cu aer
curat, cu întoarcerea la natura cunoscută de altă dată.
Dragă doamnă Marga vă mulţumesc nespus
pentru acest interviu, vă mulţumesc că existaţi, că drumurile noastre s-au încrucişat şi am convingerea că asta
nu e întâmplător, eu cred în valoarea modelelor, îmi sunt
necesare pentru a-mi fixa sistemul de referinţă, îmi place
să le admir, să fiu în preajma oamenilor frumoşi şi nobili,
care îmi ajută să am certitudini, să mă angajez în noi
bătălii, mă motivează.
Citind “Meandrele unui destin”, am reţinut în
multe ocazii referirea la abordarea diplomatică, la
răbdare, aşa cum i-a fost destinat acestui neam să
înfrunte mereu vitregiile timpurilor, de vânturi aprige şi
reci, secete şi foame, urgii aduse de alte noroade, cu jaf
şi omor, cu sacrificii şi-ndurare, şi mereu cu ajutorul
Celui de Sus luând-o de la început...

A consemnat dr.

Clementina Timuş
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Serviciul Naţional de Sănătate,
cea mai preţioasă instituţie în

Regatul Unit al Marii Britanii
The birth of the NHS: The most precious institution
in the United Kingdom
For many people in the United Kingdom, it is difficult and almost
impossible to imagine life before the NHS (National Health Service), when
healthcare was inconsistent, unreliable and treatment had to be paid for.
In the same way; it was hard for people in the United Kingdom in
1948 to see what a national health service was going to mean for them and
for future generations.

Psh.Drd. Nestor

Becia

Pentru cei mai mulţi oameni din Marea Britanie
este dificil şi aproape imposibil de imaginat
viaţa înainte de a exista serviciul naţional de
sănătate (NHS), când asistenţa medicală a fost
inconsistentă, nedemnă de încredere şi a trebuit
să fie plătită.

2015 is a general election year in the UK with the two main political
parties stepping up their election campaigns, the National Health Service
(NHS), the country’s most precious institution, has taken centre stage in
the electoral battleground.
chirurgicale cardiace, accidentele şi tratamentele
de urgenţă, până la îngrijirea de faza terminală.
NHS are la bază idea că asistenţa medicală de
calitate trebuie să fie disponibilă şi gratuită
tuturor, indiferent de poziţia socială. Acest
principiu rămâne central şi astăzi.

Sănătăţii, moştenind planurile complexe asamblate de către administraţia anterioară, care au fost
rezultatul multor compromisuri.
După ce el a luat în considerare toate aspectele şi
posibilităţile, a decis ca în loc de a da autorităţilor
locale un rol prinicipal în administraţia spitalelor,
acestea ar trebui să fie luate în proprietate publică
şi amenajate cu bani din fondurile publice. Ferm
susţinător al aripei politice de stânga, Bevan nu a
avut încredere în propriul său partid, în a creea un
„Ierusalim socialist”.

Ideea acestui serviciu de sănătate a fost
menţionată, pentru prima dată, de Wiliam
Beverdige în raportul Beveridge din 1942 şi care a
fost rezultatul muncii unui comitet înfiinţat în
timpul războiului, pentru a sugera moduri în care
Bedwellty House este o vilă regală din secolul al situaţia în Marea Britanie ar putea fi îmbunătăţită
El a simţit şi a crezut puternic că acolo unde sunt
19-lea, în oraşul Tredegar din Ţara Galilor. În după război şi depresia anterioară.
nevoi medicale,îngrijirea medicală ar trebui să fie
camera de consiliu de la Bedwellty House a fost
creat Serviciul Naţional de Sănătate Britanic Aneurian Bevan, ministrul sănătăţii, a fost proritară şi că bugetele ar trebui să fie de im(NHS), sistem cu care numai armata de eliberare responsabil pentru Legea Serviciului Naţional de portanţă secundară.
chineză, lanţul de supermarketuri Wal-Mart şi Sănătate din 1946. Noul regim a luat fiinţă la data În 1951 Bevan a fost mutat pentru a devenii
căile ferate din India concurează ca şi mărime, de 5 Iulie 1948 şi toată lumea a primit îngrijire ministrul muncii. La scurt timp dupa aceea el a
medicală gratuit, incluzând tratament dentar,
depăşind numărul acestuia de angajaţi.
demisonat din guvern, în semn de protest la cheltratamentele optice, dinţi falşi şi medicamente.
tuielile cu scop militar şi introducerea taxelor
De la lansarea sa în 1948 a devenit unul dintre cele
mai mari servicii finanţate din fondurile publice, Aneurian Bevan a constituit-o pentru că el credea pentru îngrijirea dentară.
de asemenea, cel mai eficient, egalitar şi cu adevărat, ca mulţi dintre oamenii din Marea Bevan a condus pentru următorii cinci ani aripa
cuprinzător dintre aceste servicii. Când a fost Britanie, că trăiau sub pragul sărăciei, ca urmare a stângă a Partidului Muncii, cunoscută ca şi
lansat în 1948 a avut un buget de £437 milioane războiului şi aveau dreptul la asistenţă medicală “Bevanites”. Deşi suferea de cancer în faza
(aproximativ £9 billioane in zilele noastre). Pentru gratuită în întregime. De fapt, el a crezut atât de terminală, el a fost ales lider adjunct al Partidului
puternic în acest concept încât a demisionat în
2015/2016 bugetul este de £ 115.4 billioane.
1951, când guvernul a decis să compenseze o Muncii în 1959. A decedat la 6 Iulie 1960, iar
În 2014, Fondul Commonwealth a declarat că în parte din costurile de funcţionare ale sistemului şi statuia acestuia se poate vedea în central
comparaţie cu sistemele de sănătate a altor 10 a implementat plata pentru tratamentele dentare şi Cardifului. Spitalul Universitar din Cardiff îi
state (Australia, Canada, Franţa, Germania, Ţarile optice. El a fost unul dintre cei mai importanţi poartă, de altfel, numele.
de Jos, Noua Zeelanda, Suedia, Danemarca, miniştrii în Marea Britanie, după cel de al doilea
Elveţia şi USA), sistemul britanic a fost cel mai razboi mondial şi „Arhitect Şef” al Serviciului
impresionant. Acesta a fost evaluat ca cel mai bun Naţional de Sănătate. Bevan s-a născut la 15 Nestor Becia, este român, originar din Dalboşeţ,
sistem în ceea ce priveşte eficienţa, coordonarea, Noiembrie 1897 în Tredegar, Tara Galilor. Tatăl judeţul Caraş-Severin, are 32 de ani, psiholog,
îngrijirea centrată pe pacient, condiţii de siguranţă său a fost minier şi familia săracă în care Bevan a fost jandarm la Bozovici, s-a stabilit, cu 5 ani în
crescut, i-a dat prima experienţă a problemelor urmă, în Ţara Galilor, prin căsătorie cu Amanda
şi probleme legate de costuri.
legate de sărăcie şi boală.
şi împreună au o fetiţă de 4 ani, Elena.
Sistemul naţional de sănătate britanic trateaza
Bevan
a
părăsit
şcoala
la
13
ani
şi
a
început
să
peste 1 milion de pacienţi la fiecare 36 de ore.
Nestor Becia este doctorant, în anul trei, la
Acesta acoperă totul, de la screening-ul prenatal și lucreze într-o mină locală de cărbuni. El a devenit Institutul de Psihoterapie “Metonia” din Londra,
proiecţii de rutină, tratamente pentru condiţii membru al sindicatelor miniere şi a câştigat o membru în comitetul Colegiului Psihologilor şi
medicale de lungă durată, transplanturi, tratament bursă pentru a studia la Londra. În această reprezentant al studenţilor de doctorat, la secţia
perioadă, el a devenit convins de ideile socia- consiliere psihologică din Ţara Galilor. Lucrează
de urgenă și fazele terminale.
lismului. În timpul loviturii din 1926, Bevan a într-un spital specializat în domeniul sănătăţii
Cu excepţia taxelor pentru extra servicii optice şi apărut ca unul dintre liderii minierilor din Ţara mintale, în Abergavenny, oraş considerat a fi
servicii stomatologice, NHS este disponibil pentru Galilor, iar în 1929 Bevan a fost ales ca deputat.
„Oxfordul” Ţării Galilor, datorită frumuseţii
oricine este resident în Marea Britanie.
locului, prin aşezare şi designul specific al
În timpul celui de al doilea rzboi mondial, Bevan
Totul este gratuit; de la screening-ul prenatal de a fost unul dintre liderii de stânga în Camera străzilor şi caselor.
rutina, tratamentul pentru răceala, intervenţiile Comunelor. În 1945 a fost numit ministrul

Bedwellty House, Tredegar,
Ţara Galilor

18

Cronica Timpului

Turismul românesc, încotro!
sunt părăsite, cazinoul în paragină, parcul ca o
pădure părăsită. În parc nu funcţionează de ani
buni nici WC-ul public, fiind o problemă pentru turiste, în special. Nici autorităţile locale
nu se implică, cu toate că s-au alocat fonduri
pentru întreţinerea staţiunii.
Am încercat să exemplific starea privatizărilor care va face un capitol special.
Turismul, de altfel, nu înseamnă numai mişcare, ci în mare măsură înseamnă cunoaştere, sănătate, prietenie...
Aşa cum am spus de la început, România este ţara binecuvântată de Dumnezeu
cu toate formele de relief.
La acest început de mileniu, România
Apolo
este o şansă pentru sănătate. Ar putea părea un
paradox, sau un slogan propagandistic, o astfel
de oportunitate, venită dintr-o ţară din Estul Europei, cu atâCă vrem sau nu vrem, cu toţii trăim într-o ţară ce tea probleme economice şi sociale... şi totuşi acest colţ al
dispune de mari bogăţii antropice şi naturale, cu mari re- Terrei deţine o imensă farmacie naturală. Într-un spaţiu care
surse şi cu largi posibilităţi de a fi recunoscută ca una dintre cuprinde toate formele de relief, România oferă, de la bun
cele mai făgăduite tărâmuri din Europa. Avem cu ce, avem început, o paletă temperat-continentală ce acoperă cele mai
cu cine, dar ne lipseşte ceva care, ştim noi ce... Dacă ne-am diverse prescripţii, climatul de litoral al Mării Negre, cel de
referi numai la turism, ar fi poate prea nedrept să
ne îndrumăm paşii şi privirea către o zonă anume;
deltă, litoral, Bucovina, Maramureş, Oltenia, etc.
Am greşi enorm de mult, deoarece mai pe tot
cuprinsul ţării găsim locuri mirifice, staţiuni, şi de
ce nu, adevărate comori ale culturii şi istorei acestui popor.
Au fost vremuri când s-a galopat dar s-a
şi scris, consumându-se multă cerneală, pe tematici ca: Industria Constructoare de Maşini,
Industria Chimică, Perochimică, agricultura, etc.,
dar care în realitate au devenit, fără a se spune pe
înţelesul tuturora, pivotul principal al economiei
naţionale. Acestea au contribuit la dezvoltarea turismului românesc prin apariţia unui număr însemnat de staţiuni şi complexe hoteliere. Lucrul
acesta se observă şi astăzi, în turism, prin mai
multe elemente situaţia grea în care se află mai
Băile imperiale
multe staţiuni, cândva cunoscute ca adevărate perle. Sunt multe neajunsuri, starea drumurilor şi incâmpie şi de dealuri, dar şi cel al Munţilor Carpaţi, cu
frastructurii, micşorarea şi scăderea fluxului turistic, reduce- altitudini ce ating 2500 de metri. Există pe întinsul acestui
rea calităţii serviciilor, etc. Este nedemn să le enumerăm pe teritoriu o surprinzătoare, şi chiar de invidiat, avuţie de iztoate şi să punem degetul acum pe rana care deja este voare minerale şi locuri terapeutice, de nămoluri şi mofete.
inflamată.
Răspândite în toate colţurile ţării, cele peste 160 de localităţi
Pentru foarte mulţi amatori ai scrisului şi ai politicii balneo-climaterice fac din România o redutabilă bază de
este uşor să dea vina pe câte un biet secretar sau ministru de tratament.
turism pentru unele nereguli sau deficienţe auzite sau chiar
văzute. Realitatea este cu totul alta... Acordarea unui coeficient foarte mic din PIB la capitolul dezvoltare turistică,
desfiinţarea în rânduri repetate a ceea ce înseamnă Ministerul Turismului, înlăturarea unor adevăraţi specialişti din
structură şi numirea unor amatori pe criterii politice în
funcţiile cheie la capitolul turism, cultură, învăţământ,
dezvoltare.
Mai marele turismului românesc numit cu ani în
urmă, Dan Matei Agaton a făcut pariu cu partidul lui de guvernământ de atunci, că va privatiza totul într-un mod rapid,
rezultatele, se văd, sunt catastrofale. Unii nu au fost în stare
nici să zugrăvească, dar să mai şi îmbunătăţească baza respectivă. Nu s-a luat în calcul, ca în alte sectoare de activitate, ca cei care au devenit proprietari peste noapte, să fi
fost absolvenţi cu studii superioare în domeniul turismului
sau lucrători în turismul de altă dată. Este ştiut că atunci
când este vorba să faci o farmacie sau o altă activitate de importanţă majoră, ţi se cere să fii pregătit şi specializat în acel
domeniu. În turism s-a petrecut altfel. Nu pun în discuţie decât cum a privatizat Dan Matei Agaton staţiunea Băile
Herculane. Nu ştiu cum mai doarme domnul fost ministru,
atunci gând aude şi vede dezastrul de la Băile Herculane. A
dat staţiunea unui portar, despre care toată suflarea staţiunii
vorbeşte: s-au vândut/închiriat unele obiective de imporTurismul românesc s-ar putea numi pe drept cuvânt
tanţă majoră. Centrul istoric, comparat cu o altă staţiune, turism balnear.
Karlovy-Vary, arată deplorabil. Folosesc acest cuvânt
Merită notat, de asemenea, că registrul terapeutic
deoarece, aflându-mă la Drobeta-Turnu Severin, un vas de rămâne deschis, în multe zone româneşti se găsesc excelenţi
pasageri ce face croazieră pe Dunăre, era ancorat în port. La factori curativi nevalorificaţi încă, la fel cum descoperirea
o discuţie cu ghidul de pe vas, mi s-a spus textual printre altora, neştiuţi, este oricând posibilă.
altele: “Vizitez oraşul, căci i-aş duce la Băile Herculane, dar
Balneologia are, de altminteri, pe aceste pământuri,
e deplorabil.” De necomentat. Hotelurile din centrul istoric

tradiţii străvechi. Cu mii de ani în urmă, dacii cunoşteau
virtuţiile apelor tămăduitoare de la Germisara, de pildă, localitate transilvăneană ce poaretă azi numele de Geoagiu. La
rândul lor, romanii au descoperit, mulţumind zeilor pentru
miraculoase însănătoşiri, apele calde, termale, din aşezări
precum: Băile Herculane, Călan şi Hunedoara...
Sunt ape minerale care se adună din pânzele freatice de suprafaţă, altele care ţâşnesc de la adâncimi de peste
1.500 de metri. Unele vin fierbinţi, altele, adunate în lacuri
helioterme, precum vestitul Lac Ursu din staţiunea Sovata,
se încălzesc preluând şi păstrând căldura solară. Într-unele
predomină anumite substanţe minerale, altele sunt radioactive. Nu-i lipsit de interes să pomenim câteva dintre cele
11 grupe de ape minerale clasificate astfel de specialişti.
Vom găsi, de exemplu, în staţiunile Băile Felix,
Geoagiu Băi, Moneasa, Vaţa de jos – ape oligominerale termale şi, de aceeaşi factură, dar reci, la Călimăneşti, Slănic
Moldova şi Băile Olăneşti. Folosite în cura internă, ele au
efecte similare cu izvoarele din staţiuni ca: Fiuggi (Italia),
cu cele de Evian, Plombieres şi Saint Nectaire (Franţa), ori
Bath (Anglia). Asemănătoare apelor de la Vals-les-Bains
(Franţa), de la Chianciono şi La Pelegrino (Italia), de la Bad
Bruckenau, Bad Homburg (Germania) sunt izvoarele carbogazoase din staţiunile româneşti Borsec, Biborţeni,
Buziaş sau Lipova. Vestite sunt şi apele clorurate sodice de
la Băile Herculane, Ocna Sibiului, Slănic Moldova, Sângeroz Băi, Bazna, Ocnele Mari. Efectele lor curative amintesc de staţiunile Wiesbaden şi Baden-Baden (Germania), Salins-les-Bains(Franaţa), Salsomagiore, Montecatini
(Italia) sau Ischl (Austria). Şi am mai putea înşirui alte staţiuni balneare cu izvoare alcaline, feruginoase, iodurate şi
sulfuroase, sulfatete şi arsenicale ale căror compoziţii chimice complexe au făcut prin timp adevărate minuni în disputa cu afecţiunile.
Staţiunile balneoclimaterice româneşti au, desigur,
clasificările şi indicaţiile lor în literatura de specialitate.
Multe dintre ele, datorită prezenţei unei palete largi de factori terapeutici, sunt recomandate în tratarea simultană a mai
multor maladii. Ne-ar fi, de aceea, cu neputinţă să adunăm,
în aceste puţine rânduri, date şi amănunte ce, în mod normal, alcătiuesc tratate şi ghiduri terapeutice.
Turismul ar putea fi motorul economei. În occident, industria turismului susţine presa.
Din fericire pentru ei şi din nefericire pentru noi, în
străinătate relaţiile celor din acelaşi domeniu sunt mult mai
strânse. Acolo funcţionează o sinergie şi o dinamică pozitivă, care aici din păcate, nu se poate aplica din cauza acelui
reper unic, original şi inconfundabil, care ne caracterizează
pe noi românii, ORGOLIUL.
Ar trebui să învăţăm să colaborăm mult mai strâns, sincer şi
concret, atât hotelul cu agenţia,
agenţia cu organizatorul de eveniment, administraţia locală cu prestatorii şi toţi cu presa. Deja există
o modificare vizibilă de atitudine şi
aprofundare, cu care presa abordează componenta aceasta a pieţii,
turismul. Presa a dezvoltat subiecte
mult mai concrete, palpabile, articole pozitive despre preocupări de
investiţii, despre creştere, resurse
umane, management, etc. ceea ce
face bine. Categoric presa de turism ar trebui susţinută de operatorii din industria turismului.
Repet, industria turismului poate deveni motor al dezvoltării economiei. Trebuie să avem curajul să
dezvoltăm, cu mai multă dăruire,
Băile imperiale activitatea turistică în România
noastră frumoasă şi bogată şi să
ştim precis încotro mergem.

Mădularu Dumitru
dumitrumădularu@yahoo.com
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Dragobetele
Interviu cu Acad. ALEXANDRU SURDU
Preşedintele Secţiei de Filosofie, Teologie,
Psihologie şi Pedagogie al
ACADEMIEI ROMÂNE
Pe 24 Februarie se iubeşte! În cel mai curat şi mai intens
mod, în stilul dulce românesc. Pentru că vin Dragobetele, Sărbătoarea
românească a dragostei, despre care se spune că şi-ar avea rădăcinile
în tradiţiile dacice. Suntem desigur îndreptăţiţi să ne întrebăm: încă o
zi dedicată iubirii? Nu a trecut recent Sfântul Valentin? Sigur, nu e
nimic rău în a avea mai multe sărbători dedicate iubirii. La urma
urmei de ce nu ne-am striga mai des iubirea într-un secol în care
suntem din ce în ce mai privaţi de ea? Existând partizani şi de o parte
şi de alta a taberelor, ziua Sfântului
Valentin şi Dragobetele au intrat
involutar într-un soi de competiţie pentru supremaţie. Argumentele sunt complexe, e o confruntare a culturilor, un orgoliu autohton sau o răzvrătire împotriva comercializării dragostei, şi cu toate
acestea, Ziua Îndrăgostiţilor preluată de
peste ocean pare să aiba ceva mai multă
notorietate, având parte ce-i drept, de o
mai mare promovare. Dacă vrem ca
Dragobetele nostru tradiţional să recupereze din handicap trebuie ca, mai întâi
de toate, să-i cunoaştem istoria, să-l
explicăm, să-l întelegem şi mai apoi să
ni-l însuşim cu adevarat.
Când se serbează Dragobetele, domnule Alexandru Surdu?
În lumea satului românesc, pînă la jumătatea secolului XX, în preajma
zilei de 1 martie, cel mai adesea pe 24 februarie, oamenii ţineau sau
făceau Dragobetele. Această zi cu tradiţie în spiritualitatea populară
coincide cu sărbătoarea ortodoxă a Aflării capului Sfântului Ioan
Botezătorul. Denumită şi “Cap de primăvară” sau “Logodnicul Păsărilor”, această sărbătoare populară era asociată cu anotimpul renaşterii şi al speranţei. Este începutul anului agricol, momentul în care
natura se trezeşte, ursul iese din bârlog, păsările îşi caută cuiburi, iar
oamenii, în special tinerii, intră şi ei în rezonanţă cu ea.
Există atestări documentare ale acestei sărbători?
Da, există. Din păcate, mitologia noastră, comparabilă în multe
privinţe cu cea grecească, n-a avut la vremea cuvenită, a credinţelor în
zeităţi, aezii şi homerii care s-o cânte în poeme. Ion Heliade Rădulescu
şi Mihai Eminescu au încercat s-o povestească sporadic în versuri, dar
amintirea sa era de mult apusă. Referitor la atestatele documentare,
acestea pornesc doar din secolul al XIX-lea, ceea ce pe scara timpului
nu înseamnă mare lucru. Tradiţii se păstrează cu precădere în sudul şi
sud-vestul României, dar şi în
Şcheii Braşovului unde le-am
auzit eu povestite de bunici.
Micul dicţionar academic
atestă folosirea cuvântului din
anul 1774. E foarte posibil ca
la forma actuală să se fi ajuns
prin confuzii paronimice,
etimologie populară, prin
apropierea compusului slav de
cuvinte cunoscute din familia
lui “drag” şi prin reinterpretarea lui ca nume propriu
de persoană; în acest caz,
“zeul” s-a născut pornind de la
un nume.
De fapt, cine este Dragobetele, domnule academician?
Dragobetele era o zeitate
arhaică înrudită cu cele mai
importante personaje din panteonul românesc. Era fiul Dochiei, numită
de regulă Baba Dochia. Faptul că era numită “babă” se datorează
legăturii cu sfârşitul anului astronomic, plasat la 1 Martie, când era şi
sărbătoarea Sfintei Ev(dochia), de unde se crede că a provenit numele
“Dochia”. Fiul ei, Dragobetele era asociat cu lumina, cu soarele şi cu
Primăvara. Era pretutindeni. Topea gheaţa de sub streaşină,
înmugurea ramurile copacilor, semăna florile câmpului şi aranja
“logodna păsărilor”. Fetele şi-l imaginau ca pe un înger adolescentin,
în haine albe vaporoase, plutind uşor, ca un fluture de abur, ca o adiere
parfumată, printre ramurile înflorite ale cireşilor. La apariţia lui,
băieţii şi fetele erau cuprinşi de o agitaţie necunoscută, căci acum le
venea şi lor rândul la marea bucurie a iubirii, cu tot fastul acesteia,
despre care ştiau numai din auzite. Pentru ei erau cele mai frumoase
perioade ale vieţii, pe care tinerii le trăiau din plin, cum zicea şi
poetul: “pierzându-şi dorul de părinţi şi visul de luceferi”. Dragobetele era personificarea acestei iubiri simbolurile trăirii extatice a ca-

Să iubim... româneşte!

tharsis-ului iubirii, a împletirii armonioase dintre frică, plăcere,
uimire, milă şi dragoste.
Încerc să-mi imaginez nerăbdarea cu care aşteptau tinerii
aceştia venirea Primăverii şi sărbătoarea de Dragobete…
Era ziua când aveau voie să se arate în lume, ce-i drept însoţiţi şi
supravegheaţi de părinţi şi de rude. Întâlnirea de Dragobete, logodna
de dragoste a tinerilor se petrecea, la început de Primăvară. Se alegea
o zi frumoasă, cu soare şi se mergea într-o poieniţă, înconjurată de pădure tânără, de tufe şi arbuşti cu ramuri înmugurite şi cu păsări cântătoare. Gătiţi cu cele mai frumoase veşminte şi cu încălţări potrivite
pentru mersul prin pădure şi alergat, se adunau, cu mare veselie, grupuri de familii, glumind, râzând şi chiuind, având la mijloc, împodobit
cu flori la pălărie sau la căciulă, câte un flăcău, sau câte-o fată mare,
purtând cunună înflorită pe cap şi cozi împletite cu flori. Zeul dragostei din văzduh, plutind pe adierea vântului de Primăvară, le îmbujora feţele şi le aprindea în suflete flacăra iubirii. La un colţ de poiană,
muzicanţii trăgeau din lăută şi ţambal un fel de hore săltăreţe. Se adunau de o parte fetele, şi de alta feciorii, se strigau pe nume, se îmbrăţişau şi, ţinându-se de mâini se prindeau
în două hore închise, una de flăcăi şi alta
de fete mari, grupându-se şi despărţinduse în perechi, alergând câte doi, îmbrăţişându-se sau respingându-se în timp ce
restul cântau şi băteau din palme. Fetele îi
observau pe flăcăi pe îndelete, şi fiecare
şi-l alegea pe cel mai frumos. Nici flăcăii
nu se lăsau mai prejos, şi tot alergând după fetele ieşite la iveală, prindeau câte
una, o sărutau şi o săltau de subsuori, fugind apoi după alta, pentru a se lăuda a
doua zi la prieteni. Aceasta era logodna
lui Dragobete, logodna de dragoste, fără
nicio altă valoare în afara iubirii de dragul iubirii.
Mai e iubirea la moda în mileniul trei?
Dacă mai e la modă... iubirea? Ea este o constantă a naturii umane, e
înscrisă în genele noastre atât de adânc, încât nici măcar acest început
de mileniu, nebun, dezumanizant şi agresiv, n-o poate uzurpa. E marea noastră şansă, alături de credinţa în Dumnezeu, de a fi fericiţi, de
a triumfa afectiv, într-o societate care ne umileşte metodic, în care
suntem pândiţi, fără apărare, de coşmaruri. S-ar putea doar ca formele
pe care le îmbracă să nu fie aceleaşi cu cele pe care le ştim noi din
cărti, din filme, chiar din tinereţile noastre. Eu cred că formele pe care
le iau manifestările iubirii au legătură directă cu nivelul de cultură al
oamenilor. Semne de îngrijorare există: din ce în ce mai mulţi adolescenţi teribilişti întorc spatele valorilor tradiţionale, în favoarea celor
ale societăţilor de consum, tentaţi de sexualitate, şi mai puţin de dragoste, seduşi de ideea că iubirea adevărată va deveni în viitor o amintire; din ce în ce mai multe fete frumoase se lasă captivate de perspectiva unei vieţi opulente, alături de parteneri miliardari. Din păcate, nu
toţi oamenii tânjesc după o mare dragoste. Mulţi dintre ei caută fericirea, atât cât le e dat lor să fie fericiţi, în ispitele lumii materiale, în
vicii, în putere. Vom iubi în continuare, după "puterile" şi sensibilitatea noastră, pentru că fără
iubire, sufletul nostru, lumea
noastră interioară, dar şi cea de
dincolo de noi, sunt golite de
sens, uscate ca nişte frunze strivite între paginile unei cărţi.
Dacă tot îl avem pe
Dragobete, de ce importăm
sărbători ale iubirii?
Într-un fel, Dragobetele a fost şi
el o victimă a comunismului.
După Revoluţie, locul lui a fost
luat treptat de Sfântul Valentin,
care a fost importat din lumea
occidentală şi care este sărbătorit conştiincios pe 14 februarie.
Entitate magică asemănătoare
lui Eros sau Cupidon, Dragobetele nostru se diferenţiază de blajinitatea Sfântului Valentin din
tradiţia catolică, fiind un bărbat chipeş, un neastâmpărat şi un năvalnic. La noi este păcat că minunata sărbatoare tradiţională de Dragobete riscă să se piardă cu totul. Este adevărat că ea nu a cucerit niciodată oraşele, dar până acum câteva decenii dădea viaţă satelor cu toată
bogăţia ei de obiceiuri şi de semnificaţii. Ar fi păcat să o pierdem
lăsând-o să fie înlocuită cu o sărbătoare, atât de săracă în semnificaţii
în comparaţie cu ea. Chiar dacă astăzi, în afară de interlocutorul dumneavoastră, n-ar mai crede nimeni în Dragobete, cititorii portalului
dumneavoastră ar fi bine să înţeleagă faptul că forţele dezlănţuite ale
răului, care bântuie prin lume şi, mai cu seamă, pe la noi, ar putea să
ducă, lăsate în voia lor, la pieirea pentru totdeauna a sentimentului
înălţător al iubirii, ca şi a dreptei noastre credinţe.

A consemnat, BENONE NEAGOE
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Cronica Timpului
Remus Fişcă
în dialog cu

Ioan Astalus

Ioan Astalus şi miniaturile sale

Remus Fişcă: Cum se împacă miniaturistul cu sculptura
monumentală?
Ioan Astalus: Coabitează... De fapt nu-i decât un alt mod
de a vedea sau de a face sculptură. Mă incită contrariile şi
am acceptat provocarea de a ciopli diverse materiale, mai
mult sau mai puţin convenţionale, cu scopul declarat de a
pune în valoare partea estetică a existenţei. Fără frumuseţe
viaţa nu ar avea „trăire”, s-ar reduce la o stare vegetativă
perpetuă. Când dispare arta piere omenescul din noi şi redevenim mecanisme de vieţuire. Între sculptura mea monumentală şi cea miniaturală nu-i decât o altă abordare, un
alt unghi de a privi şi a mă dărui cioplitului.

Elogiul Lunii

R.F.: Care vă este cel mai iubit personaj?
I.A.: Eminescu. Mihai Eminescu!
R.F.: După ce l-aţi „cioplit” într-un bob de orez, acum lucraţi la cel mai mare bust al lui din câte s-au realizat în
lume?
I.A.: Da, l-am imortalizat pe Eminescu în 37 de materiale
şi ipostaze, de la bobul de orez la acest bust de peste 3
metri, cioplit în carnea unui tei bătrân de 125 de ani, aflat
în curtea unei şcoli din oraşul Iernut şi mă strădui, de ceva
vreme, să-l sculptez într-un bob de mac.

Mihai Eminescu - Iernut

Constantin Brâncoveanu

R.F.: Cum încheiaţi anul 2014, din punct de vedere
artistic?
I.A.: Cu lucruri care mă pun în ipostaza de a dărui comunităţii busturile lui: Constantin Brâncoveanu, Horea, Mihai
Viteazul, Bob Robert, Howard Eduards şi, nu în ultimul
rând, bustul lui Cornel Udrea, care deschide „Aleea personalităţilor” de la Muzeul Viu, Sopor-Cluj Napoca, apoi o
statuie uriaşă a soldatului necunoscut şi câteva sute de
portrete mici sau miniaturale, plus câteva expoziţii de grafică, desene şi sculpturi la Viena, Munchen, Madrid, Londra şi... ultima la Poznan, în Polonia, care se va închide pe
10 februarie 2015.
Remus Fişcă: Fiecare operă are povestea ei dar cea a
Apostolului Andrei este mai aparte. De ce?
I.A.: În anul 2011, în cadrul Taberei de sculptură „Sever
Suciu” de la Gâmbuţ am cioplit statuia Apostolului Andrei,
cel care a creştinat poporul român, într-un stejar de 2,20
metri şi care a fost amplasată în curtea primăriei Bichiş,
judeţul Mureş. După alegerile din 2012, noul primar ales,
ungur fiind, ca să-şi serbeze victoria şi să facă să dispară
tot ce-i românesc, după declaraţiiile domniei sale, a decis
să facă din statuie lemn pentru grătare. L-au legat cu funii
pe sfântul Apostol Andrei şi l-au târât de-a lungul satului,
după maşină, până la crâşma unde se ţinea evenimentul.
Călăii au renunţat să-l taie bucăţele, abia când, nici cea dea treia drujbă adusă nu a pornit. Atunci l-au târât până la
ieşirea din Bichiş, aproape de intrarea în Nandra, în curtea
unui ţigan, dăruindu-l acestuia ca lemn de foc. Acesta vrea
să-l hăcuiască, dar îi sare toporul din coadă, îi loveşte un
copil, el renunţă şi anunţă Poliţia. Urmează o poveste incredibilă cu arestarea statuii şi ţinută aproape un an în
garajul Poliţiei din Luduş. Spre cinstea şi omenia lui, preotul paroh, onorific, Ilie Bucur Sărmăşanul, salvează statuia
schingiuită şi o duce la mănăstirea de la Sărmaşu. Eu i-am
obolojit rănile, luptându-mă cu nedreptăţile justiţiei şi ale
oamenilor, iar acum priveşte oraşul de sus.

Scumpete

Carin

Dacul

Vestitorul
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