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Membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

La iniţiativa Filialei Caraş-Severin
a Uniunii Ziariştilor Profesionişti

din România, cu sprijinul
Consiliului Judeţean, jurnalişti din

Bucureşti, Craiova, Hunedoara,
Băile Herculane, Caransebeş şi
Reşiţa s-au întâlnit în Poiana

Rusca Teregova la o manifestare
profesională, sub genericul 
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Român de Reflecţii Euroatlantice,
col.(r) Ion Petrescu a prezentat o
amplă informare despre contextul
actual european şi transatlantic, la
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Teregova. Dialogurile au fost
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mare actualitate şi preocupare.
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Mă gândesc şi mi se pare, uneori, că am fi nişte
pasa geri plutind în derivă, în plină noapte, pe un

vas Fantomă. Marea pe care o cutreierăm este tulbure şi
foarte agitată - o „mare de amar”, cum spunea oţărât
mult prea îndu reratul nostru poet Mihai Eminescu. Da,
am fi asemenea unor navigatori de cursă lungă,
îndătinaţi.

Alteori, visăm urât rătăcind pe o corabie beată, hurdu -
căită, pradă furtunilor iminente, pândindu-ne ameninţător.
Bieţi pasageri - destinaţi amarurilor diso lutive marcaţi de
ciudate stări de spirit greu de înţeles, halucinante. Înăcriţi
până la rărunchi, răpuşi de ură, învrăjbiri şi încrâncenări,
de spaime şi suspiciuni, de frică şi duşmănii, dezbinări şi
incertitudini, neîncredere, nesigu ranţă şi insecuritate, jefuiţi
de speranţe, vidaţi de sentimente nobile şi idealuri supe -
rioare, schilodiţi moral şi mutilaţi spiritual.

Distorsiunile, contradicţiile şi convulsiile din socie -
tatea românească ne consumă toate energiile şi ne
întârzie lucrarea începută, drumul firesc spre ţinta mult
dorită. Corupţia scurmă în continuu la temeliile construc -
ţiei. În gândirea, concepţiile şi acţiunle oamenilor se
insinuează pervers teama, neliniştile şi obsesiile de toate
felurile. Egocentrismul îngust, paranoia, cameleonismul
politic şi antinomiile atitudinale, comportamentale; ca şi
îndoielile; vidul lăuntric ne-au condus către inacţiune
ruinându-ne sufletul şi spiritul. Astfel s-a ajuns ca, între
oameni, să se instaleze o nouă cortină de fier, cortina
incomunicării, a implacabile izolări; amenii nu mai au
sentimente frumoase ci, mai degrabă, presentimente şi
resentimente.

Parcă am fi predestinaţi să purtăm pe umeri blestemul
păcatului originar...

Rezultatele se văd: oamenii - din nefericire unii valo -
roşi - au apucat drumul bejeniei, devenit, cum s-ar spune un
fel de sport naţional. Este strigător la cer!

Toate acestea ne îndeamnă, mai mult, ne obligă la
reflecţie, la autoexaminare, să luptăm pentru a depăşi
aceste momente dificile. Este imperativ necesar să acţio -
năm cu fermitate, dar şi cu celeritate, în aşa fel încât să

fie dezactivate, oprite maşinăriile şi mecanismele obstruc -
tive din societate, încă funcţionale şi rezistente, din
păcate. Este o aspiraţie a omului din totdeauna de a se
regăsi şi reclădi (pe sine), de a se înălţa spre soare
precum mitologicul Icar, din acest labirint ostil în care ne
ducem existenţa; haideţi să înlăturăm barierele artificiale
puse între noi, în anii din urmă, înăbuşiţi de zgură şi
cătrăniţi de ură. Să smulgem din rădăcini mătrăguna care
ne-a năpădit ogoarele otrăvindu-le. Depurativul „minu -
ne” ar putea fi antidotul, panaceul universal menit a ne
însănătoşi organismul bolnav, în care ni s-au inoculat
sistematic toxinele urii. Avem de edificat noua construcţie,
în fapt, reconstruirea ţării pe alte baze. Nu prea mai este
timp; acesta nu mai aşteaptă şi orice întârziere ne costă
tot mai mult. În acest context capătă sens şi noi dimen -
siuni problema găsirii unor soluţii izbăvitoare. Nu avem
voie să capitulăm, să abdicăm de la lupta pentru
reconstrucţia cetăţii.

De relativ scurtă vreme şi-au făcut apariţia în ţara
noastră nişte mutanţi înspăimântători - bogaţii neamului.
Vorba aceea: „ce nu a văzut Parisul”. aceştia au capa -
cităţi miraculoase de a transforma cu bagheta „magică”
tot ceea ce întâlnesc în cale, propensiunea lor către supra
înavuţire fiind de mare notorietate. Din nefericire, fiind o
speţă prolifică, nu mai ai loc de ei. Aşa că autorităţile
statului s-au grăbit să le asigure locuri de „cazare”
corespunzătoare rangului şi dimensiunilor avute, cu
servicii de „protecţie şi pază” asigurate. Fiind putrezi de
bogaţi, aceşti supermeni emană deja duhori pestilenţiale,
de hoit care prefigurează extincţia lor inevitabilă.

Ne dorim o ţară a concordiei şi a iubirii! Între oa -
meni, nu aceea de sine, ori în sine, ci una care vindecă
toate. suntem obosiţi. Am uitat să privim cerul spuzit de
stele, sclipătul luceafărului eminescian şi lumina blândă
a lunii; ne-am întors capul de la ceea ce dumnezeirea le-a
lăsat pământenilor: dragostea, iubirea care vindecă. Da,
chiar o iubire romantică a tinereţii de altădată... De ce
nu? „Iubirea” care - cum scrie Dante - „Mişcă soarele şi
alte stele”. Fiindcă dacă iubire nu e, nimic nu e. Ne
impresionau, cândva, declaraţiile de iubire aprinsă dintre
îndrăgostiţii din Luceafărul poetului nostru naţional, chipul
unicei femeii din lume - cea „mândră-n toate cele”...

Revenind pe pământ, să ne aducem aminte şi de
iubirea pe care a nemurit-o poetul german Heinrich Heine
în poezia sa Lorelei - din mitul înfăţişând o zeitate a
frumuseţii feminine ce străjuia legendara stâncă  din
apele învolburate ale Rhinului. Merită să fie, de aseme -
nea, menţionat şi faptul că unul dintre posturile de tele -
viziune româneşti transmite regulat, îndeosebi seara, piesa
muzicală Lorelei, în interpretarea cântăreţului apre ciat,
aurel Moldoveanu, cu timbrul său vocal specific - percu -
tant, cuceritor, ce învăluie mitul iubirii, reluat într-o
variantă textuală adaptată. Interpretul ne încântă cu vo -
cea lui de aur - voce a unui virtuoz în care melodicul se
împleteşte cu ritmul mişcării de dans graţioase a parte ne -
rilor cuprinşi de vraja iubirii, ce alcătuiesc o entitate sen -
ti mentală bine articulată, exprimată artistic, aproape
sacral. Parcă îl auzim invocând şi evocând chipul ferme -
cător al iubitei. Să îl ascultăm: Lorelei, Lorelei,/ Eşti vi -
sul meu frumos de rai,.../ Buchetul meu de flori de mai.../
Mereu, mereu te voi iubi,/ Atât cât viaţa mea va fi ... 

Într-o aceeaşi tonalitate lirică, unduitoare, care-ţi
mângâie inima, este şi o altă piesă muzicală - „Pas în
doi”, în interpretarea aceluiaşi îndrăgit artist vocal.

Să ne deschidem, aşadar, larg inimile către frumos,
către iubire, care ne fac mai buni, mai sensibili, mai tole -
ranţi şi mai îngăduitori. Să admitem şi să credem în
supremaţia iubirii - în accepţiunea cea mai cuprinzătoare
a cuvântului - sub impulsul, imboldul revigorator al atrac -
ţiei universale: interplanetar, intergalactic, între om şi
univers, între spirit şi materie.

Îndemnul, chemarea către iubire îndeplinesc aici rolul
de integrator şi purificator al interiorului şi conştiinţelor
oamenilor; o misiune cu totul specială - aceea de sanitaţie
socială cu caracter moralizator. Conform dictonului
Iubirea vindecă firea...

N.B.
Desigur, cititorii noştri îşi vor da seama că autorul s-a

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

IOAN MIHUŢ

Marea de amarMarea de amar
– Unele notaţii –

Oraşele Europei, mai ales
capita lele Europei au reguli.
Cetăţenii care nu le înţeleg întreabă.
Cei care le încalcă plătesc. Unii
dintre ei chiar se mută în altă
parte... cu sau fără „supărarea” ong-
urilor militante pentru drepturile
omului. Roma, spre exemplu, o
capitală pe care o iubim chiar din
cărţile de istorie, aplică reguli peste
reguli mai ales că are multe de
apărat. Trebuie să-şi apere
monumentele, palatele, are nele,
muzeele. Şi Timişoara are de
apărat: clădiri istorice, monumente,
şansa de a deveni capitala culturală
a Europei într-o compeţitie deloc
neglijabilă. Una dintre temele ora -
şului este curăţenia. Comparativ cu
ultimii ani, să recunoaştem, este
mai curat, se spală (cam... tot de
frica Europei, care ne-a aplicat
eticheta de oraş prăfuit!), a fost şi
campania „Nu te pune cu
timişorenii!”, lumea a reacţionat, a
fost o sensibilizare a populaţiei care
a dat rezultate, este acum o altă
campanie, cea pentru un oraş
sănătos, iar mai recent vorbim

despre viitorul capitalei cultural
europene. Din această perspectivă,
o componentă importantă este cea
legată de modul în care se circulă.
De la politeţea taximetriştilor; codul
lor etic, până la calitatea transportu -
lui în comun (cu şoferi care să nu
mai fumeze în timp ce conduc, cu
aer condiţionat, scaune îngrijite şi
nu rupte de huligani) şi până la
dimensiunea arealului pietonal.
Comoditatea îl duce pe cetăţean la
boală. Da, boala la propriu, dar şi la
figurat. 

Boala la propriu începe cu folo -
sirea in extremis a automobilului. 
Ştiu persoane care, între două
întâlniri situate la 500 de metri, în
zona centrală, se deplasează cu...
maşina! Nu mai avem picioare, nici
articulaţii? Boala la figurat se insta -
lează prin sindromul suficienţei.
Totul devine prea mult pentru
cineva care le ştie pe toate!
Timişoara face acum un exerciţiu
pentru protejarea cetăţii, cu stabilirea
unei zone, la un anumit interval de
timp, când nu se va circula decât pe
jos sau cu bicicleta, când întâlnirile

în zona centrală vor avea ca mijloc
de locomoţie un tramvai sau un
troleibuz! De multe ori, lupta cu
mentalităţile consumă mai mult
timp şi energie decât multe alte
schimbări, fie ele şi geopolitice.
Mersul pe jos, promovat chiar şi de
campania ,,Timişoara, inima mea”
înseamnă sănătate şi o stare de bine.
Timişoara, din perspectiva proiec -
tului pentru o viitoare capitală
europeană, oferă o plajă mare de
varietăţi comportamentale, unele
mai colorate, altele mai sofisticate,
dar asta este urbea ce ne cere
respect şi iubire. Este mult? Este
puţin? Pentru noi, ca timişoreni, ar
trebui să fie o singură nuanţă:
normalitatea. Pe urmă, adaptarea la
zile experimentale precum cea
numită „Ziua Transportului în
Comun” să fie, simplu, un exerciţiu
al comportamentului european. La
el este nevoie de adaptare şi din
partea poliţiei, şi a primăriei, şi a
cetăţenilor. Doar trăim într-o viitoa -
re capitală, nu-i aşa? 

TimişoaraTimişoara
Capitală  culturalăCapitală  culturală

Lia Lucia Petric Epure,
autoarea cărții „Politic şi
Apolitic”, este unul dintre
autorii de texte din cate -
goria celor ce fac să se
descopere o „societate a
spectacolului” (cum o defi -
neşte sociolo gia), de fapt
o lume în care explozia
mass-media devine, la
rândul său, creatoare de

noi concepte. În acest spectacol se fac vizibile noi
imagini, oameni diferiţi, politicieni (capitolul
„Portrete”), administraţie publică, imaginea unei
comunităţi (Timişoara), a clubului Rotary şi altele.

Este o sumă de ima -
gini, compuse într-un
pei saj comun, viaţa
însăşi. În ea, subi ec -
tul central: persoana
publică, cu faste sau
nefaste influenţe asu -
pra destinului comun.
O parte din România,
o parte din Banat. O
privire peste oamenii
locului, cei ce ne pot
afecta viaţa. În bine
sau în rău... 

LIA  LUCIA  PETRIC  EPURE
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Când a apărut Corespondenţa Mihai Eminescu –
Veronica Micle (Edit. Polirom, 2000), păstrată cu

discreţie totală vreme de peste un secol de descendentele
doamnei Micle şi ajunsă la liman prin strănepoata acesteia
– devenită soţia diplomatului Grigorcea –, s-a dezlănţuit un
val euforic, de bucurie, de încordare, de aşteptare şi de
satisfacţie: ce ne aduce nou această neasemuită comoară?
Vor interveni schimbări de optică în înţelegerea firii şi
activităţii poetului; vor fi consolidate certitudini; vom găsi
confirmări complementare la ceea ce ştiam? Se vor întregi
imagini sau se vor retuşa acestea etc. etc.?

Literaţii care au scris chiar la finele cărţii nu-şi puteau
stăpâni entuziasmul. Era normal să privească volumul ca pe
o nouă deschidere spre traiectoria vieţii, dar şi a creaţiei
poetului. Mai târziu, vocile s-au mai temperat.

Ce putem spune în privinţa corespondenţei? Deschideri noi
vizând raporturile Veronica Micle-Mihai Eminescu nu
putem identifica. Texte similare ale corespondenţei
regă site – pentru care nu ajung toate mulţumirile
noastre familiei Grigorcea, care a ştiut să păstreze
cu tăcută sfin ţenie corespondenţa, precum şi
Christinei Zarifopol-Illias – deci mici citate apar
aidoma în opera lui George Călinescu, neasemuitul
exeget al poetului. Dar ansamblul acestor scrisori
este fabulos. Este drept, Veronica Micle nu a păstrat
toate copiile de pe scrisorile ei, şi bine a făcut.

Sunt păstrate însă scrisorile lui Eminescu. Ele
copleşesc prin sinceritate. Mai ales prin forţa cu care
transmit starea de spirit a poetului. De asemenea,
prin conturul de netăgăduit al condiţiei sale
materiale, prin perceperea ideii de iubire a lui
Eminescu (şi în epocă) şi prin dăruirea istovitoare
pe filele ziarului „Timpul”. A fost un tur de forţă pe
care l-a câştigat. Cu preţul, însă, al istovirii şi al
renunţării cu totală dăruire la poezie. Îi scria poetul
Veronicăi, în 1882: „Anul acesta n-am mai scris
nimic” (afară de „Luceafărul”, poezie pe care
Eminescu o socotea o nouă etapă în exprimarea sa
poetică).

Ce aspecte noi aduc, sau confirmă, sau vine să atragă
atenţia, corespondenţa lui Eminescu?

Sărăcia şi neajunsurile materiale erau îndeobşte cunos -
cute. Prin scrisori, ele se cristalizează, probabil, mai bine.

Sinceritatea lăuntrică şi tăria de caracter o cunoşteam, de
asemenea. Acum ne vin în întâmpinare dovezi: multe şi precise.

Identificarea sa cu aspiraţiile patriei le ştiam, de asemenea,
iar publicarea operei, în întregime, a adus noi dovezi.

Neliniştea lăuntrică de pe urma bolii sale o ştiam, de
asemenea; corespondenţa lui Eminescu de la Constanţa,
aflat la băi, o ştiam puţin. Scrisorile poetului ne lămuresc
din plin, ca şi asupra îndoielii acestuia că procedurile

prescrise vor înlătura înaintarea perfidei sale boli şi suferinţe.
Apoi plecarea sa din Constanţa – probabil la mijlocul lui
iulie 1882; apoi vârtejul fără oprire de la ziarul „Timpul”,
devenit norocul şi blestemul său; apoi scrisori în aceeaşi
notă către Veronica, în care figurează o frecvenţă sporită a
trimiterii unor mici sume băneşti (câte 50 sau 100 de lei).
Ce era să facă bietul om? Primea şi el 300 de lei de la
Consiliul redacţional al „Timpului“. Numai într-un an, când

a îndeplinit funcţia de director, a primit 400 de lei.
Scrisorile relevă o excepţională capacitate de a surprinde

profilul epocii şi caracteristicile societăţii în apele căreia
era cufundat, ca şi o pătrunzătoare putere de autoanaliză.
Era „ticăit” – adică nu se arunca să apuce cât mai mult din
ceea ce se ivea la momentul dat; era retras şi reflexiv. „Sunt
nepractic, sunt peste voia mea grăitor de adevăr; mulţi mă
urăsc şi nimeni nu mă iubeşte afară de tine” – scria, în fe -
bru arie 1880, Eminescu. Până la urmă, Eminescu se socotea
un învins, aşa cum a fost în viaţa trăită. „Viaţa obositoare
pe care o duc nu are nici măcar farmecul de a-mi lăsa acele
momente de adâncă linişte în care te visez cu ochi deschişi
şi pare a te vedea plutind în aer” (scrisoare din 9 aprilie1880).

Cum i s-a părut marea? „O să mă întrebi ce efect mi-a
făcut marea pe care o văz pentru întâia oară?, scria poetul la
16 iunie 1882. Efectul unei nemărginiri pururea mişcate...
Constanţa sau Chiustenge este un mic orăşel, dar îndestul
de frumos... O terasă pe ţărmul înalt dă o frumoasă prive -
lişte pe toată întinderea mării şi, când luna e deasupra apei,
ea aruncă un plin de lucire slabă care pluteşte pe o parte a
apei. Restul rămâne în întuneric şi, noaptea, marea îşi meri -
tă numele ei de neagră”.

Încolo, primise o scrisoare de la părintele său, că a pus
capăt arendării de la Ipoteşti: „Bătrânul meu părăseşte
Ipoteşti la Sf. Dumitru – scria Eminescu în iulie 1882.
Rămâne cu 80 de lei pe lună, renta la capitalul depus la
bancă (20.000 lei), încât mă mir şi eu din ce va trăi”.

Cum este de înţeles, în scrisori Eminescu vorbea mai
multe despre sine şi despre iubirea sa înfocată şi deznădăj -
duită, adâncă şi indestructibilă pentru Veronica – Moţi,

Fetiţă, Ramură de liliac... Doamne, câte dezmierdări,
câte gingaşe născociri, câte zvâcniri sufleteşti în
aceste apelative...

Iar în fundal, dar grav şi imperativ, se profila po -
vara muncii la „Timpul”, istovitoare, excesivă, aproa -
pe de nesuportat prin intensitatea şi neîndurarea ei,
dar înţeleasă ca un imperativ şi totodată ca bucurie a
unui fapt împlinit. Eminescu simţea totuşi că eforturile îl
istovesc, că „organele” sunt suprasolicitate. Nu ceda
însă şi nu avea cum... de aici îi veneau cei 300-400
de lei, indispensabili cerinţelor de fiecare zi. Aşa a
înnobilat Eminescu şi ziaristica noastră: cu preţul
unor eforturi permanente şi al renunţării chiar la mi -
reasma versurilor sale fără seamăn.

Dincolo de orice, corespondenţa Mihai Eminescu-
Veronica Micle este, în opinia mea, cel mai fascinant
roman de iubire din câte se vor fi scris. O revărsare
sufle tească extraordinară străbate paginile corespon -
denţei, mai cu seamă din scrisorile lui Eminescu. O
iubea pe Veronica din toată fiinţa lui, proiectând în
scrisori această stare de fericire şi de zbucium inte -

rior, totodată. Parcă nu-i venea să creadă că se bucură de un
asemenea dar revărsat asupra lui. Încerca, totodată, temerea că
ar putea să-l piardă. O pierdere care i-ar fi pustiit inima şi i-ar
fi lăsat viaţa fără sens. Dragostea îl transfigura, îi semăna
bucuria vieţii, îi proiecta în fiinţă puterea de a trăi.

Romane de dragoste sunt multe; cu greu transmite
vreunul atâta dogoare sufletească, atâta autenticitate a trăirii
şi atâtea dileme survenite în curgerea acestei iubiri. 

Texte: prof.dr. DAMIAN HUREZEANU
Ilustrații: MIHAI CĂTRUNĂ

Corespondenţa
Mihai Eminescu –

Veronica Micle

„Suma decentă„
şi sărăcia

indecentă a lui
Eminescu

Onotă de salariu al lui Eminescu la
ziarul „Timpul”, reprodusă de

curând într-o Expoziţie de manuscrise, l-a
făcut pe custodele acesteia să spună: „Este
o sumă decentă”. Doamna (sau
domnişoara) nu ştie bine care era situaţia
materială a lui Eminescu şi ce însemna ea.

„Timpul”, organul de presă al
Partidului Conservator, nu era finanţat de
stat. Cheltu ielile aferente ziarului erau
susţinute de Comitetul director al
publicaţiei, de fapt de un grup de oameni
avuţi din Partidul Con ser vator. Pe
parcursul celor câţiva ani (1877-1883) în
care Eminescu a fost prim-redactor la
Timpul, poetului i-a mai crescut salariul.
A ajuns la 500 de lei. Suficient ca să fie...
insuficient.

Este drept, un muncitor primea atunci
circa 120-150 lei lunar. (Discut despre
lucrătorii de la căile ferate, întrucât anga -
jaţii din alte întreprinderi puteau primi
lunar şi mai puţin şi aveau condiţii de

existenţă nu grele, ci insuportabile după
exigenţele zilei de azi: munceau 10-12 ore
pe zi, nu aveau concedii, erau liberi doar
după-amiaza...)

Eminescu nu a fost doar prim-redactor
la „Timpul”; a scris uneori ziarul întreg.
Azi avem acces la aproape tot din cât a
scris, mulţumită publicării operei sale.
Este fabulos întregul şi dramatic efortul.

A vorbi însă în termenii „a avut cât i-a
trebuit” sau de consistenţa acoperirii nevoilor
înseamnă a ne situa dincolo de realitate.

Dispunem azi de corespondenţa
Eminescu-Veronica Micle. Să o scrutăm
cu luciditate. Se putea întemeia ceva pe
ceea ce avea el? Sau pe venitul său
salarial? Fuma mult, bea multă cafea şi îşi
biciuia rezervele nervoase şi sufleteşti
spre a le păstra în formă vie şi activă. Se mai
înfrunta şi cu „Slăvicioara” (soţia lui Ion
Slavici) atunci când locuia, aproape de
pripas, la familia Slavici.

Eminescu a avut nu numai conştiinţa
valorii sale în ipostaza creatorului de
geniu; a avut conştiinţa condiţiei sale ca
om şi ca membru al societăţii în care nu
se putea integra dintr-o reciprocă
reluctanţă. Era prea sincer cu sine şi cu
ceilalţi (apropiaţi, antu raj, sferă de
contacte cu oamenii vremii), iar societatea
nu era dispusă să se deschidă şi să-l
înconjoare cu căldura şi cu dragostea care
i se cuveneau, să-l ocrotească precum o

floare nobilă şi rară. Mai rău de
atât: atunci când s-au sfărâmat
coardele maestru lui, Parlamentul
ţării a declinat cererea pentru
adoptarea unei pensii viagere.

Să nu ne încruntăm... Asemenea
exemple ca cel eminescian se pot
găsi şi în alte părţi ale omenirii.
Oameni lipsiţi de şanse, societăţi
cu darul regretului venit prea
târziu... Pe un fond de sensibili -
tate ancestrală noi suntem,
poate, „mai căscaţi”; alţii au
indiferentismul inoculat în fiinţă.

Să regretăm individualismul
ruralului îngust şi să ne ferească
sfântul de al celui atotputernic!

Încât ni se cere o judecată
limpede: Eminescu nu a avut şi nu
putea să dobândească bunuri nici
la limita cerinţelor „decente“
(cum se vântură azi cuvântul).
La cât i s-ar fi cuvenit este o
chestiune care ţine de posteritate.

N-a avut nici Nichita
Stănescu, nici Emil Cioran, iar
în ultima parte a vieţii nici
Lucian Blaga... O vreme n-a avut nici
Tudor Arghezi. Eminescu a avut, poate,
mai accentuată conştiinţa propriei
neconformităţi cu exigenţele atingerii, în
acel context, a parametrilor omului
asigurat material.

Îi căutăm şi azi sufletul şi puritatea
acestuia. Şi vom tângui cu atât mai mult
după ele, cu cât ne vom antrena mai
puternic în valorile hedonismului şi în
patima căpătuielii. Iar trebuinţele şi
neajunsurile lui Eminescu ni se relevă în
corespondenţa lui cu Veronica Micle...
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Nei giorni dal 3 al 5 Dicembre 1984 ha avuto luogo
presso l'Accademia di Romania in Roma l’apertura del
seminario di «ROMENO» organizzato dal Dipartimento di
Studi «ROMANZI» della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Roma «LA SAPIENZA». In questa
occasione si sono dati appuntamento colegiale - scientifico,
studiosi e ricercatori della cultura letteraria, romeni, italiani,
francesi etc. - sul tema: Aspetti e Problemi nella Ricezione
dell'Opera letteraria - «Il Momento Eminescu» - in cui
l'astro della poesia romena ha brillato attraverso discussioni
accese, attraverso una ricca e varia tematica, ricordando ai
romeni lontani dal loro paese, che il tempo che scorre
eternamente contro l'esistenza universale, non ha cancellato
dalla mente e dallo spirito l'aniversario dei 135 anni della
sua nascita.

L'artista geniale della lingua e della letteratura romena,
punto cruciale per la cultura romena la cui opera monumentale è
entrata nel patrimonio della cultura universale, catalizzando
attraverso l'ingegno lo spirito e la ricerca instacabile del
valore dell'esistenza umana e cosmica, l’interesse di
eminescologi di tutto il mondo, cercando ognuno (dopo
aver dato prova delle proprie capacità culturali - estetiche -
letterarie e filosofiche) di penetrare nel misterioso labirinto
spirituale del poeta. Il patrimonio, che raccoglie circa
15.000 pagine, ha generato studi continui filosofici ed
analitici senza arrivare ad una totale cristalizzazione
intelettuale ed estetica.

Il «Problema Eminescu» in senso assoluto ed universale, la
vera entità di uno spirito proiettato su questo infimo e
meraviglioso frammento di materia, che è il nostro pianeta,
un filo discorsivo che aiuterebbe ad individualizzare il
significato reale del messaggio poetico, implica virtù
spirituali, metafisiche, del tutto eccezionali. Partendo da
una realtà materiale di una cultura umanistica e da una
visione epidermica di analisi, legati a principi e canoni,
esperienze personali, di conoscenza e coscienza che
«l'Idea» è l'elemento contrastante della materialità, lo
spirito geniale di Eminescu lascerà sempre smisurati spazi
aperti ad orizzonti stellari.

L'immersione nel profondo labirinto spirituale di un
genio come quello di Eminescu è normale che appassioni
un gran numero di studiosi.

La caratteristica stilistica dominante della sua opera, il
«Romanticismo» in cui egli è vissuto, è nello stesso tempo
l'espressione viva («lo ero e rimango un romantico»)
dell'alta aspirazione del poeta verso l’universalità, verso
l’assoluto. La tensione dramatica - creativa si cristallizza in
forti contrasti. Il poeta non può pensare l'essere senza il non
essere, la cosmogonia senza l'apocalisse, l’angelo senza il
demonio, lui senza di lei.

Il poeta come romantico sentimentale vive intensamente
il rammarico di aver perso la certezza nella comunione con
la natura, rimpiangendo. con nostalgia e sconsolato la
perdita dell'età pura dell'infanzia.

Il sentimento dell'infinito, i grandi gesti, la visione
colossale, la profondità della riflessione, caratteristiche del
romanticismo titaniano, trovano in Eminescu l'ultimo
grande rappresentante Europeo.

Il romanticismo titaniano non è l'unica caratteristica
poetica di Eminescu.

Attraverso la sua lirica erotica, il poeta da una nuova
luce alla visione sentimentale, attraverso una espressione
propria del popolo romeno che è «DORUL».

La principale essenza dell'opera di Eminescu consta nel
fatto che la sua universalità prende spunto dal carattere
nazionale. I temi e i motivi essenziali nella sua creazione
possono facilmente essere riscontrati nella storia e nella

spiritualità romena, nel folclore, nella mitologia nazionale.
Secondo Eminescu, una delle principali risorse del

patriotismo lo costituisce il passato storico. Il «Patriotismo»
precisa lui in un articolo del Tempo, non è l'amore della
terra ma l'amore del passato nazionale.

Senza questo passato nazionale non esiste l'amore per la
patria.

Sorvolando, con le capacità superiori il peso dell'esistenza,
Eminescu si è proiettato in ciò che rappresenta l'imortalità
del popolo e della sua storia, visualizzata nel mito. I miti
veddici, la mitologia legata alla storia Ottomana, i miti
fondamentali della natura umana trovano eco nella sua
poesia. Il folclore, fonte continua dell’ispirazione, che il
poeta ha amato fin dall'infanzia, vissuto tra i contadini, ha
sempre attratto Eminescu.

In un altro articolo del tempo, sottolinea l'importanza
del folclore come fonte d'ispirazione per gli scrittori -
attraverso parole col valore di principi estetici. «Una vera è
solida letteratura che ci piaccia e nello stesso tempo
originale per gli altri, non si può fondare se non sulla lingua
viva del nostro popolo, sulle tradizioni, sulle usanze, sulla
sua storia».

Eminescu si è interessato di folclore tutto l'arco della
sua vita - lui «ha assimilato la letteratura popolare di tutte
le provincie romene, ha fuso in se la lingqa parlata da tutti,
in ciò che aveva di più armonioso e musicale, ha arrichito il
campo dell'ispirazione ed ha abbellito la sensibilità poetica»
(D. Muràra§u, «Eminescu e la letteratura popolare»).

Dobbiamo far presente la partecipazione al tavolo
rotondo del Simposion dell'Accademia Romena e
dell’Università di Roma «LA SAPIENZA» dei seguenti
professori:

-Aurelio Roncaglia, Luisa Valmarin. Luigi de Nardis, S.
Teiuș, A. Gnisci, G. Vanhese (dell'Università di Roma), A.
Marino, (Università di Torino). A. Roman (Univ. di
Padova), G. Tohàneanu (Univ. Timi§oara), B. Mazzoni, FI.
Firan (Univ. di Pisa), D. Nica (Univ. Torino), P. Cornea
(Univ. Bucarest), M. Mincu (Univ. Firenze), senza perdere
di vista la presenza della Professoressa Rosa Del Conte,
l'autrice della monumentale monografia «Mihail Eminescu
o dell’Assoluto» (Modena, Società Tipografica Editrice
Modenese, 1963, a cura dell'Istituto di Filologia Romanza
dell'Università di Roma), considerata da Mircea Eliade
nella recensione del «Belfagor» Vol. XIX Nr. 3, maggio
1963 «Senza dubbio la più vasta monografia dedicata in
una lingua straniera».

Ma questo libro è prezioso per molti altri motivi. Per la
prima volta, l'opera poetica di Eminescu è analizzata e
interpretata nella sua totalità, cioè tenedo conto di tutte le
varianti, i frammenti, gli abbozzi, che non sono stati

pubblicati nell'edizione magistrale del Perpessicius. Da
molto tempo si scopriva che Eminescu era un «perfe -
zionista». Quando evocava «coloro che tormenta una
profonda sete di forme perfette», Eminescu pensava
certamente a se stesso. Ci restano tredici versioni della
poesia SEPARAZIONE, tutte scritte tra il 1877 e il 1879.
Quel mirabile componimento che è «Memento mori o
Panorama delle Vanità» (1872) comprende 218 strofe,
complessivamente. 1300 versi, di cui solo un frammento di
15 strofe. L'Egitto, era stato dato alle stampe quando il
poeta era ancora in vita. Quanta bellezza è rimasta sepolta
per tanti lunghi decenni!».

Sempre nella stessa recensione, Mircea Eliade (il grande
storico delle religioni) sottolinea: «Non tenterò (neppure) di
riassumere quest'opera critica densa, ricca, audace».

Nella prima parte (pp. 7 - 225) sono esaminati i
principali temi lirici emineschiani: il problema sociale
(Împărat și Proletar «Imperatore e Proletario»), il demiurgo
cosmogonico (Rugàciunea unui Dac, Scrisoarea I - «La
Preghiera di un Daco», «Epistola la», Luceafàrul
«Iperione», l’inchiesta metafisica in Memento mori, il
Cristo nella poesia di Eminescu, le figure del Divino in
«Scrisoarea l-a» («Epistola l-a»), gli ultimi sei capitoli,
indubbiamente i più sostanziali e i più audaci, sono dedicati
al Tempo: il Tempo - Demiurgo, responsabile del dramma
esistenziale, e l'Assoluto identificato con l’Eterno: il
divenire come struttura del Tempo cosmico e il destino
umano inserito nel flusso della durata e l'ambivalenza del
tempo psicologico: l’evasione dal Tempo e l’unità cosmica:
l'amore come appello dell'Assoluto».

Nel firmamento dell'anno 1985 rammentiamo, nella
nòtte dei tempi che scorrono eternamente, il brillare di un
altro astro, riguardante la musica romena «George Enescu»,
morto a Parigi, trentanni fà, il 4 maggio 1955.

Volto modellato dallo stesso destino (figlio della
Moldavia) con gli stessi ideali musicali e poetici, nazionali
e patriotici, profondamente umanistici, Enescu ha lasciato
alla musica universale e alla cultura musicale romena un
mirabile tesoro, in cui sia l'autenticità dell'espressione, sia
la profondità dell'orrizzonte di cultura universale musicale,
sono testimonianza «tuttora viva» di un popolo ricco di
talento e sensibile.

Grazie alla sua genialità e attraverso i suoi studi, è stato
in grado rivestire, nell'Universo sonoro, tìnte armoniose,
paesaggi, tradizioni, veri quadri che rappresentano
immagini di una vita serena, corne lo era nella sua
Moldavia, alla quale si sentlva fortemente legato con tutto
se stesso.

La corrispondenza di Enescu in edizione critica di
Viorel Cosma (édita da Unione dei compositori, Bucarest
1974, vol. I) intitolata «Lettere» svela il volto umano e
spirituale nell’arco di un'intera vita, assieme all'ambiente
sociale e culturale in cui Enescu è cresciuto, ha studiato e si
è formato come uomo e artista.

Le prime lettere all'età di 7 anni le scrisse a sua madré
da Vienna, dal Conservatorio di musica dove ha studiato
per 6 anni ottenendo brillanti risultati.

Dopo Vienna, lo scopriamo adolescente presso il
Conservatorio di Parigi dove aprofondisce i suoi studi di
violino e composizione e dove inizia una prodigiosa cariera
mondiale di violonista e compositore, che abbonda di
générosita umana per i suoi connazionali; di nostalgia ed
amore per la sua patria. La sua vita caratterizzata da una
lotta continua per la creazione della scuola nazionale ro-
mena e l’educazione cultural-musicale del suo popolo,
sostenendo attivamente le Filarmoniche di Iasi, di Bucarest
e dell'Opera Romena che si imporrano grazie alla sua
personalità, con valori artistici universali.

Sempre attraverso le lettere scopriamo il cerchio
intellettuale di Enescu, i suoi amici e collaboratori del suo
paese e di ogni parte del mondo, la lotta continua tra la
carriera di solista, direttore e professore i successi ottenuti
da Enescu come interprète, compositore e messaggero in
tutto il mondo dello splendore del folclore popolare romeno
«Poema Romena», le Rapsodie. Dedicandosi completamente alla
musica, Enescu ha elaborato la sua concezione estetica,
filosofica e musicale sulle basi della cultura universale,
senza mai perdere il legame con la cultura nazionale romena.

UNGUREANU IOANA 
(Din Columna anul I, nr. 1, martie 1985, Revistă de istorie, cultură și civilizație.)

Eminescu - Enescu Eminescu - Enescu 
due astri della cultura romenadue astri della cultura romena (I)
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Pe măsură ce se concretiza agresiunea militară a
Federaţiei Ruse, asupra Ucrainei, fost stat

sovietic, în prezent o ţară ruptă în trei părţi, cu pe -
ninsula Crimeea trecută în componenţa imperiului
răsăritean, cu Donbasul desprins de autoritatea
guvernului de la Kiev şi cu restul teritoriului supus
psihozei ocupaţiei militare conturate în luna august –
a se vedea: apărarea oraşului Mariupol; debarcarea a o
sută de automobile militare americane, de tipul “The
High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle
(HMMWV)”, cunoscute sub numele de Humvee, pe 18
iulie, dimineaţa, la Odesa; intenţia proclamării Repu -
blicii Basarabiei de Sud, iniţial ca parte a Ucrainei de
azi; confruntarea între militanţi ai Sectorului de
Dreapta şi ai Forţelor Speciale Ucrainene, nu departe
de graniţa de nord a României; faptul că oficiali ai
serviciilor secrete militare au confirmat, recent, că
Rusia ar putea lansa rapid o nouă invazie în Ucraina,
în orice moment – la
Bucureşti preşedintele de
ieri, ca şi cel de azi, inoculau
opiniei publice două idei
eronate: România nu este în
pericol şi ne va apăra NATO.
Ambele afirmaţii fiind
invalidate de adevărul că în
12 ore pot fi grăniceri ruşi la
Cetatea Albă şi că Forţa de
Intervenţie Rapidă a Alianţei
Nord-Atlantice nu poate
interveni mai repede de
două sau trei zile. Culmea
ironiei fiind că actuala clasă
politică din România va oferi,
dacă va mai exista în varianta
actuală, bugetul mărit, promis
armatei, doar peste doi ani,
timp în care ne putem îmbogăţi
bibliotecile personale cu
dicţionare de limbă rusă... 

Opinia publică are dreptul 
să cunoască adevărul

De mai bine de un an de zile, mai mulţi conaţionali,
care au servit Patria, sub Tricolorul României, au evo -
luat, pe micul ecran, cu opinii reluate apoi pe website-
uri cu publicuri ţintă diferite, semnalând fap tul că
drama Ucrainei nu este o problemă internă a ţarului
actual, vorba vine, de la Kremlin, ci o flagrantă încăl -
care a dreptului internaţional în vigoare, iar Româ nia,
ca stat membru al NATO, aflat la frontiera răsăriteană
a Alianţei Nord-Atlantice, este obligată să promoveze
măsurile menite a descuraja orice agresi une externă,
în deplină înţelegere cu statele aliate, în mod deosebit
bazându-se pe Parteneriatul Strategic cu SUA. 

Această campanie mediatică, generată de evidenta
încetinire a fluxului de date privind luptele din Ucraina, nu
a convenit şi nu este agreată de cei care au impresia
că simpla lor prezenţă, pe aşa numitul front invizibil,
a adus şi va asigura României pacea în următorii ani.
Nimic mai eronat. 

Este dreptul prezidentului în funcţie, la Bucureşti,
de a fi mai focalizat pe formarea şi consolidarea
Instituţiei Primei Doamne, la Palatul Cotroceni, decât

pe primirea, cum se cuvine, a junilor veniţi, de la
Chişinău, în Capitala tuturor românilor, pentru a cere
Reîntregirea Naţională. Dar asta nu înseamnă că dacă
va mai continua să calce în străchinile neorientării pe
drumul interesului naţional va mai putea spera la un al
doilea mandat de preşedinte, nefiind sigură, cel puţin
acum, nici încheierea celui actual, cu asemenea gafe
impardonabile. 

Este dreptul premierului actual de a se îngriji de
propria sănătate, dar merită să îi reamintim, şi pe
această cale, că aşa cum domnia sa mai merge în cârje
şi bugetul apărării are aceeaşi dureroasă condiţie
publică.

Este dreptul ministrului Apărării de a pune trepăduşi
specializaţi în imagini mediocre să laude prezenţa
piloţilor noştri militari la instruirea derulată în ţara
latină aflată la marginea vestică a Europei, pentru a

putea conduce singuri avioanele de tipul F-16, dar
asta nu înseamnă că toţi contribuabilii la bugetul
României pot fi păcăliţi cu această soluţie umilitoare,
când Forţele Aeriene Române puteau obţine acelaşi tip
de avion, în condiţii mult mai avantajoase, de la americani,
dacă la M.Ap.N. ar fi activat şi români mai atenţi la
interesul naţional. 

În aceste condiţii, emisiunea cu genericul „VALORI
EUROATLANTICE” a atras, promovat şi susţinut
exprimarea opiniilor unor militari în rezervă, ale unor
specialişti în securitatea naţională şi ale unor jurnalişti
de marcă, în legătură cu reconsiderarea punctului de
vedere, nerealist, că doar ne apără… NATO, că armata
naţională să funcţioneze cu… ce are şi că aceia care
trag lucide semnale de alarmă nu sunt decât… personaje
incomode. 

Aşa s-a născut Clubul Militar Român de Reflecţie
Euroatlantică, la Institutul Cultural Român, o formulă
mediatică, de coagulare informală, a cetăţenilor liberi,
neînregimentaţi politic, dar cu o expertiză de necontestat
privind trecutul, prezentul şi viitorul apărării noastre
naţionale, care nu a fost, nu este şi nici nu va fi doar
de competenţa serviciilor de informaţii, oricât de mare
ar fi bugetul acestora, comparativ cu acela al armatei,
şi oricât ar crede unii locţiitori ai unora dintre serviciile

mioritice de intelligence, că au încadrat pe cei mai
vajnici compatrioţi, pe tărâmul războiului informaţional.
Ţara nu se apără doar cu vorbe, ci mai ales cu o armată
puternică, credibilă din toate punctele de vedere. 

Cu lupa pe Federaţia Rusă
La 20 august 2015, Clubul Militar Român de

Reflecţie Euroatlantică – având drept cofondatori pe
generalii Constantin Degeratu şi Mihaiu Mărgărit şi
autorul acestor rânduri – din care mai fac parte atât

generalii Niculae Spiroiu, Vitalie
Marinuţă, Mircea Chelaru,
Alexandru Grumaz, Florian Pinţă,
Virgil Bălăceanu şi Stan Petrescu,
cât şi conaţionalii Liviu Mureşan,
Doru Dinu Glăvan, Alba Popescu,
Benone Neagoe, Constantin
Corneanu, Marius Văcărelu, Dan
Nicu, Răzvan Munteanu, Vasile
Simileanu, Anatol Munteanu,
Mircea Socolov, Gavriil Preda,
Dumitru Codiţă, Ioan Mircea
Laslău, Dan Gîju, Marian Covlea,
Ludmila Anica, Dorina Maria
Năstase, Nicu Popescu, George
Simion, Andrei Vlăsceanu, Iulia
Modiga, la o primă enumerare,
evident incompletă, va audia
prezentarea colegului de club,
Claudiu Degeratu, care va propune
spre dezbatere subiectul: „Federaţia
Rusă şi Regiunea Mării Negre.
Scenarii 2025.”

Membrii Clubului Militar cred că opinia publică
din România are  dreptul la o informare obiectivă,
constantă, cu privire la situaţia reală, nefardată, din
Ucraina, aspect care  va permite compatrioţilor noştri
să evalueze deloc eronat drama populaţiei unui stat
vecin aflat, acum, în prag de destructurare teritorială,
ca urmare a unei agresiuni externe, de sorginte
imperială, dar şi a corupţiei generalizate, într-o ţară
care numai după ce a pierdut importante teritorii şi-a
adus aminte că are o armată. 

În România de azi, autorităţile trebuie să acorde o
egală atenţie instituţiilor care asigură educaţia, sănătatea şi
prosperitatea populaţiei, dar şi Forţelor Armate Române,
singurul factor de descurajare necesară, legitimă, a
oricărei agresiuni contra teritoriului naţional. 

Altfel, aşa cum s-a întâmplat în toamna anului
1940, dar şi în iarna anului 1989, abia în ceasul al
doisprezecelea cineva îşi va aduce aminte de armată,
ca ultim scut de salvare a identităţii noastre naţionale. 

Iar copiii noştri au dreptul la o pace garantată, nu
doar de prezenţa forţelor NATO, ci şi de puterea reală,
necesară, deloc mimată, a sistemului naţional de apărare, in
integrum. Şi în 1940 şi în 1989, un general a fost
chemat să salveze ţara, nu altcineva...

LINIA DE MIRĂ

„Federaţia Rusă şi„Federaţia Rusă şi
Regiunea Mării Negre. Scenarii 2025.Regiunea Mării Negre. Scenarii 2025.””

Colonel (r) dr. ION PETRESCU, 
Fondatorul Clubului Militar Român 

de Reflecţie Euroatlantică
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În etapa actuală, privind cu mândrie la
trecutul țării, avem o singură prioritate

națională: UNIREA cu frații noștri de peste
Prut. Pentru aceasta trebuie să nu mobilizăm
energiile și resursele. S-a pierdut momentul
la noi și la sovietici, după ce Republica
Moldova se desprinsese de oprimanta Uniune
Sovietică, o delegație de parlamentari de la
Chișinău, în frunte cu Leonida Lari a venit
la București pentru a promova unirea. Au
exprimat deschis acest deziderat în fața
Președintelui Ion Iliescu. Răspunsul a fost o
invitație a membrilor delegației, cărora fără
să li se spună unde se va merge, au fost
conduși cu toții, într-o coloană oficială de
automobile, la sediul Ambasadei Sovietice
unde a avut loc o întâlnire protocolară rămasă
fără obiect și fără discuții legate de subiect.
Surpriza și discomfortul reprezentanților
Moldovei au fost maxime, dar au înțeles:
Ion Iliescu, ajuns președinte al României,
fost agent KGB și comunist convins, nu
ieșea din cuvântul Moscovei. Cu toate că a
deținut poziții de prim rang în conducerea
partidului comunist și a statului român,
distanțarea față de Nicolae Ceaușescu, pe
care l-a acuzat că ar fi întinat idealurile
comunismului, a început atunci când
Ceaușescu a rostit memorabilul discurs prin
care condamna invadarea Cehoslovaciei.
Ceaușescu se arăta tot mai naționalist, până
și Petre Țuțea l-a etichetat astfel, fapt care a
atras un intens bombardament mediatic atât
din Est cât și din Vest, iar după această
pregătire de artilerie a urmat loviluția din
21 decembrie 1989. 

La sfârșitul celui de-al doilea război
mondial, România, ocupată de trupele
sovietice invadatoare, a rămas cu eticheta
de țară învinsă, cu toate sacrificiile făcute
pe frontul din vest, fiind obligată să plăteas -
că Uniunii Sovietice covârșitoare datorii de
război, ceea ce nici Germania nu a făcut.
Comuniștii au salutat încorporarea teri -
toriilor noastre de peste Prut, Basarabia și
Bucovina, așa cum fusese stipulat în docu -
mentele de partid încă de la fondarea parti -
dului, în 1921. Oricine își exprima, chiar și
în mod discret sentimentele de compasiune
față de ceea ce se petrecea în teritoriile
răpite era condamnat la ani grei de închi -
soare, dus la Canal sau în alte locuri de
deportare. Tot comuniștii au încuviințat
deportarea pentru muncă forțată în URSS a
tuturor etnicilor germani din România, cei
capabili de muncă, unde foarte mulți au fost
exterminați. Țara a pierdut atunci o consi -
de rabilă forță de muncă de elită, așa cum
pierdem și acum, dar astăzi în condițiile
plecării de bună voie. Comunismul a întâm -
pinat la noi o puternică opoziție mergând
până la eroismul luptătorilor din munți și la
răscoalele țărănești împotriva colectivizării
forțate, înecate în sânge și trecute cu vede -
rea sau tratate superficial în manualele de
istorie promovate astăzi de Ministerul
Educației. Coagularea exilului românesc
împotriva regimului ilegitim de la București
a fost remarcabilă, în contextul internațional
al războiului rece. La 9 mai 1948 a avut loc
Congresul de la Haga, semnându-se actul
de naștere al Mișcării Europene.
Reprezentanții români au avut un rol de
primă mărime în structurarea acestei orga -
nizații. Secțiunea Națională Română  avea
în vedere nu numai România ciuntită ci și
teritoriile de peste Prut, unde sovieticii
declanșaseră marea teroare împotriva

populației românești. La 7 mai 1990 a luat
ființă Secțiunea Națională a Mișcării Euro -
pene în țară, legitimată juridic, aceasta
preluând activitatea celei din exil. Ca nou
președinte al Mișcării Europene am avut
întrevederi cu Valéry Giscard dEstaing,
președinte, pe atunci,  al Mișcării Europene
Internaționale, ca și cu Max Ambuehl, care
conducea Comisia pentru Europa Centrală
și de Est. Am insistat, atât la Roma, în sala
Capitoliului, cât și cu alte ocazii, atrăgând
atenția asupra situației teritoriilor noastre
încorporate forțat de sovietici. Din păcate,
problema Moldovei era foarte puțin cunoscută și
considerată de importanță secundară.
Poziția lui Valéry Giscard d Estaing limita
strategia Mișcării Europene la țările Baltice,
ceea ce, în 1990, mi se părea o utopie.
Istoria a confirmat însă viziunea fostului
Președinte al Franței, devenit președinte al

Miș cării Europene. Lituania, Letonia și
Estonia s-au eliberat de sub jugul sovietic
iar într-o etapă ulterioară au devenit membre
UE. Grupul german, cu care am avut de
asemenea prilejul să schimb opinii,
considera că atenția Europei trebuie să se
concentreze pe recuperarea Ucrainei,
desprinderea ei de Moscova fiind absolut
necesară. Din păcate, conducerea de la
București s-a arătat ostilă Mișcării Europene,
făcând eforturi ca să ne boicoteze, spre
deosebire de Ungaria, de pildă, care a pus la
dispoziție clădirea Parlamentului Ungariei
pentru un Congres Internațional al Mișcării
Europene și multe alte facilități, inclusiv o
locație reprezentativă. La Palatul Cotroceni
am avut o întrevedere oficială cu președintele
Ion Iliescu, iar dânsul a recomandat ca
analistul politic Cornel Codiță să mă însoțească
la Bruxelles, la o reuniune a Mișcării
Europene, ceea ce s-a și întâmplat. Trebuie
spus că președinția Mișcării Europene
Internaționale este asigurată cutumiar de
foști președinți ai Parlamentului European
și că numeroși membri ai MEI sunt membri
ai P.E. Prin atitudinea de prea puțină consi -
derare a rolului ME, România a pierdut
mult, mai cu seamă în planul imaginii, iar
eforturile noastre de a face din recuperarea
republicii Moldova o prioritate europeană,
cu desființarea efectelor pactului Molotov
Ribbentrop etc., nu au avut succesul dorit. 

Germania nu a semnat niciodată un tratat
prin care să recunoască existența RDG, iar
modul prin care a recuperat landurile de
răsărit, în care trupele sovietice de ocupație
au rămas un timp neîngăduit de îndelungat,
poate servi drept exemplu pentru ceea ce
înseamnă voința națională, vest-germanii
acceptând, chiar cu bucurie, sacrificiile
necesare refacerii economiei fostei zone
comuniste.

Ion Iliescu se grăbea să încheie tratate
cu muribunda Uniune Sovietică, exact în
momentul în care aceasta își dădea duhul,
iar Emil Constantinescu a semnat rușinosul
tratat cu Ucraina prin care îi lăsam de izbe -
li ște pe bucovineni și nu numai. Tratate care
ne dezonorează. 

Acum a revenit clipa înfăptuirii unirii.
Marșul cu note de eroism al celor o mie de
tineri basarabeni, care au venit pe jos de la
Chișinău la Prut, unde s-au întâlnit cu românii
din țară, după care a urmat întâlnirea de la
București, din Piața Universității, marșul
spre Palatul Parlamentului și Cotroceni,

ilustrează din plin dorința celor din republica
Moldova, de a se uni cu țara. Bucureștenii
ar fi trebuit, desigur, să le iasă în întâmpinare
într-un număr mult mai mare, Palatul
Parlamentului s-a arătat gol și rece, aleșii
fiind plecați să-și petreacă prea lungile lor
concedii în locuri exotice, iar la Cotroceni
nu au fost întâmpinați de Președintele Klaus
Werner Iohannis, cum se aștepta  toată
suflarea românească, ci de reprezentanți ai
președinției, care i-au poftit, e drept, în Sala
Unirii din acest palat.

Plecarea președintelui Iohannis în
Spania putea fi amânată pentru dimineața
următoare, fără să  se perturbe programul
întâlnirilor, iar mesajul său trebuia rostit,
redactat și publicat oficial. Cota de încredere
foarte înaltă de care se bucura Președintele

a scăzut  semnificativ, aici, în Moldova, dar
și în diaspora românească unde dorința de
reunificare a țării este puternică. 

În loc să se promoveze o reuniune
comună a celor două parlamente, de la
București și Chișinău, în cadrul căreia
dorința de unire să fie răspicat afirmată,
parlamentarii noștri preferă să stea cu burta
la soare, după care vor reveni, mai bronzați,
la umbra ocrotitoare din Casa Poporului,
cum i se spunea, până de curând, clădirii
care le-a fost afectată. La nivelul
instituțiilor sale cele mai înalte, România
traversează o perioadă de lașitate, remarcată
și ironizată cu finețe de mass-media din
Rusia. Russia Today a comentat și subliniat
faptul că președintele Iohannis a evitat
cuvântul unire. Ca o replică la marșul
basarabenilor,  Dimitri Rogozin, vicepremier, a
declarat că, dacă Moldova se unește cu
România, Transnistria va deveni stat
independent. Se adaugă și aceasta la șirul
de amenințări, inclusiv cele față de scutul
antirachetă de la Deveselu. Putin, al cărui
prestigiu este în creștere atât în interior cât
și în afara Rusiei (a fost declarat omul
anului 2014) își centrează discursul politic
pe ideile de patrie, demnitate națională,
mândrie națională etc, afirmând, de pildă,
că orice decizie CEDO este nulă în cazul în
care contravine Constituției Rusiei, care
este supremă. 

România nu pare conștientă de oportunitatea
pe care istoria i-o oferă în clipa de față.
Populația, deși nu chiar atât de indiferentă
pe cât îi sunt conducătorii, nu este mobilizată
puternic în favoarea unirii, mentalitatea
strict individualistă fiind prevalentă, în
dauna intereselor colective, și destul de
departe de spiritul de sacrificiu care a cara -
cterizat dintotdeauna marile înfăptuiri.  

În ultimii 25 de ani, Ministerul Educației,
căruia i-a fost încredințată formarea celor
care ne vor urma, a produs o nouă generație
care nu-și mai iubește țara, termenul de
patriotism fiind scos din manuale, nu-și mai
cunoaște istoria, redusă ca materie la câteva
ore, acceptă corupția ca stil de viață, citește
tot mai puțin, nu aderă la voluntariat, este
mai apatic decât oricând. 

La un sondaj de opinie desfășurat la
mijlocul lunii iulie, peste 90% din repondenți au
răspuns NU la întrebarea dacă se înfăptuiește

dreptatea prin justiție și nu numai. Cum
altfel, de vreme ce Ministerul Educației
apără cu obstinație plagiatul, frauda
științifică, falsificarea concursurilor din
universități, refuză să dea curs solicitărilor
pentru anchetarea unor astfel de cazuri, în loc
să-i fi îndepărtat din învățământ pe foștii
secretari de partid din universități și pe
activiști i-a promovat prin concursuri
fraudate, aceștia continuând să propage tot
ceea ce este mai nociv și degradant din
mentalitatea comunistă, se refuză revenirea
în țară a cadrelor universitare de înalt
prestigiu din diasporă și încă altele? În toate
sondajele de opinie însă, încrederea în DNA
se plasează la cea mai înaltă cotă, ceea ce
arată dorința poporului de a scăpa de
corupție, principalul pericol la siguranța
națională. Exemplul DNA-ului ar trebui
urmat și de Ministerul Educației.
Complicitatea unor profesori supraveghetori
(nu chiar puțini) la fraudarea ultimului
examen de bacalaureat, 2015, a fost
revoltătoare și insuficient anchetată,
perpetuând o mentalitate nocivă spiritului
civic și care erodează meritocrația. Cu toată
opoziția îndârjită a Ministerului Educației,
refractar la o reformă radicală în spirit
european, a venit momentul unei astfel de
schimbări.

UNIREA se impune ca țintă supremă
pentru România din zilele noastre, cu atât
mai mult cu cât este greu de presupus că
vom beneficia prea curând de un context
mai favorabil. Parcă înadins, spre a abate
atenția de la aceasta, se aduc în prim plan
discuții de însemnătate minoră, cum ar fi
construcția unei moschee în capitală.
Sondajul de opinie, din 16 iulie curent, a
arătat că majoritatea românilor nu văd
nimic rău în aceasta. Prea Fericitul Patriarh
Daniel, ca și Președintele țării Klaus Werner
Iohannis  au aceeași părere, cu atât mai
mult cu cât la Istanbul, în reciprocitate,  se
construiește o biserică ortodoxă română.
Faptul că Turcia contribuie cu fonduri la
construirea moscheei din București este
îmbucurător. Oare nu Polonia a construit
marele spital de copii Marie Curie din
București? România a ridicat spitale și școli
într-o serie de țări din Africa, iar acestea ne-
au rămas recunoscătoare. Faptul că avem
Academia di Romania în cea mai presti -
gioasă zonă a Romei îl datorăm Italiei,
chiar dacă fascistă la acea vreme, când
terenul a fost donat țării noastre de Mussolini.
Cel mai frumos pod peste Dunăre de la
Budapesta, podul cu lanțuri, a fost realizat
grație substanțialei contribuții financiare a
lui Gheorghe Sina, un aromân. Cum ar fi
putut refuza Ungaria un asemenea gest? Tot
un aromân, neam de evergeți, a dăruit
Greciei Academia din Atena, iar  Ioan
Dalles a dat României sala și clădirea din
București care-i poartă numele,  astăzi
Universitatea Populară.  George Becali a
făcut însemnate donații către Muntele
Athos, dar, și în Macedonia. Oare nu Carol
Întâi a ctitorit superba moschee din
Constanța? Lista exemplelor de acest fel
este foarte lungă, fiecare contribuind, ca
semn de curtoazie, la apropierea dintre
națiuni. Traian Băsescu, exprimându-și
opoziția față de acest proiect benefic, până
și sub aspect turistic, a pierdut mult din
procentul de încredere care era în curs de
ameliorare.   

Se apropie centenarul marii Uniri din
1918, iar lucrările la Monumentul Unirii,
care va fi amplasat în Piața Alba Iulia din
București, sunt deja în întârziere. Sperăm ca
astfel de monumente  să se ridice simultan
la Alba Iulia, Chișinău și Cernăuți.  

Conf.dr. CORNELIU ZEANA

„În toate sondajele de opinie însă, încrederea în DNA se plasează
la cea mai înaltă cotă, ceea ce arată dorința poporului de a scăpa

de corupție, principalul pericol la siguranța națională”.
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Viaţa fiecărui om este
un roman. Un roman unic
şi irepetabil. Fiecare
dintre noi poate scrie,
dacă se încumetă, acest
roman, iar succesul lui
este aproape garantat,
desigur, dacă autorul are
răbdare, dorinţa de a scrie
şi puţin talent. Pentru că
este sută la sută viaţă.
Iar în faţa vieţii, nu există
concurenţă. Şi în literatură,
tot viaţa rămâne valoarea
supremă. Romanul de
faţă se înscrie în acest
concept. Este un roman luat din viaţă.
Este viaţă. Viaţă suprapusă peste două
moduri de existenţă – unul de demult,
dintr-un trecut ceva mai îndepărtat, al
bunicilor şi străbunicilor noştri, altul
trecut şi el în trecutul imediat, ca un fel de
perfect simplu, specific graiului oltenesc –,
care subliniază nu neapărat contrastul, cât
mai ales devenirea şi, cum ar spune oltenii,
brodirea. Gabriel I. Năstase a reuşit – şi a
reuşit foarte bine – să fie acolo, pe firul
apei în sus, undeva, între un punct şi un
alt punct, unde oamenii se despart şi se
rătăcesc şi, într-un final (care, la rândul
lui, este tot un început), unde aceiaşi
oameni, urmaşii lor sau urmaşii urmaşilor
lor se regăsesc. Aceasta este esenţa
romanului: Regăsirea. Undeva, într-un
punct din acest spaţiu al oamenilor, care
poate fi chiar în această ţară sau pe
această planetă, tot a oamenilor, mai

aproape sau mai
departe de iz voa -
re, de miezul
fierbinte al vieţii,
oamenii se regă -
sesc. Mai ales
oltenii, aceşti
risipiţi prin toate
colţurile ţării şi
chiar ale lumii,
plecaţi de acasă
de rău, nu de
bine, fugiţi de
acasă, în sensul
că şi-au luat
lumea în cap şi
s-au dus unde au
văzut cu ochii,
au darul de a se
reîntâlni, de a se
regăsi în perfectul

lor simplu, în vorba lor repezită, dar
profundă şi sfătoasă, în lumea lor unică şi
irepetabilă, chiar dacă regăsirea pare o
Dumnezeiască repetare, sau o reîntâlnire
în voia sorţii. 

Oltenii lui Gabriel I. Năstase sunt,
deopotrivă, oameni sărmani, truditori cu
sapa, lipiţi de lipiturile pământului, fără
de niciunele, apropiaţi de viaţa târâtoarelor,
robi ai pământului, lipsiţi de noroc, dar, în
final, norocoşi şi, opuşi acestora, oameni
fără suflet, oameni răi, născuţi răi, ca
pirul sau ca buruienile otrăvitoare, care le
cotropesc pe celelalte, care trăiesc din
seva lor. Boieri venetici, arendaşi, jandarmi
îmbuibaţi şi lipsiţi de orice cultură, acţiuni
extreme, păcate care sunt mărturisite şi
iertate doar în clipa dinaintea morţii,
destine aleatorii, aruncate pur şi simplu în
curgerea implacabilă a timpului, în drumul
carelor, în zecile şi sutele de kilometri de
aşteptări neaşteptate, de speranţe nesperate, de

orizonturi prăbuşite. Autorul descrie
uimitor de exact viaţa ţăranului nevoiaş
de la începutul secolului al XX-lea, cu
toate relele de atunci, cu toate chinurile
unei supravieţuiri mizere, comparativ cu
viaţa parveniţilor şi a unora dintre intelec -
tualii rari şi de caracter. Acest tablou al
olteanului amărât, posac, tăcut, dar cu
foarte mult bun simţ, care merge, potrivit
obiceiului din strămoşi, înaintea muierii şi,
atunci când ea nu-şi ţine clanţa, îi dă una
peste gură, al femeii, care lasă sapa la
jumătatea rândului, pentru că au prins-o
durerile facerii şi naşte acolo, singură, ca
orice femelă din lumea animală din
miezul pădurii, apoi îşi ia copilul în braţe
şi îşi vede de viaţă, este cutremurător.
Mulţi dintre noi, cei care astăzi avem
părul alb şi ne apropiem de finalul vieţii,
am trăit acele vremuri extrem de dure, dar
care erau mult mai curate şi mai aproape
de natura umană decât scălămbăielile şi
cruzimile de azi. Autorul reuşeşte să
realizeze pagini vii despre acele vremuri
şi despre acei oameni aruncaţi în lume, ai
căror urmaşi se vor regăsi, ulterior, cu
uimire, într-o altă epocă istorică, epoca în
care oamenii lucrau în fabrici, aveau
acces la învăţătură şi beneficiau de „ori -
ginea” lor sănătoasă, de foşti argaţi, de
foste slugi, oameni care au muncit cu
sapa, de truditori dispreţuiţi şi ţinuţi în
grajduri ca animalele. 

Contrastul dintre o lume împărţită în
„mizeri şi bogaţi”, cum spunea Eminescu,
şi o lume în care mizerii au preluat puterea,
nu constituie o preocupare esenţială a
autorului, aşa cum s-ar putea crede dacă
s-ar trece dincolo de text şi s-au căuta
identificarea semnificaţiilor. Autorul
urmăreşte destinele şi nu dimensiunea
politică a existenţei umane în cele două
epoci şi, mai ales, la graniţa dintre ele.

Această dimensiune – esenţială, desigur,
într-o societate umană – este luată ca un
dat, ca un cadru pe care eroii romanului
nu-l pot influenţa, nu-l pot schimba şi nici
nu-şi propun acest lucru. Romanul este o
lungă şi interesantă succesiune de naraţiuni,
de tipul celor pe care le folosesc oamenii
care parcurg împreună un drum lung, o
viaţă, şi umplu acest drum cu cuvinte.
Oltenii povestesc mult, comentează mult,
au o memorie fantastică, nu uită nici un
detaliu, brodează, fac conexiuni, ţin la
rubedenii şi la tot felul de legături. În anii
aceia, aproape că nu exista sat important
din Oltenia din care să nu fi plecat cineva
spre Craiova şi, mai ales, spre Bucureşti.
Unii au devenit ucenici pe la diferiţi patroni,
alţii vânzători de ziare, alţii zarzavagii, la
concurenţă cu bulgarii de prin satele din
jurul capitalei, alţii – foarte mulţi – oameni cu
carte sau tot felul de şefi şi şefuleţi.
Fiecare oltean care pleca dintr-un sat spre
Capitală sau spre Craiova avea un bilet
către cineva, se ducea la o adresă, nu
pleca aşa, hai hui, de dorul de ducă.  

Romanul Regăsirea este puternic
ancorat în filozofia şi fizionomia unui
timp fluid de la răscruce de epoci istorice,
în capacitatea oamenilor de a vieţui şi
supravieţui vremurilor şi vremuirilor, în
forţa destinului şi în soliditatea unor
rădăcini ce par fragile şi chiar aleatoare,
dar care, în esenţa lor, sunt durabile şi
bine ancorate în pământul vieţii. În ace -
laşi timp, romanul pare o desfăşurare
dinspre nori spre un soi de pământ senin,
dinspre vocaţia anduranţei spre anduranţa
devenirii. Epoca puterii mizerilor pare o
soluţie fericită la finalul epocii puterii
mizerabililor, dar, dincolo de toate acestea,
romanul este o reuşită pagină de filosofie
simplă, oltenească, a adevărurilor vieţii. 

Editura NEVERLAND, Bucureşti, 2012 de GABRIEL I. NĂSTASE

REGĂSIREA – Destinul unor olteni

Din „cerneala sepiei” și cu „degetele
înflorite”, Carmen Bulzan a mai

făcut un „exercițiu de admirație și meditație”.
Ne–a pus sub priviri un „Jurnal catalan”
(2015, București, Editura Printech) de
zile mari.

Parcurgându-l, nici nu ști ce să remarci
mai întâi: cuvântul, imaginea sau ineditul

formatului. Când alegi calea poetică, adică
„somnul transformator prin aripi de
avion” și alergi precum peștii în
„aquvarium”, afli în ce măsură chitara
spaniola diferă de vioara româna, din
stradă. Și, mai afli cum mai arată oare
timpul din care Dali a plecat déjà ori ce
înseamnă independența Cataloniei,
piețele Barcelonei, parcul orașului; o
rambla; o înserare de vara în Sitges;
sanctuarul din casa Gaudi; viața în aco -
ladă a lui Picasso; linia mironiană; dar
și spectacolul unei ploi de stele”amânat
din pricina norilor”.

În schimb, când o iei pe calea comen -
tariului pur, dai peste alte și alte surprize
plăcute, peste un alt tip de aventură
spirituală, exprimate în câteva tușe,  de
cultură a străzii, de relație de comunicare
interumană, extrem de originale.

Așa cum se întâmplă de obicei, la
Carmen Bulzan, ea ajunge să ne lase
„suspendați între două abisuri” ca, de la
o asemenea înălțime, să avem și noi,
cititorii, parte de bucuria de a simți că
abisul nu „omoară visul”, nici măcar
într-o pălărie întinsă de un cerșetor.

Aproape că nu îți vine a crede cum
de totuși Carmen Bulzan a izbutit să
strângă atâtea impresii la un loc; să
pună în oglindă atelierul pictorului
Quinet Sabate Casanova cu barul lui
Francesco, să asculte până și bătăile
clopotelor de la Basilica Pi, cântecele
marinarilor – havaneras -, cum de a
umblat chiar ea, cu planul în mână, prin
cimitirul din Monjuïc, ca să descopere
„un oraș în veșnica odihnă”, unde
personalitățile catalane s-au mutat după
ce viața i-a nemurit.

Toate aceste bucurii, precum și altele,
ne-au fost oferite de Carmen Bulzan, cu
multă generozitate, pentru că ea este o
„îndrăgostită de cultura spaniolă, de peisajul
natural și uman al ținutului iberic”.

Ea dorește să ne despartă de
Catalonia oximoronic, „ca și cum nu
am pleca”. Iar noi, cititorii, o așteptăm
în continuare cu astfel de apariții
editoriale ca să o salutăm, cu o batistă
albă, aşa cum se saluta un marinar
atunci când pleacă din nou pe mare.

„Besame, besame mucho…”

Prof.univ. CARMEN BULZAN
La Sagrada famillia

Gheorghe VĂDUVA

IDI IOANID



De mai mulţi ani, dar mai ales în ultimele luni,
Grecia este în atenţia Europei şi întregii lumii din

cauza situaţiei dezastruoase financiare, respectiv a datoriilor
imense faţă de creditorii săi care o plasează în zona
falimentului, a ieşirii din EUROGRUP şi a destabilizării
acestuia. 

Se derulează zilnic dezbateri fierbinţi în legislativul
European, au loc întâlniri ale liderilor europeni de la
Strasbourg şi Bruxelles şi se încearcă să se descopere care
sunt perspectivele reaşezării polurilor de putere în plan
global, să se rezolve dilema EURO şi a Greciei. 

Criza elenă şi şocul provocat de Atena a pus în
dificultate instituţiile europene, această criză fiind fără
precedent la nivelul Uniunii Europene. 

Premierul ales Tsipras şi ministrul de finanţe Yannis
Varoufakis au jucat cartea negocierilor cu toate părţile,
inclusiv cu Rusia şi China, ceea ce au dat frisoane celor de
la Bruxell.

După discuţii tensionate cu oficialii europeni, presiuni
de reeşalonare a datoriilor, dublate de mişcări de stradă,
toată lumea a fost surprinsă de convocarea referendumului
prin care cetăţenii greci au fost chemaţi să decidă
acceptarea sau respingerea măsurilor de austeritate, propuse
de creditorii internaţionali. Am asistat cu toţii la o
sarabandă de declaraţii, negocieri, condiţii puse de o parte
şi de alta, cu privire la rezolvarea crizei şi acceptarea
reformelor propuse de troica  FMI – BCE – UE. 

Evident că oficialii Comisiei Europene, Fondul Monetar
Internaţional şi Banca Centrală Europeană au fost
nedumeriţi, surprinşi şi chiar provocaţi de cererile surpriză,
schimbările de poziţie post-referendum ale premierului grec
cu privire la extinderea pachetului de asistenţă financiară
care expirase, şi acordarea unui nou pachet, al III-lea, în
valoare de 29,1 miliarde euro, care să acopere necesităţile
de finanţare a Greciei. 

Reţinerile şi rezervele creditorilor au fost şi sunt
justificate, împrumuturile din 2010 şi 2012 în valoare de
220 miliarde euro nu au fost date înapoi,
nerespectându-se scadențele convenite. 

Evoluţia evenimentelor din Grecia şi
deznodământul crizei din această ţară au pus
în lumină vulnerabilitatea structurală şi
funcţională a proiectului European, care, deşi
bun în principiu şi destinat evitării războiului
pe continent, a fost dus doar până la jumătate. 

Datoriile Greciei numai la patru ţări
importante europene (Germania, Franţa, Italia
şi Spania) se ridică la aproximativ 160
miliarde euro, ceea ce pune în dificultate
menținerea stabilității zonei euro, două dintre
ele, respectiv Italia şi Spania fiind deja
susceptibile de a cauza mari probleme la
nivelul UE, mai ales că în situația creării
precedentului Grecia.

Câteva din faptele, declaraţiile, măsurile
preconizate, ameninţările şi îndemnurile
părţilor implicate, sunt relevante pentru
gravitatea situației:

Tsipras: „Nu cedăm în faţă şantajului”;
„Votaţi nu la referendum”; „Liderii europeni,
acuzaţi de intimidare” 

Împânzirea Greciei cu postere ce-l înfăţişează pe
Ministrul german de finanţe Wolfang Schäuble drept
vampirul care a supt sângele grecilor timp de 5 ani. 

Alexis Tsipras a acuzat creditorii că încearcă să
șantajeze Grecia, nu a dat înapoi în faţă presiunilor FMI şi
Uniunii Europene, a încurajat populaţia să voteze NU la

referendum şi a dat asigurări că nu-şi doreşte ca Grecia să
iasă din zona Euro, arătând că acest lucru nu ar fi avantajos
pentru nici una dintre părţi. S-a prezentat în faţă propriului
popor ca un adevărat salvator al eroilor antici, luptându-se
cu marii lideri mondiali şi europeni în picioare şi nu în
genunchi, ceea ce l-a adus în prim-planul politicii
internaţional, ca un lider adevărat, care corespunde
idealurilor compatrioţilor săi, îi reprezintă cu demnitate,
ridicându-se împotriva celor care încearcă sub forme
moderne să domine ţările mai mici, să le exploateze, în
cazul de față, să atenteze la securitatea lor naţională, la
suveranitatea, independenţa, identitatea şi nu în ultimul
rând, integritatea teritorială şi bunăstarea poporului grec. 

Acuzaţiile şi scenariile conform cărora corporațiile
germane și a altor ţări europene puternice au fost princi -
palele beneficiare ale investiţiilor şi dezvoltării economice
în Grecia şi respectiv a profiturilor care au intrat în visteria
acestora, împovărând poporul grec, sau intenţiile declarate
de cumpărare a unor insule greceşti pe foarte puţini euro,
ne demostrează unde se poate ajunge dacă nu ne apărăm
interesele propriului popor din toate punctele de vedere. 

Grecia nu este primul exemplu de acest fel. Dacă ne
întoarcem în timp şi ne amintim ce s-a întâmplat în
Brazilia, Argentina, Venezuela și alte ţări din lume, atunci
când s-au îndatorat prea mult şi au pierdut controlul asupra
datoriilor care s-au rostogolit în timp, au dat  posibilitatea
celor puternici, creditorilor, să decidă şi să preia controlul
asupra bogăţiilor ţărilor respective. 

Demnă de remarcat este poziţia principalilor fondatori şi
promotori ai Uniunii Europene, respectiv Germania şi
Franţa. În timp ce cancelarul german Angela Merkel şi
Ministrul de finanţe Wolfgang Schäuble şi-au cam pierdut
răbdarea în ceea ce priveşte orice dialog cu Grecia,
condamnând permanent deciziile luate de guvernul Tsipras,
pe care-l consideră resonsabil pentru situaţia în care a ajuns
ţara, Preşedintele francez Francois Hollande a fost mult mai
blând în declaraţii: „Este atât datoria zonei euro cât şi a
Greciei ca această ţară să nu renunţe la moneda Euro.
Acum este timpul pentru dialog, nu pentru declaraţii
intransigente şi brutale”. 

În timpul lungilor discuţii, în care s-au exprimat
numeroase acuzaţii și pretenţii, au fost şi semnale că Troica
ar putea ceda şi accepta să finanţeze a treia oară falimentul
mascat al Greciei prin restructurarea datoriei publice. 

Credem totuşi că din această dilemă europeană cu
privire la criză grecească, orice s-ar întâmpla în viitor,

nimeni nu mai poate ieşi bine. Lucrurile au mers atât de
departe în a clarifica public situaţia existentă, ducând
practic în conştiinţa tuturor contribuabililor din cele 28 de
ţări membre UE, opţiunile de principiu existente în acest
moment pe masa negociatorilor, cu avantajele şi mai ales
dezavantajele fiecăruia, scenariile au fost următoarele:
primul faliment de stat oficializat în zona euro sau victoria

şantajului datornicului asupra creditorului. Una din două.
Compromisul între cele două alternative de-a lungul
ultimelor luni a fost o iluzie în care soluţia de mijloc nu s-a
prea văzut şi cu siguranţă peste câţiva ani vom vedea că nu
a existat deloc. 

Războiul Greciei, al datornicului împotriva creditorului
şi invers, pare că a intrat într-o zonă gri dată cu demisia
Ministrului de finanţe grec, care printre altele a recunoscut
că a făcut şi greşeli  cu obţinerea creditului punte de 7,16
miliarde euro de la mecanismul european de stabilitate
financiară, bani suficienţi pentru a asigura finanţarea
Greciei până la finalizarea negocierior cu creditorii
internaţionali pentru un nou program de ajutor, respectiv al
III-lea după 2010 de acest fel. 

În aceste zile de sfârşit de iulie, Fondul Monetar
Internaţional a reluat discuţiile cu privire la datoriile
Guvernului grec şi semnarea unui nou acord cu acesta.
Ironia sorţii face ca o româncă, Delia Voiculescu, să
conducă delegaţia FMI (după o activitate de 14 ani în
cadrul Fondului) şi să rezolve ieşirea din impasul greu de
digerat de către Uniunea Europeană a unui membru
important din zona Euro. 

Soarta Greciei stă deci în mâinile unei românce, care
conduce echipa de negocieri a FMI-ului pentru programul
de ajutor, în valoare de 86 miliarde de euro ce ar urma să
fie definitivat pe parcursul următoarelor săptămâni. 

Dezastrul grecesc care a fost în centrul atenţiei în
ultimile luni, cu o Grecie când îngenunchiată prin
închiderea băncilor când în picioare, cu un Premier cu arma
la picior gata să-şi apere ţara până la sacrificiu. Cu ochii la
Grecia în „flăcări”, sângerând în datorii, alte state membre
europene îşi fac de cap şi par a nu fi departe de situaţia din
Grecia sau chiar mai rău. În afară de Spania, Italia și
Portugalia, Franţa pare să fie următoarea victimă din zona
euro, chiar dacă, prin demararea pregătirilor pentru ultimul
pachet de salvare pentru greci, Preşedintele Francois
Hollande a ţinut să afirme că zona euro a izbutit să
reîntărească legăturile cu Grecia, „iar spiritul european şi-a
dovedit puterea”. Tot el a mai afirmat „Dar nu ne putem
opri aici“ şi a propus înfiinţarea unui guvern al uniunii
monetare, alături de un buget propriu şi un fel de
Parlament. De ce oare??? Evident pentru apărarea propriilor
interese, a acoperirii găurilor negre şi a ceea ce fostul
premier de centru dreapta de la Paris, Francois Fillon,
exprima recent în „The Telegraph” că „Franţa este bolnavul
Europei”. Potrivit acestuia, „Tragedia elenă ne-a demonstrat

că ideea de faliment nu e una abstractă”, iar
din aceste tragedii, adăugăm noi, nu poţi
scăpa decât dacă eşti mare şi puternic, ceea
ce din păcate noi, românii, nu suntem. Deci,
atenţia, vigilenţa şi măsurile ce trebuie luate
nu suferă întârziere, consecinţele fiind letale.
Din bătălia cu Grecia, reiese clar, dacă mai
era nevoie, că marile puteri europene
Germania și Franța au conceput și fondat UE
în scopuri proprii, încercând sub o formă
nouă, modern, să tuteleze, coordoneze și să
exploateze economiile celorlalte țări membre,
mai slabe și nepregătite la intrarea lor ca
membri ai Uniunii. Acestea din urmă, mai
ales cele din sud-estul Europei sunt
considerate atractive doar în postura de piețe
de consum și de contribuitori la Uniune.

Societatea Civilă din România a urmărit
cu interes, dar şi cu îngrijorare, evenimentele
din Grecia, ţinând cont că România a avut
aceeași tendință de îndatorare la instituţiile
bancare interna ţionale. Cele întâmplate

trebuie să-i pună în gardă pe guver nanţii noştri care trebuie
să se ocupe de scoaterea țării din marasmul tot de ei
pricinuit, pentru a nu aduce poporul ro mân în situația tragică
a grecilor. Din păcate flăcările nu s-au stins încă, reformele
impuse vor fi dureroase, iar Atena va avea în continuare
străzile ocupate de poporul nemulțumit.
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GRECIA ÎN „FLĂCĂRI”!GRECIA ÎN „FLĂCĂRI”!

Dipl.Ec. PETRE RĂCĂNEL - Președinte 
Federația Societatea Civilă Românească
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ŞTIINŢE  NONCONVENŢIONALE - NOOLOGIE - PARAŞTIINŢE

P LANETA

N I B I R U

HAARP - Un comunicat cel
puţin ciudat 

Către mijlocul anului 2014 o ştire a produs
o vie emoţie în mass-media punând sub sem -
nul întrebării auteticitatea demersului, ce era
amplu şi insistent, prezentat pe toate canalele
multimedia. 

„Americanii abando -
nează contro ver satul
program de cercetare,
HAARP, arătat de multe
ori cu degetul ca fiind
vinovat de producerea
unor cutremure devas ta -
toare, tsunami-uri şi chiar
uragane”.

Dar iată conţinutul comu -
nicatului de presă a cărui pa -
ternitate nu a fost însă reven -
dicată încă de nimeni.

„Celebrul program ameri -
can de cercetare, High-fre -
quency Active Auroral Re -
search, cunoscut publicului
sub numele de HAARP, ur -
mea  ză să fie închis, la soli -
citarea US Air Force. 

US Air Force ar fi pierdut
interesul pentru controversatul
HAARP, notificând, în acest
sens, Congresul Statelor Unite
ale Americii. 

HAARP a fost elaborat, proiectat şi construit
în 1993  cu fonduri  de la US Air Force, US Navy,
Universitatea din Alaska, proiectul DARPA -
Defense Advanced Research Projets Agency, dar

şi din alte surse rămase secrete, ca de exemplu:
NSA şi FEMA despre al căror interes s-a aflat
destul de târziu.

Gigantica infrastructură construită de
americani în Alaska, la 400 de kilometri de
Anchorage este, de fapt, un program pentru
crearea de câmpuri electromagnetice, prin care
pot fi provocate tulburări ale ionosferei/
magnetosferei pământului. 

Conform opiniei savanţilor în domeniu,
undele emanate de acest sistem sunt în stare să
pătrundă sub pământ descoperind buncăre,
tunele ascunse, să întrerupă partea electronică a
armelor sau a sate liţilor cosmici inclusiv să
creeze blockhout-uri. 

În plus, se spune că aici sunt elaborate tehno -
logiile de influenţare a atmosferei, care pro -
voacă schimbările meteorologice.

Este oare HAARP, vinovat de seisme,
tsunami-uri, uragane?

Adepţii teoriilor conspiraţiei au pus seismele
din Iran, cele de la graniţa ruso-nord-coreeană,
ce au avut loc în anul 2012- 2013, pe seama
războiului electromagnetic dus de Statele Unite

prin intermediul sistemului
HAARP.

În aprilie 2013, două
cutremure majore au lovit
Iranul în mai puţin de o
săptămână. Un seism cu
magnitudinea 6,2 s-a pro -
dus la frontiera dintre Ru -
sia şi Coreea de Nord. Tot -
odată, mai multe regi uni
ale Chinei au fost zgu duite
din cauza convul siilor pă -
mântului. 

Adepţii teoriei conspi -
ra ţiei nu au acceptat ideea
ca producerea acestor ac -
tivităţi telurice, într-un in -
terval atât de scurt, să fie o
simplă coincidenţă. 

Atât Iranul, cât şi Core -
ea de Nord, au fost trecute
de administraţia de la Wa -
shington pe celebra „Axă a
Răului”, din cauza progra -
melor nucleare dez voltate.

Astfel că, luând în considerare  nume roasele
ameninţări lansate de la Phenian sau din
Teheran, adepţii teoriei conspiraţiei au con -
cluzionat că este posibil ca americanii să fi
recurs la arma lor secretă: celebrul, de acum,
sistem HAARP.

HAARP – ARMA FINALĂ !?(I)
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Însă aceasta nu a fost prima dată când s-a
vorbit despre implicarea HAARP în producerea
unor dezastre naturale de amploare. 

„Experimentele” americanilor de la baza din
Alaska ar fi  fost conside rate vinovate inclusiv
de tsunami-ul ce a avut loc în 2004 în Indonezia,
de uraganul Katrina care a lovit SUA în 2005 şi
de cutremurul devastator din Haiti, din 2010.

HAARP:  la „secret”
Cele mai multe aspecte legate de HAARP nu

au fost dezvăluite, din motive de „Securitate
Naţională”. Cu toate acestea, cunoaştem, încă
din 2003, că programul dispunea de 48 de
antene, înalte de 20 de metri, legate fiecare la
câte un emiţător de 1 MW. 

Proiectul final prevedea, însă, instalarea a
360 de antene de 3 megawaţi, fiecare. Se mai
spune că antenele amplasate în Alaska sunt
„urechea” imensă prin care Pentagonul poate
să intercepteze comunicaţiile din toată lumea.

Baza militară de la Gakona, din nordul SUA,
este înconjurată de sârmă ghimpată, întreg
perimetrul este păzit de forţe de elită, iar spaţiul
aerian de deasupra sa este închis oricăror
avioane.

„HAARP reprezintă, de fapt, un bom-
bardament al ionosferei cu unde radio extrem
de puternice, care afectează diverse zone ale
Terrei. Undele electromagnetice revin pe
pământ din ionosferă şi penetrează totul pe
scoarţă, generând fenomene devastatoare”, a
spus Nicholas John Begich, expert în HAARP
din SUA.

Cei mai mulţi observatori şi specialişti ai
fenomenului HAARP se îndoiesc de sinceritatea
afirmaţiilor legate de oprirea chiar şi temporară
a cercetărilor în domeniul Programului de
Cercetări asupra Frecvenţelor Înalte Boreale
Active.

Mai curând poate fi vorba de o „pauză” de
evaluare a „Proiectului…” şi de stabilire a
priorităţilor şi direcţiilor viitoare de dezvoltare
atât a cercetărilor făcute până acum cât şi a
prezentelor şi viitoarelor aplicaţii. Unii vorbesc
chiar de o „pauză de upgradare” a „Proiec -
tului …”

În continuare vă prezentăm o foarte succintă
informare asupra proiectului, aşa cum am
prezentat-o personal, încă în primăvara anului
1998, la un simpozion la Academia Militară
Naţională Carol I, material pe care l-am realizat
împreună cu gen.bg. (rez) dr. Gheorghe Văduva.

Şi dacă încă de atunci se ştiau atât de multe
informaţii, chiar de către noi, în România, vă
închipuiţi cam care au fost dezvoltările ulte -
rioare ale Proiectului HAARP.

Mai târziu, în anul 2007, am avut ocazia să
ajung în Statele Unite, în Alaska, la Fairbanks şi
la US air Force Gakona, unde am luat contact, pe
viu, cu HAARP! Dar despre această aventură
mai târziu, în cuprinsul prezentei lucrări.

Iată acum conţinutul comunicării pe care am
susţinut-o în aprilie, în anul 1998, în Aula
Academiei Militare în faţa elitei ofiţerilor din
Sistemul de Apărare Naţională, Siguranţă şi
Ordine Publică şi care prezenta esenţa datelor,
„neclasificate”, care se puteau face publice,
despre sistemul HAARP.  

HAARP

HIGH-FREQUENCY
ACTIVE AURORAL

RESEARCH PROGRAM

Program de Cercetare asupra 
Frecvenţelor Înalte Boreale Active

HAARP reprezintă un program de cercetări
asupra ionosferei, pentru a se stabili compor -
tamentul ozonului, azotului şi ionilor respective, la
bombardamentele radiaţiei solare şi cosmice şi la
emisiunea de radiaţii de înaltă sau joasă frecvenţă
de pe pamânt. 

Este un program care costă foarte mult şi care a
generat numeroase interpretări mai ales că titularii
sunt US Navy şi USAF, iar sistemul este situat
într-o bază militară de lângă localitatea Gakona
(Alaska).

Proiectul prevede construirea unui emiţător de
unde de înaltă frecvenţă hiperputernic care să
răspundă unor cerinţe ale cercetării ionosferei şi
relaţiei Pământ-Soare, în general. Acest instrument
este denumit Ionospheric Research Instrument
(IRI).

Termenul „aurolal” înseamnă  aici „boreal” şi
desemnează zona în care apar aşa numitele aurore
boreale. Undele de înaltă frecvenţă sunt cele
cuprinse între 3 şi 30 MHz, utilizate de avioane,
nave şi diferite programe internaţionale. HAARP,
la prima vedere, pare a fi un emiţător de unde
radio.



11Cronica Timpului Anul 1, Nr. 7, august 2015

Dar un emiţător ale cărui antene sunt capabile
să concentreze o rază, asupra unei ţinte foarte mici,
cu o putere exprimată în Givawaţi. Deocmandată
se dau toate asigurările că o astfel de rază este
trimisă în ionosferă – adică la o altitudine situată
între 48-600 de kilometri, pentru a studia com -
portamentul acestui strat protector al planetei
împotriva radiaţiei solare şi cosmice. Mai ales în
timpul zilei, radiaţia solară şi cea cosmică izbesc
atomii de oxigen şi azot şi le smulg electroni de pe
straturile superioare. Cu acest preţ, atomii înce -
tinesc sau captează radiaţia. 

În acest timp electronii smulşi se află liberi în
acest spaţiu. Lupta aceasta a atomilor gazelor din
ionosferă cu radiaţia solară şi cosmică degajă o
foarte mare energie.

La ora actuală există numeroase teorii privind
nu atât cercetările oficiale, ale căror rezultate pot fi
urmărite inclusiv pe Internet, cât, mai ales, obie c -
tivele ascunse sau care nu se spun, ale acestui
sistem care se anunţă a avea performanţe cu totul
ieşite din comun. 

Dacă este aşa – şi aşa şi este – acest sistem va
revoluţiona complet arta militară, în general, şi
strategia în special, întrucât este (sau poate fi)
primul sistem de arme de valoare universală şi
cosmică. El depăşeşte ceea ce se ştie despre arta
confruntării şi se constituie într-o armă care îşi ia
muniţiile din cosmos şi din surse de energie. 

În momentul de faţă HAARP este privit ca:
Armă cu energie dirijată; 

Un sistem de comunicaţii pentru submarine;
Mijloc de îmbunătăţire a comunicaţiilor inter -

sateliţi;
Maşină de raze X pentru planetă;
Mijloc de a crea în mod voluntar blackouts-uri

electrice;
Armă de război electronic;

Transmisie de putere fără fir după procedeul
Tesla;

Rază a „morţii” de care vorbea Tesla – Death
Ray;

Mijloc de detectare a extratereştrilor în spaţiu
şi în Cosmos;

Mijloc pentru a distruge extratereştrii în spaţiu;
Mijloc capabil să creeze explozii comparabile

sau mai mari ca cele nucleare;
Arma capabilă să modifice climatul;
Armă care poate altera undele cerebrale şi

controla gandirea.

Ionosfera ne protejează împotriva efectelor
razelor solare şi cosmice nocive. Ea, ionosfera
captează particulele încărcate electric provenite
din vânturile solare şi galactice. Această mantie
ionosferică este un scut de protecţie, dar ea se
poate transforma şi într-o armă teribilă.

Sistemul HAARP se fundamentează pe cer -
cetările lui Bernard Eastlund care l-a continuat
într-un fel, pe Nikola Tesla, un om de ştiinţă de
origine sârbă şi vlahă care, la vremea lui, a
descoperit curentul alternativ şi curentul trifazic,
„învingându-l”, într-o demonstraţie foarte spec -
taculoasă, pe Edison (care susţinea curentul
continuu).

Tesla a pus la punct un procedeu care permitea
să se transporte la distanţă (42 km) cantităţi mari
de energie, fără ajutorul unui cablu. El a
consacrat, o mare parte din activitatea sa cercetării
„energiei ionosferice” şi fenomenelor elec tro -
magnetice. El este şi autorul unei teorii care
susţinea că pământul este un conductor uriaş şi
sigur şi prin el trebuie organizat sistemul de
comunicaţii. După ce s-a descoperit unda radio, 
s-a renunţat la această idee. Cel puţin pe moment!

Bernard Eastlund a revenit asupra primelor cer -
cetări ale lui Tesla şi le-a adaptat în domeniul ener -
giei electromagnetice. El a obţinut 12 brevete între
1987 şi 1994, care constituie osatura sistemului
HAARP şi a tehnologiilor derivate, în materie de
armament. Dar, după cum preciza în noiembrie
1997 Alain Gossens, într-o emisiune pe această
temă, nu Eastlung este beneficiarul stu diilor sale
(el a şi fost dat afară din proiect), ci o societate –
Apit-Arco – un fel de consorţiu petrolier înapoia
căruia se află, de fapt U.S.Navy, U.S.Air Force şi
Departamentul Apărării – Pentagonul, dar şi alte
agenţii secrete.

Deci HAARP proiectează în ionosferă un fas -
cicul de unde de înaltă frecvenţă (HF) pentru a
studia comportamentul acestui strat protector, mai
ales modalităţile de amplificare a energiei, dar nu
numai. Un astfel de bombardamet cu HF are ca
efect crearea unei oglinzi virtuale uriaşe care
actionează ca o antenă de emisie. 

Ea va emite frecvenţe foarte joase, ELF (ex -
tremely low frequency) spre pământ, care creează
un fel de uriaş „cuptor cu microunde” într-un
loc anume al ionosferei care va distruge, în
fracţiuni de secundă, tot ce intră în el.

De asemenea, se pot crea „lentile” în ionosferă
care să concentreze energia în locul voit şi la
momentul dorit. În acelaşi timp, un astfel de
emiţător care foloseşte ca oglindă reflectorizantă
ionosfera poate să controleze şi să distrugă rapid
orice sistem de comunicaţii, de dirijare a
rachetelor şi a aviaţiei, a navelor şi a grupărilor de
forţe.

Oglinda virtuală poate dirija ELF-urile asupra
scoarţei terestre, descoperind tot ce se află sub ea
până la o adâncime care depăşeşte orice
imaginaţie, dincolo de orice performanţă de foraj.
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Supliment 
ştiinţific 
realizat de 

gen.dr. Emil Străinu

Nr. 3
August 2015

Fragmente din lucrarea „HAARP – ARMA FINALĂ”, autor gen.dr. Emil Străinu, editura „TRIUMF”, 2015 

Ascunderea sub apă sau
pământ a armamentelor, resur -
selor şi a altor mijloace nu va
mai fi posibilă, pentru că aces -
tea nu vor mai fi nici mascate,
nici protejate. 

Nu vor mai exista baze sub -
terane secrete care să nu poată
fi descoperite şi lovite năpras -
nic. Orice rachetă va fi lovită,
oriunde s-ar afla, pe submarin,
pe sol, în subsol, în mişcare, în
siloz, în stratosferă sau cosmos.

În acelaşi timp, cine va
beneficia de HAARP îşi va
putea ameliora substanţial sis -
temele de comunicare, in clu -
siv cu submarinele aflate în
submersie şi foarte departe de
baze, adică oriunde pe glob, în
oceanul planetar.

HAARP poate crea şi un
scut protector, dar nu împo -
triva razelor solare nocive şi a
radiaţiilor cosmice (treaba a -
ceas ta o va face ionosfera în
continuare, dacă va fi lăsată în
pace), ci împotriva oricăror
atacuri terestre, aeriene, cos -
mice şi chiar extraterestre. Se
aşteaptă foarte mult de la
HAARP. De aceea se inves -
teau peste 30 de milioane de
dolari pe an în acest proiect.

Aceasta este versiunea
oficială a proiectului HAARP
pe care unii îl consideră un
succesor (dar mult mai per -
formant) al Programului Răz -
boiul Stelelor. 

HAARP arată că utilizarea
undelor şi a proprietăţilor lor
electromagnetice este o armă
excepţională. Americanii au
ex perimentat de-a lungul tim -
pului numeroase proiecte (Ar -
gus, în 1958, West Ford în

1961, Starfich, în 1962, Solar Power Satellite, în
1968 şi 1978, Space Shuttle Experiments, în 1985,
Mighty Oaks, în 1986, Desert Storm, în 1991,
Aliate Force în 1999).

În toate acestea, s-au folosit şi ionosfera şi
undele electromagnetice pentru a distruge co -
municaţiile inamicului, a asigura utilizarea arma -
mentului cu plasmă etc.

Cine va reuşi să controleze straturile superioare
ale atmosferei şi Cosmosul, îşi va impune fără
îndoială, politica şi interesele pe Terra. Aşa s-ar
părea la prima vedere şi de aici numeroasele
temeri în legătură cu sistemul HAARP.

Acest sistem este considerat un pericol extrem
de grav pentru mediu, întrucât intervine în stratul
protector al planetei, folosindu-l ca pe o oglindă
reflectoare şi atacându-l dincolo spre pământ. De
aceea, numeroase organizaţii ecologiste protes -
tează împotriva acestui sistem. Dar, specialiştii
spun că HAARP, oricât de puternic ar fi, nu poate
influenţa ionosfera, decât secvenţial şi pentru
foarte scurt timp.

Adică, nu se poate afirma că HAARP, prin
emisie de unde HF, ar „ataca” ionosfera dinspre
pământ, obligând-o să lupte pe două fronturi. Dar,
dacă HAARP şi alte emiţătoare puternice de HF se
vor îmulţi, s-ar putea ca efectele să fie
dezastruoase. 

HAARP ar putea fi însă o armă climatică
foarte puternică, foarte periculoasă şi foarte
eficientă. 

Unii (a se vedea presa franceză) aruncă deja vi -
na catastrofelor meteorologice, din diverse regiuni
ale lumii, pe seama HAARP. Credem că este prea
devreme să se vorbească de aşa ceva, spuneau
americanii. Nu este însă exclus să se studieze şi
astfel de variante. Este posibil ca, din punct de ve -
de re meteorologic, să se poată influenţa anumite
suprafeţe sau zone strict limitate.

Deocamdată, HAARP nu este aşa ceva.
HAARP nu produce catastrofe naturale. Funcţia
lui este alta. El este o armă a undelor şi a cerului.
O armă încă în devenire. 

HAARP este un proiect de cercetare care stă,
fără îndoială, la originea celei mai puternice

arme pe care a creeat-o vreodată
omul.

Este, se pare, ultimul mare pro -
iect în acest domeniu, dar care, încă
din primele decenii ale mileniului,
va aduce mutaţii strategice pe
fondul cărora se va modela răz bo -
iul viitorului.
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Un nou început!...

Spaţiul infinit, distanţă
din care oricât vom parcurge,
ce ne mai rămâne-n faţă
cu nimic nu se restrânge!

Timpul infinit, oricât am gândi,
de unde vine sau se duce,
nimic din el nu a trecut,
şi mai mult mai are-a curge!

Nu e un sfârşit, şi nici un început, 
capetele lor sunt de neconceput,
şi materia vine din trecutul infinit,
toate duc spre infinitul nesfârşit!

O permanentă transformare
a materiei, fără un sens unic, 
atât de la mic la mare,
cât şi de la mare la mic. 

Un haos de particule a fost,
venind din zări necunoscute,
păreau că nu au niciun rost,
dar ele deveneau tot mai multe!

Particule neînţeles de mici,
ale infinitului furnici,
rapide, venite din nesfârşit, 
au alergat, s-au tot ciocnit.

O primă divină întâmplare,
a materiei mare coagulare,
multe nimicuri la un loc,
„big-bang”, şi au făcut un tot!

A rămas acelaşi univers,...
doar că s-a umplut de stele,
printre ele, ceva de-ne-nţeles,…
găuri negre, s-au numit ele!... 

Universul părea acum mai mare, 
un infinit de umbre şi lumini,
fiind într-o continuă schimbare,
şi totuşi fix în repetarea lui!...

Stelele ce lumea o veghează,
simboluri ale risipei de lumină, 
periodic, ele apar şi luminează,
vestind ceea ce avea să vină!

Găurile negre sunt de vină, 
că ţin atâta energie concentrată
într-o închisoare de lumină,
şi nu o lasă afară să răzbată!... 

Dualele contrare entităţi,
venite din adânci eternităţi,
n-au fost şi nu vor fi mereu aşa,
ci permanent se vor schimba!

Eveniment de cultură, deosebit, lansarea cărţii
,,Universul ciclic” al prof.dr. inginer, poet Nicolae
Vasile, carte de început a editurii ,,Laurent”, editură ce
aparţine Fundaţiei literar-istorice „Stoika”.

Adresez felicitări poetului care ne-a obişnuit să ne
prezinte scrieri complexe, de calitate, la evenimentele
literare.

Volumul de versuri ,,Universul ciclic” poate fi
considerat o adevărată lecţie despre apariţia şi evoluţia
vieţii cu tot ce cuprinde ea. Întâlnim un flirt al eului
propriu, unde totul este aşezat ca într-un scrin, cu

sertare bine gestionate, bine aşezate. În
simbolurile (desene) care însoţesc poeziile
sunt redate cu exactitate, într-un mod
abstract, evenimentele lumii miraculoase
în care trăim,valenţa fiind poezia.

Versurile au darul de a activa în cititor
nivele de simţăminte, autorul fiind un
adevărat mânuitor de mesaje unde cău -
tarea fericirii este un drept universal.

Legătura sacră univers – viaţă – destin,
trădează puternica imaginaţie a poetului,
ceea ce dă poeziei structură şi trăinicie:
prezenţa divinităţii, ,,Descoperirea lui

Dumnezeu” pagina 30,
eterna poveste ,,Femeia”
pagina 50,  apariţia ,,Iubi -
rii” pagina 43, dorinţe
,,Despre iubire”  pagina 75,
şi complexă prin simplitate,
definiţia poeziei:

,,poezia nu-i un scris,/
poezia e un vis.../ dacă ai
ceva de spus,/ te trezeşti şi
cazi de sus.”

Poetul Nicolae Vasile chiar este sus cu încă un
volum de poezie, cu standarde filozofice de exprimare
care dau omului, existenţei acestuia, puterea de a
menţine constantă puterea de sete de cunoaştere.

El expune cu talent  imagini care te obligă să-ţi faci
anumite strategii de citit.

Poet rafinat, prezintă poezia ca pe un tablou în care
a pus putere de convingere, valoare şi frumos, dar mai
ales, profunzime, poezia fiind un altar al eului spiritual,
o lumină binecuvântată.

Dorinţa de a dăinui prin nume, este la poetul
Nicolae Vasile o înflorire a frumosului şi a valorii
prin vers.

UNIVERSUL CICLICUNIVERSUL CICLIC
FUNDAŢIA LITERAR-ISTORICĂ „STOIKA”

DOINA BÂRCĂ
secretar literar al Fundației 
literar-istorice „STOICA”

Omul şi Pământul

Ca o furnică 
cu un elefant,
se luptă omul cu Pământul,
raportul este inegal, 
iar speranţele de bine 
par a fi în zadar!
Dacă furnicile 
s-adună însă la un loc, 
fac mare prăpăd, 
mai rău decât un foc!...

Din vremuri fără capăt, 
planeta l-a ajutat pe om, 
i-a dat tot ce-i trebuie, 
de când a coborât din pom. 
A sosit însă acum momentul 
s-ajute oamenii Pământul, 
cu iubire, către mântuire, 
cu arta şi ştiinţa lor, 
spre viitorul tuturor!...

Editura ,,Laurent”
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Ce fel de relaţii apreciaţi că trebuie să existe între
tradiţie şi modernitate în promovarea culturii? E bine să
renunţăm la tradiţie? Ne împiedică să evoluăm?

D.U.: Tradiţia şi modernitatea trebuie să meargă umăr la
umăr. Avem nevoie de tradiţie, iar popoarele care nu au
tradiţie, şi-o formează. Tradiţia conferă rădăcini puternice,
fundaţii, temelii. Uitaţi-vă la tradiţiile populare, la folclor,
la mozaicul popular românesc din toate zonele ţării. Acum
câteva zile a fost ziua iei – element reprezentativ pentru
civilizaţia românească rurală. Personal, îmi plac fetele în
blugi cu ie pe deasupra – modernismul poate pune în
valoare tradiţia, o scoate în evidenţă. La fel şi produsele
meseriilor vechi (olărit, prelucrarea lemnului, a cuprului,
bucătăria tradiţională) care sunt puse în legătură cu aceleaşi
produse fabricate la scară industrială, dar devenite ipso
facto, consumabile în sens peiorativ. Se şi subliniază hand
made, ca prin asta să şteargă calificativul de consumabil. Se
organizează de instituţiile subordonate Ministerului Culturii
în colaborare cu şcolile, tabere de creaţie unde copiii învaţă
astfel de meserii învechite sau pe cale de dispariţie. Unde
mai găseşti un sobar bun? Încearcă cei din străinătate să
trăiască ca-n Evul Mediu şi în felul ăsta să-l înţeleagă –
sunt emisiuni pe National Geographic – încerca o
englezoaică să facă piftie şi nu ştia cum se face aspicul, ea
folosind acasă, în mod curent, chimicalele de la super -
marchet (să tot mănânci), nu ştia că gelatina se obţine prin
fierberea „adidaşilor” de la porc, chestie banală pentru o
femeie fără pretenţii de la noi de la ţară. Desigur, societatea
occidentală industrializată a cunoscut o altfel de evoluţie. O
chestiune pierdută (reţete tradiţionale) pe care încercau
stângaci să o reînvie. Tradiţia nu ne împiedică să evoluăm,
din contră, evoluăm greşit fără tradiţie. 

R.S.: Prin activitatea dumneavoastră profesională
aveţi foarte multe afinităţi cu literatura. Cum vă selectaţi
subiectele despre care scrieţi? Ce ne puteţi spune despre
patrimoniul naţional Mihai Eminescu?

D.U.: În general scriu ce-mi place. Fac cercetare în
domeniul istoriei din plăcere – nu e trecut aşa ceva în fişa
postului meu de la INP. Stau şi în arhive, mă uit pe
documente medievale, le fotografiez – cred că mi-a rămas
acest bioritm, sau reflex dacă vreţi, din perioada docto -
ratului.  Documentele medievale sunt artefacte patrimoniale
prin excelenţă, de o valoare inestimabilă, gândiţi-vă la un
hrisov al lui Ştefan cel Mare – Arhivele Statului au un
volum patrimonial extrem de mare şi de valoros, la fel ca şi
muzeele. Nu-mi place să public ciorbe încălzite. Desigur,
pentru cercetare îţi trebuie şi nas, experienţă, fler, să ştii ce
şi unde să cauţi, apoi un pic de latină, greacă, slavonă,
turco-osmană, ebraică, măcar să ştii ce ţii în mână; nu are
nimeni pretenţie să vorbeşti fluent aceste limbi vechi; nici
n-ai cu cine le vorbi, decât doar cu documentul. Dar, te
familiarizezi – azi un pic, mâine un pic - „îl vede azi, îl
vede mâni... astfel dorinţa-i gata”, nu? Trebuie să cunoşti
perioada istorică în amănunt, ca să poţi încadra desco pe -
rirea, să-ţi dai seama de controverse, să poţi face conexiuni
şi să poţi trage concluziile corecte. „Teza literară + antiteza
arheologică = sinteza istorică”. Cercetare nu înseamnă că-ţi
iei un teanc de cărţi pe birou şi scrii din ele – asta înseamnă
ciorbă încălzită, şi chiar, răsîncălzită, în funcţie de ce cărţi
foloseşti. Trebuie şi ceva zarzavat proaspăt măcar dacă nu o
bucată de carne proaspătă, ca să aibă gust. În anumite
cazuri, răspund unor rugăminţi (moca, binenţeles, pe prie -
tenie, n-am luat niciodată bani şi nici nu se dau). Îmi este
destul de uşor. Odată am fost întrebat de cineva care m-a
solicitat, dacă „curge textul” şi i-am răspuns că „debitul
este direct proporţional cu cantitatea de carte citită” – dacă
tot se exprima în termeni lichizi. E ca un sport – ai plămâ -
nii şi muşchii antrenaţi? Ţii, la alergat. Nu? Oboseşti. Ai
trecut cu ochii peste mai multe cărţi? Ţi-ai însuşit mai
multe formule de  exprimare, poţi jongla cu ele ca la circ,
poţi fenta, face aluzii, poţi aduce parte nerul la un punct
dorit de tine, fără ca el să-şi dea seama - ţine de ars reto -

rica – luaţi discursurile lui Cicero, unde un cuvânt poate
avea înţelesuri câte pofteşti. Citeşti întâi cărţi, apoi autori,
apoi literaturi (Nicolae Manolescu). Eu am citit cărţi de
istorie, apoi istorici, apoi istoriografii. Cam astea sunt
etapele obţinerii unui titlu de doctor. Ca stil, îmi plac Indro
Montanelli, Maurice Druon, Barbara Tuchman. Dintre
clasici, Cicero desigur, cu Filipice şi Catilinarele („Quous -
que tandem abutere patientia nostra, Catilina?”). Dintre
români, Andrei Pippidi, Răzvan Theodorescu. Despre
Eminescu am scris pentru că era un an omagial – 2009, eu
sunt istoric nu filolog şi nici nu mă aflam în criză de
subiecte. Dacă un critic literar ar citi ce-am scris despre
Eminescu, ar sublinia probabil graba de a scăpa de co man -
dă (din cauza reticenţei mele pentru ciorbe-ncălzite).
Desigur, despre acest rege al poeziei, (spun şi eu despre
Eminescu, cum spunea Eminescu despre Alecsandri) şi
merită să scrii, e un poet care îţi merge la suflet. E o sinteză
a spiritualităţii româneşti. Şi el jongla cu cuvintele, uitaţi-vă
la Dicţionarele lui de rimă care sunt instrumente de lucru.
Oricum, elaborarea acestei expoziţii virtuale este pentru
publicul larg.

https://cimec.wordpress.com/2013/01/15/romania-
mihai-eminescu-in-lumina-obiectelor-clasate-n-
patrimoniul-cultural-national-mobil/ şi
http://clasate.cimec.ro/lista.asp?selectie-bunuri-
culturale=Mihai-Eminescu-15-ianuarie-1850-
celebrand-nasterea-unui-poet .

Patrimoniul eminescian este extrem de valoros
(poate fi accesat dând click pe legăturile de mai sus)
pentru elevi şi studenţi. Este mai greu de mers la
Biblioteca Academiei să ţii un manuscris în mână –
trebuie permis special; nu pune oricine mâna pe aşa
ceva, dar el poate fi vizualizat aici. La fel ca şi toată
opera sa în poezie sau proză.

R.S.: Aţi putea prezenta cititorilor noştri câteva din
activităţile specifice Patrimoniului Naţional Cultural al
României?

D.U.: Am menţionat mai sus cu se se ocupă instituţiile
care manageriază patrimoniul cultural naţional – nu mă
refer la creatorii de patrimoniu (pictori, sculptori, şcoli de
profil, teatre etc.). Managementul cultural reprezintă coor -
donare la nivel central, bazată pe informaţii venite din
teritoriu, informaţii corobo -
rate cu alte informaţii sosite
pe alte surse. Informaţiile
pot fi de ordin tehnic (stare
de conservare, frecvenţă,
vechime, autori, material şi
tehnică de construcţie şamd
– pe scurt, fişa obiectului)
apoi statutul juridic al arte -
factului care trebuie să fie
bine definit prin Lege, cir -
culaţia artefactului, propri -
etari. O strânsă legătură cu
instituţiile culturale la nivel
local (muzee, direcţii jude -
ţene de patrimoniu, primă -
rii), pentru publicitate şi
diseminare, cu ministerele
de interne şi de justiţie, cu
fiscul - nu se vinde un obi -
ect de patrimoniu decât în
condiţiile Legii. Restaurarea
unui monument se face de
către firme autorizate, cu
experţi angajaţi, după un
proiect semnat de experţi şi
aprobat de organele în
drept, totul în urma unor
licitaţii corecte, transparente
şi publice, cu caiete de
sarcini, cu tot tacâmul – să
vedem şi noi ce firmă e as -
ta, unde a lucrat, ce a mai

restaurat. Nu se face restaurare decât folosind materialul şi
tehnica de construcţie iniţială. Nu se pune polistiren pe
zidărie, nu termopane, cum s-a făcut la Curtea de Argeş
unde la intrare s-au pus uşi de termopan perlei ctitorite de
Neagoe Basarab (!!!). Legea, iarăşi, şi aici e o problemă:
din păcate Legile 182 (patrimoniu mobil) şi 422 (patri -
moniu imobil) au şi ele hibe în ceea ce priveşte proprietatea
privată asupra unor bunuri de patrimoniu. Nu e cazul aici să
intru în amănunte dar trebuie să menţionez, cu părere de
rău, că au fost elaborate în anii ‘90 de către o generaţie de
oameni formată în comunism cu o anumită mentalitate şi
un anumit set de valori, oameni care nu au avut niciodată o
proprietate. Un automobil Dacia 1300 şi un apartament de
2-3 odăi la bloc, într-un „cartier dormitor” - un singur apar -
tament, că două n-aveai voie - asta nu e proprietate, ăsta e
nivelul lor de judecată şi la care s-au format. Dacă cumva
n-ai stat la bloc şi-ai locuit în Primăverii, atunci e şi mai
grav, înseamnă că ai fost  nomenclaturist; musteşti de mar -
xism-leninism şi de luptă de clasă. La Ion Iliescu „proprie -
tatea-i moft”, nu zicea el aşa? De unde nu e, nici Dumnezeu
nu cere. Prin urmare, un deţinător de artefact patrimonial
(ai un tablou de Grigorescu că taică-tău mare a fost prieten
cu el, i l-a pictat lui şi l-ai ţinut ascuns să nu ţi-l confişte
comuniştii) are mai multe greutăţi decât beneficii, iar
colaborarea lui cu instituţiile centrale de patrimoniu s-ar
putea să aibă de suferit. Iarăşi o minge care, de data asta, e
în terenul legislativului. Dar, poate că unii parlamentari se
vor trezi proprietari de bunuri patrimoniale (nu vedeţi?
tablouri…) şi atunci vor îmbunătăţi Legea. Deşi, dacă
ţinem cont de nivelul lor intelectual… am dubii. Contez
însă pe inteligenţa lor nativă. „Nu cred în principii, dar,
ooh, cred în interes”, spunea poetul american James
Russel Lowell.

R.S.: Ziaristica este, ea însăşi, formatoare de atitudine
morală, civilă şi spirituală, având o valoare creativă de tip
informaţional. Revista „Cronica Timpului” îşi propune
să se dezvolte în acest sens. Ne bucură să primim, din
partea dumneavoastră, câteva propuneri şi idei noi. Vă
mulţumesc. 

D.U.: Şi eu la fel. S-auzim numai de bine.

„PATRIMONIUL ESTE MOŞTENIREA TRECUTULUI„PATRIMONIUL ESTE MOŞTENIREA TRECUTULUI
DE CARE NE BUCURĂM ASTĂZI ŞI PE CARE O VOMDE CARE NE BUCURĂM ASTĂZI ŞI PE CARE O VOM

TRANSMITE GENERAŢIILOR CARE VOR VENI.”TRANSMITE GENERAŢIILOR CARE VOR VENI.”

RODICA SUBŢIRELU în dialog cu analistul istoric DRAGOŞ UNGUREANU

(II)

Anunțuri în mass-media franceză despre situl cIMeC
(https://spartokos.wordpress.com/2013/05/08/nouvelles-mises-en-ligne-sur-le-site-du-cimec/)
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Am intrat în al 185-lea an de la înfiinţarea primei muzici
militare în Armata României. Cine spune astăzi Muzica Repre -
zentativă a Armatei se gândeşte în primul rând la reprezentare
şi protocol. Şi nu se înşală prea mult. Doar că Serviciul Muzi -
cilor Militare din România a reprezentat întotdeauna un spaţiu
al spiritelor tinere şi libere, ocupând un loc aparte în persona -
litatea cultural-artistică a Capitalei. Un loc în care serio zita -
tea e la ea acasă, care oferă în permanenţă lucruri noi iubi -
torilor de muzică de fanfară: redescoperirea tradiţiilor, spec -
tacole şi concerte pentru toate vârstele, baluri ale ofiţerilor,
participări la paradele militare, festivaluri naţionale şi
internaţionale.   

Produs cultural al Ministerului Apărării Naţionale din
România, Muzica Reprezentativă a Armatei ţine capul de afiş
al concertelor din ţară şi din afara ei. Figurează între primele
10 formaţii de gen din Europa, având toate premisele să fie
cea mai bună din zona Europei Centrale şi de Est. Şeful Servi -
ciului Muzicilor Militare, colonelul Valentin Neacşu, a făcut să
renască această instituţie. A venit la conducerea Serviciului
Muzicilor Militare în urmă cu câţiva ani, după o vastă experi -
enţă la pupitrul Muzicii Reprezentative, cu speranţe şi proiecte
mari. Spectacolele pe care le pune în scenă contribuie în plan
naţional şi internaţional la intensificarea relaţiilor culturale
dintre armatele şi statele lumii şi la recunoaşterea valorilor
muzicale naţionale.   

- Domnule colonel, ce a însemnat muzica militară în
istoria armatei noastre? 

-  Muzica militară a constituit un extraordinar factor moral
pentru oştire, pentru luptătorii ei. Nu întâmplător, cred eu,
vechile cronici româneşti şi străine vorbesc despre existenţa în
oastea lui Mircea cel Bătrân, aflată pe câmpul de la Nicopole
(1396), a unor buciumaşi, surlari, trâmbiţaşi şi toboşari, care
îi însoţeau pe luptători, sunând în instrumentele lor ca să-i
însu fle ţească în clipele grele ale bătăliei. De atunci, muzica
nu a lipsit de lângă ostaş, fie că a fost vorba de războaie, fie
de ceremonialuri militare, fie de momente de destindere şi
recreere. 

- Când se poate vorbi despre muzica militară în
adevăratul sens al cuvântului?

- Abia din anul 1830, odată cu înfiinţarea celor două straje
pâmânteşti în Moldova şi Valahia. Astfel, la 18 septembrie
1830, ziarul „Albina românească”, a lui Gheorghe Asachi,
anun ţa înfiinţarea la Iaşi a „muzicilor trebuitoare la corpul mi -
liţiei pământeşti”. Primul inspector general al muzicilor mili -
tare a fost Eduard Hübsch, în perioada 1867-1894. 

În cei aproape 30 de ani cât Hübsch a fost inspector al
muzicilor militare au fost elaborate regulamentele speciale
destinate formaţiilor de fanfară şi s-a asigurat muzicilor mili -
tare un nou statut în cadrul oştirii. În perioada de după Războ -
iul de Independenţă s-a hotărât ca la fiecare regiment de doro -
banţi să se constituie câte o muzică militară sub denumirea de
„fanfară”. Începând cu 26 mai 1895, la conducerea muzicilor
militare, în funcţia de inspector, este numit Iosif Ivanovici,
autorul celebrului vals „Valurile Dunării”. Ivanovici a înzestrat
muzicile militare cu instrumente noi, a introdus un repertoriu
valoros şi divers, sprijinind în acelaşi timp activitatea de

pregătire a viitorilor instrumentişti militari. La 10 octombrie
1936 a fost înfiinţată „Şcoala elevilor muzicanţi militari”,
instituţie menită să asigure pregătirea şi formarea personalului
muzicilor militare. În paralel cu perfecţionarea organizatorică
şi în plan profesional a muzicilor militare, la 15 iunie 1954 a
luat fiinţă Muzica Reprezentativă a Armatei, formaţie de refe -
rinţă în viaţa culturală a armatei şi a ţării. Condusă de doi ofi -
ţeri-dirijori şi având în compunere 70 de subofiţeri-instru men -
tişti, formaţia poate interpreta creaţii ce acoperă genuri muzi -
cale diverse, cum sunt: marşuri, suite, concerte, uverturi, sim -
fonii, opere, jazz, muzică uşoară şi folclor muzical naţional.

- Când spui „armată”, gândul îţi zboară automat la
ideea de duritate, disciplină, stricteţe; noţiuni aparent
incompatibile cu arta. Ce sunteţi de fapt, militari sau
muzicieni?

- Muzicianul militar este foarte bun profesionist şi ca artist
şi ca militar. Balanţa este echilibrată între cele două aptitu dini.
Şcoala l-a pregătit ca militar şi ca instrumentist foarte bun.
Aproape 50% dintre sub ofiţerii noştri sunt absolvenţi de Con -
servator, plus cursuri postuni ver sitare.  Muzica cere rigoa re şi
disciplină, lucruri pe care le veţi constata mergând să ascultaţi
Orchestra Reprezentativă a Armatei la sala Radio din Bucu -
reşti, în spectacolele „Army in Concert”. 

-  Care sunt diferenţele majore dintre o muzi cã mili tară
şi o orchestră simfonică?

- Diferenţele sunt mari şi aceasta se datorează, în primul
rând, numărului de instrumenişti care evoluează în cele două
structuri muzicale. Numărul exagerat de mic de instrumentişti
nu ne permite să interpretăm lucrări de amploare. Nu dispu -
nem de instrumentele de coloratură pe care le are o orchestră
simfonică precum sunt: fagotul, oboiul, cornul englez, saxofo a -
 nele dublate de instrumentele  cu corzi. O muzică militară
evoluează de cele mai multe ori în spaţii libere şi, adeseori, în
mişcare, indiferent de timp şi anotimp. O orchestra simfonică
îşi desfăşoară activitatea, cu predilecţie, în spaţii unde acustica
este în avantaj şi, nu în ultimul rând, diferenţa există şi în
privinţa repertoriului pe care structurile respective le interpre -
tează. Pe timpul verii, în cadrul sezonului estival, susţinem
concerte de promenadă în parcurile Cişmigiu şi Herăstrău, la
sfârşit de săptămână,  pentru reînvierea acelui spirit muzical
care a existat în trecut, dar, mai ales, pentru a  oferi publicului
spre ascultare, partituri specifice muzicii militare.  

- Fanfarele militare din întreaga lume trec în prezent
printr-o etapă dificilă de reforme structurale. Ce se întâm -
plă la noi? Ne vom hrăni în continuare cu muzica de
fanfară?  

- Muzicile militare, la fel ca şi trupele combatante aflate în
teatrele de operaţii, reprezintă un adevărat vârf de lance al
reprezentării armatei, contribuind la imaginea instituţiei mili -
tare. O fanfară militară îşi merită cu adevărat numele atunci
când înglobează un număr apreciabil de instrumentişti.
Numărul dă forţă, impresionează. Dinamica restructurării se
resimte acut. În perioada interbelică, în România, erau 117
Muzici Militare. Acum mai sunt doar 15. Şi fanfarele militare
din ţările Europei s-au restrâns. Totuşi, ele au rămas în acele
limite care menţin încă ideea de fast, de solemn. Mă refer la
fanfarele care asigură protocoalele de stat, pentru că orice stat
are nevoie să i se interpreteze imnul naţional cât mai bine. Din
teritoriu am veşti că fanfarele noastre sunt foarte bine cotate.
Aş da exemplu fanfarele din Constanţa, din Brăila, din Cluj,
Craiova sau Iaşi, fanfare foarte bune, cu tradiţie. Revenind la
problema reducerii, vreau să vă spun că limita minimă a unei
fanfare este de 25 de instrumentişti. Mai puţin de atât nu se
poate, deoarece riscăm să cădem în derizoriu şi în penibil.

- Ce defineşte un spectacol plăcut, strălucitor, un
divertisment fastuos, atractiv, apreciat şi aplaudat îndelung
de marele public?

- Implicarea, munca, talentul, iniţiativa, ideile, imaginaţia,
fantezia.  La care se adaugă, desigur, pitorescul exotic al
montărilor, dinamismul formaţiilor de fanfară, coloritul spec -
taculos al scenografiei, al costumelor, mişcările tehnice

complexe, inteligent rezolvate. Nu lipsesc din repertoriile
noastre Valsurile lui Ivanovici, Rapsodiile lui Enescu, muzica
şi dansurile tradiţionale româneşti precum: Ciocârlia, Căluşul,
Dans de Haţeg ori suitele din Transilvania. Publicul din
metropolele Europei îşi doreşte astfel de spectacole, serile
muzicale se prelungesc la nesfârşit, într-o stare de bine, de
mare încărcare spirituală şi emoţională, pe străzi, faleze ori în
parcuri. La Oslo, de pildă, formaţiile au fost întâmpinate şi
salutate de însăşi majestatea sa Harald al-V-lea, regele Norve -
giei. Prezenţa Muzicii Reprezentative a Armatei în „Norsk
Militaer Tatto”, poate cel mai iubit festival de gen din lume a
fost, după cum mărturiseau localnicii, o bucurie pentru ochi

dar şi pentru suflet. Nu e de mirare, astfel că spectacolele sunt
descrise prin exultaţii de genul: „excepţional, formidabil,
extraordinar”. Vreau să vă spun că pentru un astfel de festival
se fac rezervări cu un an înainte. Organizat la dimensiunile şi
după standardele originale din ţările europene (orchestră, cor şi
solişti), ediţiile din ultimii ani au cultivat diversitatea (artistică
şi geografică), invitând 10 dintre cele mai mari formaţii
muzicale de fanfară cunoscute şi recunoscute în întreaga lume:
SUA, Scoţia, Olanda, Suedia, Finlanda, Norvegia, România,
Anglia, Germania şi  Estonia, fiecare dintre ele propunând o
altă viziune asupra ideii de spectacol, pentru că arsenalul lor e
inepuizabil: solişti, cor, balet, dansuri folclorice, jazz, orchestre
simfonice, mânuiri de armă, cascadorii, momente vesele şi
pantomimă. 

– Cum vă explicaţi acest interes masiv pentru muzica
de fanfară, în condiţiile în care tineretul este pasionat de
muzica uşoară, de un alt ritm, de o altă filosofie de viaţă?

– Părerea mea este că oamenii sunt atraşi de muzica
militară pentru spectacolul de sunet şi lumină pe care îl oferă.
Sunt fascinaţi de uniformele tradiţionale ale armatelor, de
unitatea mişcărilor, de ritmul şi solemnitatea cântecului. Totul
impresionează, înflăcărează chiar. Acordurile de fanfara îţi dau
aripi. Este o chestiune de suflet şi de simţire. Altfel nu-mi
explic de ce, la asemenea spectacole, stadioanele sunt pline.
Pentru noi a fost o mare surpriză să fim chemaţi în fiecare an
la 4-5 festivaluri de gen din lume.

- Care credeţi, domnule colonel, că este viitorul fan -
farelor militare?

- Mi-e greu să dau un răspuns categoric. Oricât de bine
intenţionat ai fi, nu poţi să desfiinţezi unităţi luptătoare şi să
păstrezi fanfara militară. Pentru că fanfara militară nu merge la
război, nu-i aşa? Dar, eu cred că dispariţia fanfarelor militare
ar fi o mare pierdere, nu numai pentru o armată ci şi pentru
cultura unei naţiuni. Armele muzicienilor nu ucid, ci înnobi -
lează sufletul.

Interviu consemnat de BENONE NEAGOE 

„Armele noastre „Armele noastre 
nu ucid,  nu ucid,  

înnobilează înnobilează 
sufletul”sufletul”
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R.S.: O preocupare care v-a făcut cunoscută și
apreciată este și muzica. Cum v-ați apropiat de cântec?

E.S.: De cântec! Mama mi-a făcut cadou o casetă cu
Maria Tănase când am plecat în Spania și am ascultat-o
până când s-a stricat! Iar de la fratele meu Romeo
avusesem o carte de poezii ale lui Eminescu, o carte cu
foițe de ceapă. Astea două mi-au fost ca o biblie a spiri -
tualității românești în cei 35 de ani pe care i-am trăit în
Spania. Dar înainte de asta, la Chicago, împreună cu
tinerimea de la biserica Șfânta Maria și cu fratele meu
Ghiță, am înființat un mic
ansamblu de dansuri și cântece
populare. Și încă de pe atunci
mergeam la festivalurile interna țio -
nale de la Chicago prezentându-ne
dansurile și muzica românească.
Nu uit niciodată acele momente,
ne simțeam cu toții orgolioși! Noi
eram „românii”! Iar primul meu
contact, cu o mare consacrată a
muzicii populare românesti, a fost
cu Lucreția Ciobanu care prin anul
70 a venit să ne cânte la Chicago.
Am și o poză cu dânsa în subsolul
bisericii unde se desfășurau pe tre -
cerile. Of Doamne! Aceste între -
bări mă fac să-mi amintesc de
atâtea întâmplări frumoase din via -
ța mea, cu lacrimi în ochi! Re ve -
nită în țară, am văzut un spec tacol
susținut de Școala de Arte, Bucu -
rești, mi-a plăcut și, aflând că este
Școala de Muzică Populară, m-am
înscris. Așa am început să-mi fac
din viață un cântec, ca absolventă
a Școlii de Arte, București. Căci
dacă acolo, în strainătate, de dorul
pământului meu „îngânam” cân -
tecele mele îndrăgite și dansam
hora și sârba doar cu sufletul,
tresărindu-mi inima în bătăi ritmice și plăcute, aici la
mine acasă, începusem să-mi trăiesc cu adevărat țara, să
simt inima României bătând la unison cu întregul popor.

R.S.: De curând ați devenit membră a Uniunii Ziariș -
tilor Profesioniști din România, dar activitatea jurna -
listică a ocupat un loc principal în preocupările dum -
nea voastră. Faceți parte și din grupul inimoșilor
fondatori ai „Cronicii Timpuilui”. Cum vedeți pe viitor,
promovarea și dezvoltarea acestei reviste de cultură și
atitudine civică?

E.S.: Începuturile mele ca jurnalist erau și sunt legate de
ramura social-cultural-mondenă, interesându-mă și
politica, căci de felul în care se derulează politica depind
toate. Primul meu articol a fost scris ca o replică de pro -
test la un articol al unui spaniol care ne critica țara fără a
se baza pe adevăruri, ci scriind informații false, luate din
alte articole citite prin ziarele lumii, în cel mai impor tant
ziar de la Barcelona, „La Vanguardia”. Citeam acest ziar
fiindcă, zilnic, citeam articolul celui care, mai târziu, mi-a
devenit mentor, ziaristul spaniol-catalan cu nume și su -
flet de român, Valentin Popescu. Apoi am con tinuat pe
latura cultural-mondenă, scriind pentru di as pora tot ce
tră iam eu, aici la București, dar scriam de drag, cu plăce -
re, ca și cei din depărtare să afle cum se trăiește în
România, scriam cu intenția de a-i atrage spre România. 

Cronica Timpului este o revistă de cultură și de atitu di -
ne civică. După cum  spuneți și dumneavoastra, grupul
fondatorilor și a susținătorilor acestei reviste de mare
prestigiu, sunt toți „inimoși”, scrierile lor pornesc din
inimă, fiind ei, cu toții, adevărați intelectuali care cunosc
bine temele tratate și nu este nimic mai frumos, mai ar -
mo nios ca această simbioză a inimii sau a sufletului cu
intelectul. În opinia mea este o revistă a frumosului, edu -
cativă, aș zice chiar literară, iar promovarea ei este în toc -
mai conținutul ei atragător ochiului cititorului. Cea mai
bună promovare este cea care merge din om în om, dis -
tribuția verbală, apoi are și publicitatea în mass-me dia
rolul ei foarte important care nu trebuie să-i lipsească
Cronicii Timpului. Cu o prezentare a motto-ului: „Tim -
pul lucrează pentru fiecare!”, cu drapelul României și
figura poetului neamului nostru - Mihai Eminescu - în
frunte, și cu jurnaliști „inimoși”, „Cronica Timpului”
este un success desăvârșit.

R.S.: Credeți că există un rol al ziaristului în
formarea istoriei unui popor? Un rol important
în echilibrarea evenimentelor dezlănțuite acum,
la început de mileniu III?  

E.S.: Menirea jurnalistului este cea de a informa
publicul cu privire la tot ce se desfăşoară în dife -
ritele domenii ale societății, fie domeniul politic,
social, cultural sau monden. Având în vedere
revista care ne preocupă, Cronica Timpului care
este o revistă culturală și de atitudine civică, sunt
de acord cu Alecu Russo care spunea că
„literatura este expresia vieții unei națiuni”. Însă
dacă este vorba de formarea unui popor, cu
absolut totală convingere, cred că rolul ziaristului
este de o mare anvergură. Formarea unui popor se
bazează pe educație și pe exemple care ajung la cetățeni
prin informare. Eu încă am trăit în satul în care m-am
născut, o experiență mai veche, să nu-i zicem primitivă,
de pe acele vremuri când ziarele nu ajungeau în toate
satele, sau oamenii nu aveau bani să le cumpere, mi se
pare că singurul ziar care ajungea în satul meu era
„Scânteia”, dar de două ori pe săptămână trecea „omul
cu toba” prin câteva colțuri ale străzilor. Bătea toba până
se aduna lumea în jurul lui, apoi citea știrile cele mai
importante de pe o hârtie, ca cetățenii satului să fie
informați. O formă de informare care, din nefericire,

încă, se practică în unele colțuri ale lumii. Lumea trebuie
să fie informată, dar a informa lumea de cele întâmplate
înseamnă a relata adevărurile petrecute. Nu a le deforma
sau a le inventa cum se face în ultima vreme din diverse
interese. În zilele noastre, jurnalistica este în criză. Ea
este manipulată precum a fost și pe când Eminescu era
jurnalist. Jurnalistul nu mai are drept la opinia proprie,
aceasta fiind condiționată de opinia șefilor. Iar când un
ziarist își pierde credibi litatea, el devine un ziarist
controversat, ceea ce nu mai este informație pură. Cu
astfel de informație, precum este și politica în ultima
vreme, ne îndreptăm spre nicăieri. De aceea am toată
încrederea în Cronica Timpului, un „altfel” de jurnalism
în care adevărurile sunt servite concetățenilor pe foaie,
într-o formă corectă, obiectivă și civilizată.

R.S.: În încheiere, un gând bun pentru România și
pentru cetățenii ei. 

E.S.: Gândul meu pentru țara mea,
pentru dulcea mea Românie, coincide cu
cel al marelui poet al nemuririi neamu -
lui nostru, Mihai Eminescu, în poezia sa
„Ce-ți doresc eu ție, Dulce Românie”.
Cred că tot românul cunoaște poezia și
coincide cu mine în această dorință. Iar
pentru cetățenii ei, doresc în primul rând
ca toți românii, plecați în căutarea traiu -
lui mai bun, să se întoarcă acasă ca să
poată să se bucure de identitatea lor, de
tot ce-i descrie. Să ne întregim neamul.
Ca să se întoarcă totuși acasă, țara, con -
ducerea țării trebuie să le ofere ceva și
anume să le ofere aceeași șansă de a-și
trăi viața la fel cu cea pe care au avut-o
în țara străină, câștigând la fel. Totul stă

în mâinile conducătorilor țării. De ei depinde starea
nației, care, dacă este în criză se datorează unei proaste
administrații. Pentru România și pentru cetățenii ei din
care și eu fac parte, doresc să ni se creeze condiții de
muncă cu salarii europene și în genere, un nivel de trai
comod și bine meritat, la fel ca în țările dezvoltate, ca să
revenim la statutul nostru european pe care odată l-am
avut și ca să nu trebuiască să plecăm prin lume, să fim
slugă la străini, ci din contră, să putem să trăim, aici pe
pământul nostru, fericiți și să ne recăpătam acea valoare
pierdută pentru mulți români, de a ne simți mândri că
suntem români.

„Începuturile mele ca jurnalist erau și sunt legate de ramura
social-cultural-mondenă, interesându-mă și politica, căci de felul

în care se derulează politica depind toate”.

Elena Santamaria, Elena Santamaria, 
o româncă devotată Neamuluio româncă devotată Neamului

Elena Santamaria și regretatul regizor Geo Saizescu 

(II)

Maria Butaciu, Elena Santamaria și Teofil Bradea
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Ozi frumoasă de vară, vară fierbinte şi luminoasă ce
se asortează cu veselia din sufletele noastre. Am

părăsit capitala cu forfota şi căldura ei..., suntem în maşină
de câteva ore. Peisajele se perindă prin faţa ochilor noştri
cu o frumuseţe generoasă… Totul este superb, da, avem o
țară frumoasă ... E atâta armonie şi varietate!...

Destinaţia călătoriei noastre este Raiul lui Hannelore şi
Johann jr…

Da, vom ajunge într-un loc discret unde bogăţia peisajelor,
culorilor te învăluie, din toate părţile, ca într-o îmbrăţişare...

Raiul lui Hannelore şi Johann jr. este un loc în Poiana
Rusca-Teregova, în judeţul Caraş-Severin. Rusca este o
localitate veche, atestată documentar din 1430. 

Localitatea Teregova este cea mai mare comună din
judeţul Caraş-Severin. Trecem pe lângă Biserica Ortodoxă
de aici, construită în 1782. pictura interioară realizată de
pictorul Bartolomeo Dellomini este impresionantă.

Drumul pe munte încântă privitorul şi, mai ales pe noi,
care am lăsat Bucureştiul în urmă, pentru câteva zile.
Apropierea de natură este o binecuvântare, o binefacere de
care aveam nevoie...

Rusca-Teregova este înconjurată de munţi, este o
depresiune intra montană... Munţii Semenic (V), Munţii
Ţarcu (N-E) şi Munţii Godeanu. Trecem pe lângă lacul de
acumulare Poiana Ruscă. Acesta are 70 metri adâncime şi o
suprafaţă de 139 ha, fiind situat între Munţii Ţarcu şi
Munţii Godeanu, la 635 metri altitudine. E impresionantă
munca omului, măiestria sa în dialog cu natura. Vegetaţia
este armonios alcătuită... păduri semeţe, arbuşti, păşuni pe
care aleargă câinii ciobăneşti plini de responsabilitate
pentru turmele pe care le păzesc...

Animalele sălbatice sunt şi ele pe aproape, dar ies mai

rar, rămânând ascunse în imensitatea pădurilor, a munţilor...
Pe drumul parcurs vedem gospodării, îngrijite de ţărani

harnici şi vânjoşi. Muntele se împrieteneşte doar cu omul
vrednic şi puternic. E o asprime a locului care desăvârşeşte
oameni. Meşteşugari harnici, olari, cojocari, agricultori,
crescători de animale dau valoare locului şi înlesnesc
turismul rural.

Femeile şi fetele duc tradiţiile şi obiceiurile din străbuni,
mai departe, îndeletnicindu-se cu lucrul manual (covoare,
ştergare, zestre pentru nuntă). Fermele personale asigură o
hrană sănătoasă sătenilor şi turiştilor. Totul este bio, departe de
poluare.

Culesul fructelor aduce aroma de dulceţuri, de vin, de
ţuică... În curând va avea loc „Festivalul rachiei” care de
obicei are loc în fiecare toamnă.

Și pentru că toate există cu voia lui Dumnezeu, daruri
pentru noi toţi, copiii lui, am poposit pentru a ne odihni
puţin într-un paraclis construit chiar de cei la care urma să
fim găzduiţi, familia Wittmann, Pensiunea Wittmann.
Paraclisul este un loc potrivit pentru rugăciune şi dialog cu
Dumnezeu, cu sufletele noastre... Paraclisul Înălţarea
Domnului ne atrage atenţia asupra minunilor lui Dumnezeu...
Chipurile din icoane se uită la noi cu drag. Icoane pictate
de Popa Popas, Falossy. Mozaicul de pe peretele exterior al
schitului străluceşte în soarele de vară şi ne amplifică starea
de religiozitate... 

Mulţumim Doamne pentru toate!
Aici este un clopot din 1870 care punctează, cu sunetele

sale, trăirile noastre intense, determinate de frumuseţea
bisericilor creştine, de frumuseţea gestului familiei Wittmann
care a construit acest paraclis, în acest loc, atât de îndepărtat, mai
aproape de cer... în memoria copiilor lor, Johann jr. şi
Hannelore, care acum ne călăuzesc paşii stând între îngeri...

După acest mic popas, am ajuns la destinaţia noastră –
Pensiunea Wittmann sau Raiul lui Hannelore şi Johann jr.,
loc ales de preşedintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România, domnul Doru Dinu Glăvan pentru întâlnirea cu
ziariştii din această parte a ţării şi pentru prezentările cu
public, care au avut loc şi care s-au dovedit a fi foarte
atractive şi interesante pentru publicul care ne-a onorat cu
prezenţa sa. Domnul colonel Ion Petrescu a prezentat raportul ţării
noastre cu NATO, importanţa sa pe teritoriul României.

La pensiune totul este organizat foarte bine, este o
plăcere. Miniferma, locul de făcut ţuica, grajdul cu văcuţa
Lunica şi vițelușa ei, păsările şi păsărelele care cântă toată
ziua, fiecare în felul ei, bucătăria cu aromele ei îmbietoare,
unde bucătăresele se întrec în a găti preparate tradiţionale
sau din bucătăria germană. Toate sunt foarte gustoase
pentru că sunt făcute cu drag de oaspeţi.

Pensiunea este amenajată cu sală de conferinţe, bibliotecă şi
tot aici a fost amenajat un studio al postului de Radio Reşiţa, iar
gazdele s-au oferit să asigure facilități la primirea membrilor
Uniuni Ziariștilor Profesioniști din România. Proprietatea
Pensiunii Wittmann se întinde pe o suprafaţă de 10 ha. Cei
doi sportivi, Roxanda şi Johann Wittmann sunt la pensiune
la fel ca în timpul activităţii lor sportive, foarte activi şi
implicaţi în tot ce presupune aceasta. Chiar şi debutul în
turism a început, cum era de aşteptat, cu turismul sportiv,
de aventură, aici fiind cazaţi o parte dintre participanţii la
EnduRoMania, proiect coordonat de Sergiu Morariu. După
cum ne explică soţii Wittmann acest sport dificil a ajutat la
desco pe rirea de noi trasee deosebite, a atras turişti din ţară şi
din străinătate, promovând zona. Pensiunea a intrat în circuitul
intern şi interna - ţional, fiind trecută pe hărţile turistice.

Admirăm de pe terasa
pensiunii Wittmann,
savurând o mâncare
aburindă, salba de munţi
semeţi, precum şi lacul
din vale în care se oglin -
deşte soarele şi care stă
acolo cu promisiunea
unei băi răcoroase și
relaxante...

Printre atâtea impresii,
am stat de vorbă cu
Roxanda şi Johann
Wittmann, încercând să-i
cunoaştem mai bine.
Aceste personalităţi
contemporane, mari
reprezentanţi ai sportului
pe plan intern şi interna -

ţional, mari reprezentanţi ai turismului rural din zona Poiana
Rusca-Telegova, sunt modele demne de urmat pentru
generaţiile tinere. 

CRISTINA SAVA (Diţoiu)

În drum spre Raiul lui Hannelore şi Johann jr.În drum spre Raiul lui Hannelore şi Johann jr.

Roxanda și Johann Wittmann
Pensiune Wittmann

Medalie EnduRoMania

(I)
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într-o zi de 6 august Mântuitorul
Hristos ne-a demonstrat ce înseamnă

transfigurarea materiei: trupul său uman, s-a
pnevmatizat, s-a trans fi gurat, a devenit
strălucitor ca soarele, iar hainele Lui,
strălucitoare ca lumina. La fel vor fi trupurile
sfinţilor în împărăţia Cerurilor. În această zi,
Dumnezeu ne-a arătat în mod clar care este
destinul final al materiei şi al trupului nostru,
dacă vom vrea să împlinim poruncile pe
care El ni le-a dat. Trupul nostru uman a
fost destinat de Dumnezeu îndumnezeirii.
Astăzi, Însuși Dumnezeu are un trup, care
stă la loc de cinste în Sfânta Treime. Hristos
a purtat cu El în Sfânta Treime trupul cu
care a suferit, a murit şi a înviat. Iată deci,
un om în Sfânta Treime. Un trup uman pe
tronul slavei. Aceasta este prima alternativă,
prima posibilitate care ne stă în faţă. Este
calea paradisului şi a fericirii eterne, în
comu ni unea sfinţilor.

Secolul XX ne-a învăţat însă prin Hiroshima,
cetatea care a cunoscut tot într-o zi de 6
august forţa distrugă toare a atomului, cealaltă
posibilitate: distrugerea ma teriei. Ziua de 6
August e devenit simbolul puterii neli mitate a
omului asupra materiei, graţie descifrării
tainelor atomului. O putere nelimitată a
dobândit-o omul prin exersarea minţii lui,
prin efortul intelectului. Kant spunea într-
una dintre scrierile sale că grandoarea
omului stă în forţa minţii sale, în faptul că
el scrutează cu mintea sa iscoditoare tainele
universului, le desci frea ză şi le utilizează în
folosul lui.

Iată deci că omul poate face cu propria-i
minte mai mult decât cu braţele. Poate că
mulţi cunoaşteţi că şi unul dintre cei mai
mari sultani ai Imperiului otoman avea doar
patruzeci şi două de kilograme şi două
mâini slabe care oboseau ducând mâncarea
la gură! Dar în faţa acestor braţe firave
tremura, atunci, întreaga Europă. Pentru că
forţa minţii lui era cea care dădea vigoare
Imperiului. La fel stau lucrurile cu făptura
umană în general. Nu este omul cel mai
solid dintre făpturile terestre, ci dimpotrivă,
în faţa multora apare mai firav decât o
trestie, dar prin forţa minţii lui a construit
o civilizaţie planetară. Iar prin nesăbuinţa
minţii lui o poate distruge. Pentru că tot ceea ce
a construit omul pentru el, se poate utiliza şi
împotriva lui!

Nu trebuie deci să uităm de dublul tăiş
al minţii umane; că mintea umană poate
acţiona pentru om, ca şi împotriva lui. Omul ca
făptură, nu este doar minte, ci şi inimă. Se
pare că mintea nu îşi este suficientă sieşi.
Raţiunea, ei înseşi, nu îşi este suficientă.
Numai cu raţiunea, în ciuda părerii multora,
nu ne putem conduce. Aceasta ne-o demon -
strează marile conflagraţii ale secolului XX,

culminând cu Auschwitz-ul. În numele unei
raţiuni debusolate, au fost ucise milioane de
fiinţe inocente. Lumea modernă, la începu -
turile ei, şi-a proclamat ca dumnezeu
suprem, o zeitate păgână, pe nume Raţiu -
nea, şi a început să se închine acesteia. Iar
aceasta s-a dovedit în cele din urmă a fi
nebună. Ei îi lipseşte echilibrul inimii.

Părinţii noştri sfinţi din pustie, în urmă
cu peste 1.500 de ani, îşi sfătuiau cu
înţelepciune ucenicii că este nevoie ca omul
să-şi coboare mintea în inimă,
pentru că acolo este locul ei
natural. Adică mintea nu are voie
să lucreze ceva fără să fie acom -
paniată de caldul sentiment al
inimii. Mintea desprinsă de inimă
se sălbăticeşte şi se demonizează,
sfătuind pe om să folo sească cele
create spre folosul lui, spre distru -
gerea lui. Aşa se face că banalul
cuţit, utilizat pentru a ne tăia
pâinea noastră cea de toate zilele,
poate deveni o odioasă unealtă de
crimă. Cu el putem curma viaţa
unui semen, deşi scopul lui normal
este altul. La fel, energia atomică,
care poate da umanităţii - folosită
în scopuri paşnice - un spor de
civilizaţie şi confort cum nu a mai
existat în istorie, a ajuns să fie
arma cea mai de temut a mileniului
trei, şi foarte posibil, chiar calea
împlinirii profeţiilor apocaliptice.

Cărarea pe care a pornit
umanitatea este din nefe ricire una
ireversibilă. Spunea un mare
înţelept că „chiar dacă umanitatea
s-ar dezarma completamente din
punctul de vedere al arsenalului
nuclear, pericolul nu ar fi cu mult  mai mic.
Aceasta pentru că oamenii ştiu că pot
oricând să re creeze armele atomice. Iar
dacă contextul istoric o va pretinde, le vor
recrea”. Trebuie deci să regăsim echilibrul
dintre minte şi inimă! Să învăţăm mintea să
nu mai pună la cale lucruri şi acţiuni care
răcesc sentimentul cald al inimii şi alungă
fiorul fierbinte al Duhului Sfânt ce însoţeşte
orice faptă uma nă izvorâtă din iubire. Să ne
educăm mintea „întru simţirea inimii”.

Din nefericire, un principiu demonic
conduce lumea ştiinţei de astăzi. Acest
principiu sună astfel: „Tot ceea ce este
posibil în plan ştiinţific este şi legitim şi
permis din punct de vedere moral!”. Adică
tot ceea ce mintea umană a reuşit să
inventeze teoretic, este şi moral, indiferent
dacă este folosit înspre binele umanităţii sau
împotriva ei. Altfel spus: este posibilă
donarea umană? Atunci înseamnă că este şi
permisă din punct de vedere uman! Este şi
justificată faptic. Este posibilă bomba
atomică? Atunci este şi legitimă realizarea
şi folosirea ei! Tot ceea ce mintea umană a
gândit, indiferent dacă a fost pozitiv sau
negativ, este şi permis a fi realizat în mod
concret. Aceste este periculosul principiu a
cărui nocivitate nu este sesizată încă de toţi
oamenii de ştiinţă.

Se pare însă că umanitatea a ajuns să
cunoască mai mult decât poate duce! Ea din
nefericire nu are maturitatea spirituală să
gestioneze progresul ştiinţific pe care l-a
realizat.Autodistrugerea este marea provocare
făcută umanităţii contemporane. Umanitatea
de azi a ajuns asemeni unui copil care ţine
în mâini un pistol mitralieră. El nu are
discernământul de a nu-l folosi chiar
împotriva mamei sau al tatălui său. E doar
un copil. La fel lumea noastră modernă,
care deşi este cu adevărat „matură” din
punct de vedere al descoperirilor ştiinţifice,
este infantilă din punct de vedere duhovnicesc.
Nu are puterea de a răspunde răului cu bine,
punând astfel capăt răului. Lumea noastră
imatură din punct de vedere duhovnicesc nu
are forţa interioară de a întoarce obrazul
când primeşte o palmă, pentru a primi o
alta, pe celălalt obraz, după cum ne
povăţuia Mântuitorul, ci în ea clocoteşte
setea însutitei răzbunări: pentru o palmă
primită omul ne-duhovnicesc şi senzual al

epocii noastre se simte animat de pofta
nebună a răzbunării, având la dispoziţie
armele cele mai sofisticate de a răspunde
răului cu maximul rău.

Creştinul trebuie să fie în lumea de azi
omul care absoarbe violenţa. Aceasta este
unul din elementele care definesc ontologic
fiinţa creştinului autentic. Omul care nu
este capabil de aceasta, nu este creştin, ci
doar se amăgeşte pe sine că este. Iată deci
ce voieşte Dumnezeu de la noi, în aceasta
lume a conflictelor: să ne aşezăm cu
propriul trup în faţa infinitelor violenţe ale
lumii de azi şi să constituim zonă de
tampon, de ameliorare şi de amortizare a
loviturilor. Cei care avem această putere
putem să ne numim creştini şi doar aceştia
suntem porniţi pe cărarea vieţii veşnice.

O întrebare trebuie să ne-o punem în
această lume a super-tehnologiei şi a atot-
puterniciei omului asupra materiei: Oare nu
suntem noi generaţia de oameni care va trăi
sfârşitul istoriei universale? Astăzi este mai
posibil ca oricând ca acesta să survină,
pentru simplul fapt că-l putem provoca
chiar noi, oamenii. Mântuitorul ne spune că
acesta va interveni într-un moment
neaşteptat. Toţi vor fi puternic angajaţi în
realizări pământeşti, absorbiţi de treburi
efemere. La fel e lumea noastră de astăzi:
Estul-european caută cu înfrigurare să

instaureze şi în Orient bunăstarea Occi den -
tului, periferizând grija de suflet, Occiden -
tul e orbit de dorinţa unui progres perma -
nent superior celui deja atins, nimeni nu se
mai gândeşte la Hristos care va veni a doua
oară. Un proverb din bătrâni spune că
„omul înţelept însă îşi pregăteşte arma în
vreme de pace şi nu uită complet de plug
în vreme de război”. Aşa şi noi, trebuie cu
anticipaţie să ne pregătim a înfrunta crizele
pe care viaţa ni le pune înainte. Cert este că
aceste crize sunt inedite, specifice unei lumi
inedite, care evoluează galopant spre un
viitor enigmatic şi totodată fascinant.

În această zi de 6 august trebuie să ne
punem problema opţiunii noastre personale.
Pe care cărare suntem noi porniţi? Ziua
Domnului care va veni „ca un fur”, în grabă
nedescrisă, ne va găsi pregătiţi? Toate
aceste probleme privesc civilizaţia noastră
planetară, dar şi societatea noastră româ -
neas că, şi pe noi, pe fiecare, în mod indivi -

dual. Pentru că sfârşitul lumii nu-1 vor
suporta doar cei care l-au provocat, ci
noi toţi, iar consecinţele lui se abat
asupra tuturor. În această sfântă zi să
privim cu atenţie la ce ne-a invitat
Mântuitorul să facem din trupul
nostru (prin rugăciune, post şi con -
templaţie) şi ce destin au pregătit
trupului nostru, „mai marii” lumii;
de o parte stă sfinţirea şi pnevma -
tizarea trupului, de altă parte stă
distrugerea şi desfiinţarea lui.

Puterea lui Dumnezeu este
imensă şi el poate întoarce în bine
orice rău. Am să vă relatez în acest
sens o întâmplare din istoria
poporului rus. În 1812, împăratul
Franţei, Napoleon 1, năvăli asupra
Rusiei cu peste o jumătate de milion
de soldaţi, toţi bine pregătiţi, dornici
să subjuge Rusia. Un mare necaz a
fost deci peste popor, peste ţar şi
peste căpeteniile oştirii. Atunci s-a
ridicat la Moscova un preot credin -
cios care, drept armă împotriva
cotropitorului francez, propunea
rugăciuni fierbinţi către Dumnezeu,
împreunate cu post. Într-o zi, un
soldat francez i se prezintă împă -

ratului Napoleon şi îi raportă că se fac
rugăciuni la Moscova împotriva lui. Împăratul
răspunse mânios: „Oare cu rugăciunile
popilor mă bat eu? Între mine şi Rusia nu
rugăciunile vor hotărî, ci tunurile şi
baionetele”. Da rezultatul n-a fost deloc
precum prevedea îngâmfatul suveran. Pe
Napoleon l-a prins în Rusia o iarnă grea cu
geruri năprasnice, care i-au împuţinat
armata la a zecea parte din câte a fost la
plecare. Cotropitorul s-a retras în dezordine
spre graniţele Rusiei, iar viforul, troienele
şi zăpada au nimicit mândra armată a lui
Napoleon. Iată că în faţa puterii lui
Dumnezeu tunurile şi baionetele n-au mai
ajutat la nimic. Puterea lui Dumnezeu este
imensă şi noi prin rugăciune insistentă
putem obţine de la Dumnezeu toate cele
necesare nouă.

Datoria noastră sfântă în această zi de
Praznic divin este să ne rugăm nu doar
pentru noi, ci şi pentru destinul final al
umanităţii. Să ne rugăm pentru împlinirea
planului lui Dumnezeu din istorie, nu
precum vor oamenii, fie ei chiar „stăpânii
lumii”, ci precum vrea Tatăl cel Ceresc,
singurul care ne iubeşte cu adevărat, în mod
absolut dezinteresat şi cu o iubire care nu
are sfârşit.

Într-o ziÎntr-o zi
de 6de 6

AugustAugust

Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul
Devei și Hunedoarei
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Miercuri, 8 Iulie, la Centrul Calderon din București,
doamna Eliza Roha și-a sărbătorit, cu „Mulți ani

trăiască” și aplauze din belșug, două momente importante
ale vieții sale norocoase: împlinirea unei vârste mai
frumoasă ca la 19 ani și mai înțeleaptă ca la 49, și, un
deceniu și jumătate, de la debutul în proză, cu romanul
„Întâlnire la castel”. Este de amintit că scriitoarea a
debutat, propriu-zis, în secolul trecut, ca dramaturg, cu
piesa „Moartea șarpelui”, jucată la Teatrul „G.Bacovia”,
din Bacău, în stagiunea 1982-83.

Astăzi, Eliza Roha este o scriitoare prolifică, aflată în
plin proces creator evolutiv, care beneficiază de sprijinul
permanent, moral și editorial,  al soțului, domnul Nicolae
Roșu, proprietarul și directorul editurii BETTA. Este
colaboratoare și unul dintre membrii fondatori ai revistei
„Cronica Timpului” a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România.

Bibliografia operei ne-o înfățișează ca pe o scriitoare
curajoasă, vrednică și multilaterală. Prin vremuri, a scris
teatru, proză, literatură pentru copii, poezie, fiind, totodată,
o prezență notabilă în foile culturale, cu
articole și eseuri. Valoroși critici au
apreciat stilul și talentul prozatoarei: Ion
Dodu Bălan, Emil Lungeanu, Florentin
Popescu, Aurel Goci, Alex. Ștefănescu,
Lucian Gruia, Mihai Antonescu, Ion
Roșioru, Dinu Grigorescu, Nelu Barbu,
pentru a da numai câteva nume din careul
de ași ai vieții noastre culturale. 

Firul narativ al romanelor sale poartă
amprenta sufletului frământat al autoarei:
o anumită frică de viitor, o permanentă și
abia ascunsă teamă de prezentul încă
nestabilizat în țară, după cutremurul din
estul european, de la finele anului 1989.
Altfel spus, Eliza Roha pune în paragrafe
simple, curățate de zgura politică și de
sclipiciul propagandistic, starea de spirit a
unei societăți aflată, încă, în relații directe
și semnificative cu misterele istoriei recente. Personajele se
afirmă în plan etic și psihologic, dar domină dimensiunea
etică. Mai toate rostesc puține cuvinte și vor să-și
construiască un mediu ambiental în care să-și echilibreze
personalitatea tulburată, pentru a-și proiecta cu ochi
strategici, structura de rezistență a
viitorului lor. Oamenii încearcă să treacă,
să rupă barierele care îi despart de
adevărul adevărat al existenței umane la
început de veac și de mileniu. Eroii se
manifestă, cel mai vizibil, în raport cu
tăvălugul venit din depărtarea unei
societăți minate de vicii și lăcomie, cu
puține repere culturale, unele, cu șanse
mici de validare, între care și mondia -
lizarea, acest concept greu de înțeles
pentru tradiționaliști și ocolită, instinctiv,
de memoria milenară a națiilor. Drumul
autodefinirii personajelor este greu,
întortochiat, de aceea unele conflicte de
idei și interese ne pun pe gânduri. Voința
indivizilor, pozitivă la origine, dar
conținând și germenii nehotărârii, se

topește încet în voința societății, care, așa cum spunea
Gustave Le Bon, este imparabilă și imposibil de dislocat.
Istoria nu se supune rațiunii omenești și, de aceea, trecutul
considerat inactiv, poate oferi surprize și chiar seisme de
conștiință.

Tehnica narațiunii Elizei Roha crează calupuri de
colectivități mici, reprezentate de numai câteva personaje
care, în cele mai reușite pagini, judecă istoria ultimului
sfert de secol. Pe scenele publice, populate cu indivizi
cocoțați în fotoliile mari, prim-amorezii politicii și
primadonele beate de putere clamează despre patrie fără
să-i simtă focul și durerile, bat apa în piuă, admirându-și
buricul la televizor și devastează speranțele unei populații
care, deja, le întoarce spatele. Ei au fost lăsați, o groază de
ani, să arate ce pot, dar nu au și pace, suflul omului de stat,
energie fundamentală, cea care contează, inclusiv, în viața
internațională. În lipsa statutului obligatoriu și prestigios de
om de stat, ești tratat de către puternicii lumii ca un simplu
valet care duce tava. Dar speranțele de mai bine nu mor în
romanele prozatoarei noastre.

Cunoscând că numai un acord spiritual între realitate și
o lume posibilă poate genera viață pe Planeta Ficțiunii
numită Roman, doamna Eliza Roha a înțeles bine în jurul
cărei stele a imaginației trebuie să graviteze și promite
mult, inclusiv, o dezvoltare a tipologiei personajelor.  

ELIZA ROHA - ELIZA ROHA - 
un destin binecuvântatun destin binecuvântat

MARIAN  DUMITRU



IMPORTANT
Pentru toţi cei care vor să susţină financiar

publicaţia „Cronica Timpului”, editată de Uniunea
Ziariştilor Profesionişti din România, contul nostru este:

nr. RO04RNCB0072049700590007 deschis la 
BCR sucursala Bucureşti

Vă mulţumim!

A fost lansat videoclipul liric, video al noului single Voltaj: „Din toată inima”. Imaginile cu
locuri spectaculoase din România şi acţiunile pline de adrenalină care îţi taie răsuflarea sunt
secvenţe dintr-un documentar de promovare a României prin sporturi extreme şi acrobaţie
denumit „Transylvania Dragon”, realizat de regizorul Sabin Dorohoi.

Parteneriatul dintre băieţii de la Voltaj şi producătorul documentarului e mai vechi.
Videoclipul piesei „De la Capăt”, care a reprezentat România la Eurovision, Viena 2015,
a fost realizat cu secvenţe din filmul de scurt-metraj „Calea Dunării” semnat de Sabin
Dorohoi, producătorul care a fãcut şi „Transylvania Dragon”.

Practic filmul „Tansylvania Dragon”
este un documentar turistic de
promovare a României prin sporturi
extreme și poveşti ale unor oameni
„faini”. În aventura sa prin Banat și
Transilvania, Flaviu va face acrobații în
locuri neaşteptate, în centrele unor mari
oraşe și în sălbăticie. Vom descoperi
astfel o fărâmă din istoria metalurgică a
Reşiței, peisajul de basm de la cascada
Bigar, Istoria lui Hercules și înființarea
stațiunii Băile Herculane, legenda
Castelului Corvinilor, cum a reuşit un
comandant de escadrilă să salveze oraşul
Orăştie, în al doilea Război Mondial,
vom fredona în Timișoara „Pour Toi et
moi”, una dintre piesele de la concursul
Eurovision (selecția Națională) din 2013,
vom merge sub nivelul mării în Salina
Turda, unde Flaviu a făcut una dintre
cele mai spectaculoase treceri pe chingă,
subterane din lume, apoi în munții Mara -
mureșului, unde vom descoperi ce acro -
baţii se pot face pe Mocăniţa din mers,
iar traversarea Transfăgărășanului va fi
un tur extraordinar de promovare a ţării.

Documentarul „Transylvania Dragon” poate fi vizionat în întregime 
pe site-ul oficial: www.transylvaniadragon.com 

*
Sabin Dorohoi a copilărit în Bocşa, aproape de Reşiţa în Banat. De la 13 ani a început să filmeze cu

prietenii pe dealurile din preajma oraşului diverse „poveşti filmate”, cum le numeşte chiar el, într-o joacă
de a descoperi lumea filmului. 

În facultate, filmul de anul 1, reportajul „Nuntă la Caraşova”  e prima realizare care începe să-i aducã
un premiu studenţesc tânărului regizor. A urmat documentarul „Ghela”, realizat în anul 2 de facultate,
despre deportarea în Bărăgan a bunicii regizorului, film cu care a obţinut pentru prima dată premii
internaţionale. 

Ulterior scurtmetrajul artistic „Clopotul”, care a fost şi filmul de licenţă, l-a scos pe Sabin din ţară la
festivalurile majore de film. Aşa a ajuns la Cannes, Reykjavic, Geneva sau Chicago! Călătorind, l-a
cunoscut şi pe Matthew Mishory, regizor de la Hollywood, cu care s-a împrietenit şi peste câţiva ani
aveau să lucreze împreună. 

Primul film profesionist, dar tot de scurtmetraj, a fost „Fata din Transilvania” în care a jucat doamna
Maia Morgenstern! Film care avea să-i deschidă lui Sabin calea către Hollywood, unde a avut premiera
mondială. 

Dar filmul care l-a făcut cel mai cunoscut în România a fost „Calea Dunării”. Un scurtmetraj care
vorbeşte de dramele copiilor lăsaţi acasă şi ale părinţilor care lucrează în Europa. 

Ultimul proiect major al lui Sabin a fost „Transylvania Dragon”. Tânărul regizor are, de acum, alte
proiecte îndrăzneţe.  

„TRANSYLVANIA DRAGON” „TRANSYLVANIA DRAGON” 
PENTRU PROMOVAREA ROMÂNIEI!PENTRU PROMOVAREA ROMÂNIEI!

Sabin Dorohoi

DORU DINU GLĂVAN


