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promovarea operei enesciene, în culturapromovarea operei enesciene, în cultura

românească și în cultura universală.românească și în cultura universală.

„Când văd că aici se face ceva pentru țara
mea, eu nu știu ce e oboseala. Viața mea

toată mi-am pus-o, fără regret, în serviciul
artei, iar arta mea e pusă la dispoziția
lumii întregi. Lumea, însă, trebuie să

cunoască țara mea așa cum e. Peste tot pe
unde mă duc, eu nu uit că aceasta este

prima mea datorie.” (George Enescu)
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Dragoș Ungureanu: Doamnă profesoară, pentru început,
v-aş ruga să vă prezentaţi cititorilor noştri. Câteva cuvinte
despre Dumneavoastră.

Florentina Niţu: În acest moment ocup poziția de
conferențiar universitar la Facultatea de Istorie a Universității
din București și sunt totodată prodecan al aceleași facultăți.
Domeniile mele de interes științific vizează pe de o parte
istoria economică a spațiului românesc şi raporturile cu spaţiul
central şi est-european (istoria preţurilor, circulaţia, consumul
bunurilor de lux şi tezaurizarea podoabelor din metal preţios)
în perioada premodernă, iar pe de altă parte domeniul construit
în jurul patrimoniului și al studiilor muzeale.

Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti este
una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior
din ţară. Are tradiţie, are un trecut strălucitor, s-a bucurat de
colaborarea unor personalităţi extraordinare: Vasile Pârvan,
N. Iorga, Gh. Brătianu, Const. C. Giurescu, pentru a aminti
doar câţiva. În anii ‘90 ai secolului trecut, admiterea în
cadrul facultăţii era o probă de foc pentru absolvenţii de
liceu. Care este situaţia acum? Concurenţa este la fel de
aprigă la admitere? Ce specializări sunt preferate mai mult?
Există specializări noi?

Există o tradiție importantă a studiilor în domeniul istoriei
la Universitatea din București care coboară până la
începuturile acestei prestigioase instituții de invățământ
superior din România În afara numelor lui N. Iorga, Vasile
Pârvan, Gh. Brătianu, Const. C. Giurescu sau ale lui Dimitrie
Onciul ori Ioan Bogdan, creatori ai școlii critice la
universitatea bucureșteană, trebuie pomeniți și profesorii
facultății din perioada comunistă, care deși mai puțin cunoscuți
în cercurile largi, au fost de asemenea mari personalități ale
vieții științifice nu doar românești ci și universale. Amintesc
aici doar pe Mihai Berza, Emil Condurachi, Ion Nestor,
Dionisie Pippidi, Andrei Oţetea sau Aurelian Sacerdoţeanu.
Deschiderea științifică pe care o ofereau cursurile acestor
distinși profesori făcea să existe un interes constant al elevilor
de liceu pentru Facultatea de Istorie, interes care s-a păstrat
într-o oarecare măsură. Dacă vom compara numărul
candidaților înscriși în această vară la Facultatea de Istorie
putem observa că este relativ egal doar că numărul locurilor
oferite de facultate a crescut, după cum s-a diversificat și
oferta educațională. Facultatea de Istorie propune în acest
moment pentru cursurile cu frecvență trei programe de licență:
istorie, relații internaționale și studii europene, respectiv istoria
artei precum și un program de istorie în cadrul învățământului
la distanță. De asemenea, cele 11 programe de master pe care
le oferă facultatea acoperă domenii tradiționale dar și unele
nou apărute pe piața muncii: Interfețe culturale în preistorie și
antichitate, Studii medievale, Experimente ale modernității,
Istorie și politică militară în secolele XIX-XX, Politică și
societate în secolul XX, Istoria comunismului în România,
Istoria și practica relațiilor internaționale, Tehnici diplomatice,
Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea
contemporană, Istoria ideilor, mentalităților și a culturii de
masă (sec. XIX-XXI), Istoria artei și filosofia culturii.
Revenind la interesul pentru domeniile de studiu oferite de
facultatea noastră, trebuie spus că în fiecare an, cei mai mulți
candidați se înscriu pe locurile oferite de programele și
specializările din domeniul relațiilor internaționale, atât la
nivel licență cât și în cadrul studiilor masterale. Este un
domeniu dinamic și atractiv pentru tinerii de astăzi iar
facultatea noastră raspunde acestei provocări printr-o ofertă tot
mai diversificată de cursuri.

Luna trecută a avut loc ceremonia redeschiderii Muzeului
Universităţii din Bucureşti. Ce ne puteţi spune despre acest
muzeu? Din ce este compus fondul  patrimonial? Există
piese reprezentative la nivel naţional sau chiar internaţional?

Într-adevăr, este o mare bucurie dar și o satisfacție
personală faptul că la data de 16 iulie 2015 am reușit să
redeschidem Muzeul Universității din București, în cadrul unei
ceremonii la care au participat Ministrul Educației dar și fostul
rector al Universității (1992-1996), președintele Emil
Constantinescu.

Forma actuală a muzeului valorifică un patrimoniu foarte
divers ca tipologie, mare parte din el aparținând muzeului încă
de la înființarea sa din anul 1976; alte documente și mărturii
au fost adunate în cadrul unei campanii inițiate în anul 2013.
Ca urmare, istoria Universității din București este recompusă
prin intermediul unor surse variate: documente, manuscrise,
cărți rare, cursuri universitare, litografii, fotografii, planuri,
medalii, plachete, insigne, drapele, picturi, sculpturi, pisanii și
piese de mobilier. Piesele identitare reprezentative sunt:
decretele lui Alexandru Ioan Cuza cu privire la înființarea
Universității din București precum și la confirmarea primului
rector al Universității și a decanilor celor trei facultăți; piatra
fundamentală a vechii clădiri a Universității, așezată la
fundația edificiului pe data de 10 octombrie 1857; o replică a
acvilei de pe frontonul vechii clădiri (fronton realizat Karl
Storck și distrus în timpul bombardamentelor aeriene anglo-
americane din aprilie 1944); primul drapel și prima pecete ale
Universității din București. De asemenea, cu ocazia
vernisajului muzeului un interes aparte a suscitat diploma
Doctor Honoris Causa acordată lui Nicolae Ceaușescu în 1973
precum și o fotografie a acestuia de la evenimentul acordării
titlului, ce i-a fost dealtfel retras în decembrie 1989.

Ce impact pregonizaţi să aibă acest muzeu asupra
studenţilor? Poate fi vizitat? Cam care ar fi rolul său în
procesul de învăţământ? Există o pagină web de prezentare,
având în vedere faptul că informaţia circulă mult mai iute în

format electronic? 

Muzeul poate fi acum vizitat de luni până joi între orele
8.00-14.00 iar vineri între 8.00-12.00 și desigur așteptăm ca un
număr cât mai mare de studenți, profesori dar și liceeni să-i
treacă pragul pentru că expunerea vorbește despre o istorie
valoroasă Universității din București iar povestea acestei
instituții continuă prin însăși actualii și viitorii studenți, pentru
care Muzeul este o carte de identitate. Vizitând Muzeul
Universității, tinerii vor putea vedea pașii parcurși de
învățământul superior bucureștean, vor regăsi istorii ale
studenților din alte epoci și vor constata că în unele aspecte
viața studențească nu s-a schimbat fundamental. Muzeul
Universității își propune totodată să fie parte activă a
procesului de învățământ, un laborator de studiu pentru
studenții tuturor facultăților din Universitate. De altfel, în
procesul de reorganizare actuală au fost implicați actuali și
foști studenți ai Facultății de Istorie, care fac parte din Cercul
de Studii Muzeale, coordonat de mine. Promovarea sa este
asigurată în acest moment de către Departamentul de
Comunicare și Relații Publice, pe pagina Universității din
București însă există un proiect de muzeu virtual care își
așteaptă potențialii sponsori.

Anul acesta, în cadrul masteratului, Facultatea de Istorie
organizează - alături de alte  programe de studii - şi
specializarea Istorie, resurse culturale şi patrimoniu în
societatea contemporană. Ce obiective îşi propune această
specializare? Ce oportunităţi oferă studenţilor şi, ulterior,
absolvenţilor? Având în vedere tema, mă gândesc că un astfel
de program de studii trebuie să aibă legătură cu muzeul
proaspăt redeschis. Ce cursuri se vor ţine în cadrul acestei
specializări? Colaboraţi şi cu alte instituţii de profil?

Organizarea acestui program a plecat de la ideea că resursa
culturală și patrimoniul reprezintă domenii vitale pentru
comunitățile secolului XXI întrucât constituie mărci ale
identității culturale la nivel local și regional. Această resursă
culturală bine administrată poate deveni o resursă economică
valoroasă contribuind la dezvoltarea unei regiuni. Programul
își propune să contribuie la pregătirea specialiștilor necesari în
vederea implementării politicilor și strategilor culturale din
domeniul patrimoniului la nivelul administraţiei teritoriale
(judeţene şi orăşeneşti) și se adresează tutoror celor pasionați
de acest domeniu sau care doresc să se implice direct și activ
în problematica identificării, conservării/restaurării și
valorificării patrimoniului din România. Cursurile și
seminariile prevăzute în cadrul acestui program de master
permit o abordare multidisciplinară a problematicii bunurilor
culturale precum și a instituțiilor care le gestionează. Sunt
avute în vedere atât aspecte generale care țin de managementul
instituțiilor culturale, a legislației și politicilor din domeniu,
cât și diversele tipuri de bunuri culturale de patrimoniu cu care
se operează în România (patrimoniu arheologic, patrimoniu
etnografic, artistic, tehnic, patrimoniu muzeal, arhivistic,
patrimoniu arhitectonic urban, patrimoniu imobil rural,
patrimoniu imaterial, patrimoniu UNESCO) sau tehnicile și
metodele de cercetare, evidenţă, conservare și digitalizare. 

Nu doar Muzeul Universității din București va asigura un
laborator de lucru pentru cei înscriși în cadrul programului, ci
și alte instituții reprezentative în domeniu, care inițiază și
derulează programe de cercetare la nivel internațional, cum ar
fi Institutul Național al Patrimoniului (INP), aflat în
subordinea Ministerului Culturii și având atribuții care vizează
apărarea și valorificarea Patrimoniului Cultural Național. 

Vă mulțumesc pentru amabilitatea acordării acestui
interviu și cu permisiunea dumneavoastră vom continua
acest dialog.

DRAGOȘ  UNGUREANUDRAGOȘ  UNGUREANU
în dialog cu conf. univ. dr.în dialog cu conf. univ. dr.

FLORENTINA  NIȚUFLORENTINA  NIȚU

REDESCHIDEREA  MUZEULUI  UNIVERSITĂŢII  DIN  BUCUREŞTIREDESCHIDEREA  MUZEULUI  UNIVERSITĂŢII  DIN  BUCUREŞTI
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Nu toate popoarele îşi pot îngădui să-şi asume atâtea
personalităţi istorice, culturale, precum românii,

chiar dacă unii sunt revendicaţi şi de alte culturi, Mihai
Eminescu poet şi jurnalist, George Enescu vrăjitor muzician,
Constantin Brâncuşi maestru al daltei, aştri ai artelor.

În acest Septembrie 2015 se împlinesc 60 de ani de la
plecarea în eternitate a lui George Enescu, iar Bucureştiul
devine între 30 august şi 20 septembrie, pentru a XXII-a
oară, Capitala muzicală europeană găzduind, în cele trei săli
de spectacole, 22 de concerte ale marilor orchestre
simfonice, la Sala Mare a Palatului, 22 de
concerte şi recitaluri camerale la Atheneul
Român, 9 concerte de muzică barocă, de la
miezul nopţii la Atheneul Român, precum şi
concerte prezentând atât muzica secolului XXI
cât şi a lui Enescu şi a contemporanii săi, la
Sala Mică a Palatului.

Ca şi în alte ediţii muzicologii vor avea
dezbateri şi schimburi de opinii la Universi -
tatea Naţională de Muzică, precum şi la
Muzeul „George Enescu”.

Anul 1958 a marcat organizarea primului
„Festival şi Concurs Internaţional George
Enescu”, având ca interpreţi pe: Yehudi
Menuhin, David Oistrah, Halina Czerny-Stefan -
ka, Nadia Boulanger, Monique Haas, Iacov
Zak, Claudio Arrau, iar ca dirijori pe: Sir John
Barbirolli, Carlo Felice Cillario, Carlo Zecchi.

Printre marii interpreţi care au încântat
publicul român se află Arthur Rubinstein,
Henryk Szering, Gaspar Cassado, Monique
Haas, André Navarra, André Cluytens,
Sviatoslav Richter, Mstislav Rostropovich,
Nicanor Zabaletta, Jean Pierre Rampal şi mulţi
alţii.

N-aş îndrăzni să discut despre genialitatea
celui care spunea: „Eu sunt unul în cinci:
pianist, violonist, dirijor, profesor şi compozi -
tor”, dar cel mai mult se simţea compozitor.
Compoziţiile lui George Enescu nu s-au
interpretat foarte mult, dar cu cât le asculţi mai
des le descoperi inegalabila frumuseţe,
recunoscută de mari interpreţi şi dirijori care,
iată, nu pregetă a-l interpreta, în cadrul
festivalului. Opera pe care o consideră un
summum al eforturilor sale a fost Oedip, pusă
în scenă şi la Bucureşti, la prima ediţie a
festivalului, în interpretarea de înaltă clasă, pe
atunci, a tânărului David Ohanesian, în rolul
lui Oedip, dirijor Constantin Silvestri, regia
Jean Rânzescu. De-a lungul ediţiilor ulterioare
numeroşi regizori români şi străini au propus
noi montări ale operei Oedip. Prin Oedip,
George Enescu se situează printre cei cinci
mari creatori de operă ai secolului XX. A fost compozitorul
mereu şi mereu redescoperit de muzicieni şi de publicul larg,
lucrările lui ocupând locul meritat în repertoriul contem -
poran, stârnind entuziasmul celor ce le ascultă.

Dar omul acesta, care n-a dorit nimic altceva decât să
trăiască „departe de lumea dezlănţuită”, s-a dovedit un
animator al vieţii muzicale din ţara lui cum altul de o
asemenea anvergură n-a mai fost, deschizând calea unor
talente neaşteptate - elevii săi, în frunte cu Yehudi Menuhin,
nu vorbesc despre el decât cu veneraţie. A conferit tinerilor
muzicieni premii, le-a dirijat lucrări, ceea ce echivala cu o
consacrare şi i-a avut parteneri în recitalurile sale. A
descoperit talente, atât interpreţi, cât şi compozitori, cărora
le-a promovat lucrările.

Marei sale sensibilităţi, talentului deosebit, măiestriei

interpretative li se mai alătură înaltele calităţi morale ale lui
George Enescu: o modestie de mare nobleţe, spirit de
sacrificiu şi o generozitate tandră faţă de suferinzi. Enescu
a fost alături de suferinzii pe care i-a alinat cu arpegiile
viorii sale, oferind concerte pentru cei ce-şi pierduseră
căminul din pricina celor două mari rapturi teritoriale din
1940, pentru victimele cutremurului din acelaşi an, pentru
răniţii de pe câmpul de luptă, pentru locuitorii ţinuturilor
bântuite de seceta ce s-a abătut asupra ţării noastre
începând din 1945.

Concursul „George Enescu” conţinea iniţial secţiunile
canto bărbaţi şi femei, pian, vioară şi compoziţie, având
totdeauna cele mai prestigioase nume de interpreţi, iar
laureaţii au devenit mari nume ale artei interpretative, spre
satisfacţia auditorilor sălilor de concert. Printre alte
personalităţi de renume, care s-au produs în cadrul festivalului,
dirijorii Herbert von Karajan, Zubin Mehta, John Pritchard,
Paavo Berglund, Lorin Maazel, Sergiu Comissiona, Seiji
Ozawa, Dan Barenboim, precum şi artiştii români Valentin
şi Ştefan Gheorghiu, Ştefan Ruha, Ion Voicu, Radu
Aldulescu, Vladimir Orlov, Radu Lupu, se află şi George
Georgescu, Mircea Basarab, Mihai Brediceanu, Ionel Perlea.

În actuala ediţie vom beneficia, de asemenea, de
prezenţa a numeroase orchestre şi a interpreţilor de
prestigiu. Prestigioasa publicaţie engleză „Gramophone”a

anunţat, deja, că patru dintre primele douăzeci mari
orchestre din lume vor fi prezente în festivalul Enescu
2015: Royal Concertgebouw Amsterdam, Berlin
Philharmonic, Wiener Philharmonic, London Symphony
Orchestra 

Pentru a nu încărca prea mult agenda festivalului s-a
decis organizarea concursului în anii intercalaţi organizării
festivalului. Astfel, juriul pentru pian al concursului din
2016 va fi condus de Gabriel Tacchino, cel de violoncel de
Natalia Gutman şi Arto Noras, cel de compoziţie de Peter

Ruzicka, în timp ce secţiunea de vioară îi va
avea pe Silvia Marcovici - fostă laureată a
concursului de vioară - şi pe cel mai tânăr
profesor al Academiei Regale de Muzică din
Anglia, pe Remus Azoiţei.

Şi dacă festivalul Enescu este evenimentul
mult aşteptat, nu doar de melomanii români,
deja, de multe ediţii, Bucureştiul devine
destinaţie pentru turiştii din Olanda, Israel,
Gemania, Anglia, care obişnuiesc să revină în
ţară, precum şi pentru turiştii ce cumpără
pachete cuprinzând şi audierea concertelor.

Şi pentru că oraşul intenţionează să
concureze pentru a deveni capitală culturală
europeană, alte evenimente se vor organiza în
perioada festivalului, pentru a sensibiliza
bucureştenii asupra evenimentului muzical, dar
şi pentru a completa informaţia în vederea celor
mai puţin iniţiaţi în muzica clasică. Astfel,
parteneri ai festivalului, Casa Artelor, Primăria
Sectorului 3 vor organiza două expoziţii „Arta
pe Bulevard” pe arterele dintre Piaţa Alba Iulia
şi Piaţa Unirii, una prezentând istoria
festivalului Enescu, cu imagini din concertele
cu celebri interpreţi, iar a doua expoziţie va
prezenta imagini din viaţa lui George Enescu. Şi
pentru că nu trebuie uitaţi nici micii spectatori
teatrul Odeon şi-a înscris în repertoriu şi un
spectacol din serialul „Copilăria lui Enescu”, în
care personajele povestesc istorii muzicale
nostime.

Concertele se vor desfăşura la Atheneul
Român: cameralele, recitalurile şi concertele de
la miezul nopţii, simfonicele la Sala Mare a
Palatului, iar concertele din muzica secolului
XX, la Sala mică a Palatului. Să nu uităm nici
programul ce este propus pentru Piaţa
festivalului, unde se produc micii viitori
interpreţi la cei deja consacraţi, pentru publicul
larg, ce revine cu acelaşi inters la fiecare ediţie.

Directorul artistic al festivalului este, la fel
ca şi în ediţiile precedente, începând cu anul
2000, Ioan Hollander, fostul longeviv director al

operei din Viena, care şi-a folosit relaţiile pentru a aduce
importante formaţii muzicale şi interpreţi de valoare.
Trebuie, însă, menţionată contribuţia covârşitoare în
organizarea festivalului a echipei ARTIMEX, condusă de
Mihai Constantinescu, director executiv, care este
responsabil de detaliile funcţionării acestui imens angrenaj,
care este realizarea unui eveniment cultural de o asemenea
dimensiune şi responsabilitate.

Cu speranţa că sălile de concert vor aduna tot mai mulţi
melomani, dar şi ascultători dornici de iniţiere, ne
exprimăm satisfacţia că acest festival îşi continuă susţinerea
într-un moment când pe mapamond se consumă evenimente
dramatice, dar avem convingerea că muzica este limbajul
sferelor celeste al iubirii, al înţelegerii şi al păcii atât de
necesare.

Festivalului  Internaţional 
„GEORGE  ENESCU”
Ediţia a XXII-a, București, 2015

CLEMENTINA TIMUŞ
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Alfred Alessandrescu, un fine musicista e grande
amico di Enescu, scrisse di lui nella rivista «Musica»,
giugno 1921: «George Enescu é l'esempio della piü
straordinaria e complessa organizzazione musicale dei
nostri tempi»; nello stesso articolo scrive: «L'apparizione
di G. Enescu nel nostro vasto orizzonte musicale é senza
dubbio un avvenimento sorprendente. E vero che per altre
nazioni musicali come l'ltalia, la Germania, la Francia,
sono dovuti passare secoli di dure ricerche fino a quando
hanno formato una propria musica. Piü secoli sono
trascorsi per la musica, per l'evoluzione dal semplice
«Cantus Planus», dalla monodia antica, passando
attraverso diverse fasí della formazione dell’arte del
contrapunto, dopo cui si cristalizza un sistema armónico,
fino a raggiungere l'epoca dello splendore musicale in cui
hanno brillato un Bach, un Beethoven, un Wagner.

Tutti questi geni hanno avuto dietro l'esperienza di
generazioni di arti- sti.

George Enescu é il primo grande compositore
romeno, colui che per primo merita di portare tale nome.

Enescu é il primo grande musici- sta che porta l arte
musicale romena al livello delle altre nazioni piü pro-
gredite in campo musicale, é ¡I primo simfonista
romeno».

Le opere di G. Enescu nel XX-o secolo aprono nuovi

orizzonti per la técnica della composizione (preludio
allUnisono, L'Opera Edipo).

La complessa personalitá dell'arti- sta ha dimostrato,
nell'arco della sua vita, attraverso le sue opere, capaci¬ta
straordinarie, sintetizzando nel- l'Opera «Edipo»
l'essenza del credo artístico di Enescu, come afferma
l'eminente musicólogo Octavian Lazar Cosma, nel suo
libro «L'Edipo» di George Enescu.

«G. Enescu si é affermato nel campo dell'Opera con
un singólo la- voro, ma come Beethoven e Dubussy ha
scritto una pagina nella storia tan¬to dibattuta del genere.
Con Enescu l'Opera Romena giá iniziata un seco¬lo
prima da alcuni compositori, si in- serisce nei valori della
circolazione mondiale, arricchendo il repertorio lí¬rico
con un lavoro di un'intensitá drammatica degna di essere
invidiata da rappresentanti delle scuole di composizione e
tradizione musicale di secoli.

La figura del grande musicista, la sensibilité
spirituale, interpretativa e geniale ha lasciato nella
memoria di coloro che hanno avuto la fortuna di
ascoltarlo e di averio come amico o maestro, viví ricordi
per tutta la vita.

Yehudi Menuhin, ogni quai volta parla della sua
carriera musicale, ri- conosce che ad Enescu deve molto.

«Per me. Enescu rimarrá uno tra i piü grandiosi

miracoli del mondo. II suo carattere e il suo volto sono
im¬press'! nella mia mente come una quercia oppure un
monte di «SI¬NAIA» (cittá romena dei Carpazi).

Le forti rădici di questa quercia, la nobiltá nativa della
sua anima, so¬no venuti da quei monti e quel paese cosi
meraviglioso.

Membro delAccademia di «Santa Cecilia» in Roma
dall'anno 1931, Ene¬scu ha brillato in questa staggione
grazie a un recital per violino e piano¬forte (1 febbraio
1985) avendo come solisti due rappresentanti della
cultu¬ra e dell'arte interpretativa romena, due solisti di
fama mondiale, la violo¬nista Silvia Marcovici e il
pianista Va¬lentin Gheorghiu. nella Sonata n. 2 per
violino e pianoforte n. 6.

«Come BRANCUSI ed EMINESCU, simili a lui in
un substratto pro¬fondo, ''SPIRITE (possiamo dire)
tute¬lari del genio romeno. George Ene¬scu è uno spirito
sintético nato fra i confini deirOriente e I'Occidente,
anello nella successione delle testi- monianze e di tutte le
risorse della nostra creazione, incontro raro e feli¬ce di
valori nazionali e universali» (Zoe Dumitrescu-
Buşulenga, Editura Meridiane 1981, Enescu, l'Omaggio
per il Centenario della sua nascita

UNGUREANU IOANA 

Eminescu - Enescu due astri della cultura romenaEminescu - Enescu due astri della cultura romena
(II)

(Din Columna
anul I, nr. 1, martie 1985, Revistă
de istorie, cultură și civilizație.)
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În perioada când respiram aerul montan al
staţiunii turistice Garmisch-Partenkirchen, din cel
mai bogat land german, Bavaria, acolo unde
funcţionează Centrul European pentru Studii de
Securitate „George C. Marshall”, un institut
americano-german de apropiere a celor care vor o
Europă prosperă, paşnică, a dialogului şi medierii
constructive a diferenţelor de opinii dintre diferite
state, eram de fiecare dată întrebat, când luam
cuvântul,  în orele ce erau moderate de un ofiţer
american şi unul german, dacă exprim punctul de
vedere al ţării mele, România, sau este doar al meu. 

TREI EX-ŞEFI AI STATULUI MAJOR
GENERAL

La aceeaşi întrebare, primită de colegii mei, din
state precum Albania, Bulgaria, Belarus, Croaţia,
Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Serbia, Bosnia şi
Herţegovina, Slovenia, Republica Moldova, Polonia,
Ucraina, Ungaria, Rusia, răspunsul oferit, de regulă,
era acela că este exprimată opinia ţării din care venea
cursantul, din două motive.

Primul era acela că devenise clar faptul că toţi
colegii de clasă consemnau părerile aparte ale camarazilor ce
comentau o situaţie de criză, din zona lor geopolitică.

Al doilea ţinea de un detaliu tehnic, confirmat
ulterior. Fiecare cursant avea un microfon în faţă, la
care era invitat să se exprime în limbile engleză,
germană sau rusă, traducerea fiind asigurată instantaneu,
din cabine adecvate, de traducătoare ale Centrului
European pentru Studii de Securitate „George C. Marshall”.
Ulterior, la bilanţul celor ce conduceau clasele cu
componenţă internaţională, erau evocate anumite
afirmaţii, ale unor cursanţi, fie pentru că reflectau stări
de spirit necunoscute, într-o ţară sau alta, fie că
surprindeau pe cei de la catedră, prin patos, virulenţă,
argumentaţie sau informaţii imprevizibile. 

Ei bine, într-un cadru organizatoric
comparabil cu cel care funcţionează şi azi la
Garmisch-Partenkirchen, în fiecare clasă de la
Centrul „George C. Marshall”, s-a derulat, la
finele decadei secunde a lunii august 2015, a
doua reuniune a Clubului Militar Român de
Reflecţie Euroatlantică. 

Au participat trei foşti şefi ai Statului Major
General – generalii Constantin Degeratu,
Mircea Chelaru, Eugen Bădălan -, ex-conducători
ai unor servicii secrete româneşti – generalul
Mihaiu Mărgărit şi Claudiu Săftoiu -, alţi
militari în rezervă – generalii Alexandru Grumaz
şi Stan Petrescu, contraamiralii Eugen Laurian
şi Marius Hanganu, precum şi un număr
semnificativ de colonei -, experţi civili în
securitate internaţională, istorici, jurnalişti,
conaţionali cărora le pasă de viitorul României. 

CHIAR CU PREŢUL VIEŢII

Ca simplu cetăţean, anterior invitat la
emisiunea „Valori euroatlantice”, de la 6TV, a

fost prezent, inclusiv cu un punct de vedere ce a
stârnit un dialog interesant, conaţionalul Constantin
Dudu Ionescu, consilier de stat, în cadrul administraţiei
prezidenţiale.

Ambasada unui stat  aliat, care este şi partener
strategic al României, a avut un emisar în sala unde a
avut loc reuniunea menţionată. 

Apropo la un schimb de replici, cineva a afirmat că
nu înţelege rostul expresiei “chiar cu preţul vieţii”, din
formularea identităţii acestei tribune inedite, de afirmare a
vocilor care susţin necesitatea ca România să aibă o
democraţie consolidată şi o armată puternică: 

„Clubul Militar Român de Reflecţie Euroatlantică
este un think tank ofensiv, informal, cu o afirmare
mediatică, care promovează interesul naţional al
României, de stat membru al comunităţii
euroatlantice, independent, suveran, a cărui integritate
teritorială trebuie apărată, chiar cu preţul vieţii.”

În legea nr. 446, din 30 noiembrie 2006 privind
pregătirea populaţiei pentru apărare, publicată în
Monitorul Oficial nr. 990/12 decembrie 2006, formula
jurământului militar este următoarea: 

„Eu, …, jur credinţă patriei mele, România. Jur să-
mi apăr ţara, chiar cu preţul vieţii. Jur să respect
Constituţia, legile ţării şi regulamentele militare. Aşa
să îmi ajute Dumnezeu!”

Conform legii, pot pentru ca să zic…

ŢINTE VIITOARE

Deşi numărul total al membrilor de facto ai
Clubului Militar Român de Reflecţie Euroatlantică nu
depăşeşte, momentan, efectivul a două subunităţi de
nivel pluton, postarea, pe pagina de Facebook a
Clubului, a reflectării reuniunii din 20 august a stârnit
interesul a peste 700 de internauţi, cititori cărora le
pasă de democraţia din România şi de starea actuală a
armatei ţării.

Formele de manifestare viitoare, ale Clubului, pot
fi comparate cu ceea ce iniţiază, peste Ocean, organizaţia
Atlantic Council/Consiliul Atlantic, care are un
website dinamic, întruniri cu invitaţi ale căror păreri
sunt de interes naţional, brainstorminguri cu asistenţă
publică şi filmări menite a fi puse la dispoziţia
internauţilor, ca model de dialog democratic, între
formatori de opinie cu convingeri diferite, privind
rolul României la frontiera răsăriteană a NATO. 

Numai cine nu doreşte o democraţie consolidată în
ţara noastră şi nu vrea ca Forţele Armate Române să
aibă puterea disuasivă, de descurajare, adecvată, se
poate raporta la Clubul Militar Român de Reflecţie
Euroatlantică precum la altceva decât membrii acestui
think tank îşi propun. 

Un think tank unde nu este loc pentru defetişti,
doar pentru cei care subscriu la gândul lui Sun Tzu:
„Cel care are generali competenţi, feriţi de ingerinţele
suveranului, va fi victorios.”

LINIA DE MIRĂ

O  ŢARĂ  CU  O  DEMOCRAŢIE  CONSOLIDATĂO  ŢARĂ  CU  O  DEMOCRAŢIE  CONSOLIDATĂ
ARE  O  ARMATĂ  PUTERNICĂARE  O  ARMATĂ  PUTERNICĂ

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

Reflecție Euroatlantică

Fotografia de „familie" a participanţilor la reuniunea Clubului Militar Român de Reflecţie Euroatlantică

De la stânga la dreapta, conaţionalii: Stan Petrescu, Alexandru Grumaz, Ion Petrescu, Constantin Degeratu,
Constantin Dudu Ionescu, Mihaiu Mărgărit, Doru Dinu Glăvan şi Ion M. Ioniţă
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ROMÂNIA  ȘI ROMÂNIA  ȘI 
FENOMENUL  EMIGRAȚIEI  ACTUALEFENOMENUL  EMIGRAȚIEI  ACTUALE

Oameni care, la noi, dețin înalte poziții (și
responsabilități) politico-administrative au făcut

zilele trecute declarații potrivit cărora România nu ar trebui
să primească din emigranții care afluează spre Europa, nici
măcar acea cotă, mică de altfel, pe care Uniunea Europeană
ne-a atribuit-o. M-aș fi așteptat ca România, țara cu poporul
cel mai tolerant și ospitalier, să solicite primirea unui număr
mai mare, ba chiar să trateze cu Republica Moldova o
gestiune comună a acestei probleme, desigur, cedându-i o
parte din fondurile generos repartizate nouă de către UE
pentru a face față emigrației actuale și, oricum, abordând o
politică de împreună lucrare, nu lipsită de consecințe
benefice pentru ambele maluri ale Prutului.

Demnitarii noștri amintiți mai sus (nu îi nominalizăm)
au invocat, ca motiv, faptul că nu am avea bani îndeajuns,
afirmație stupefiantă. Țara noastră este, cred că nu greșim,
miraculos de bogată, cu un potențial agricol enorm, cu
păduri (pe care le sacrificăm, ca fiind prea întinse), cu un
subsol bogat în resurse (exemplul aurului, pe care-l dăm pe
nimic, ar fi îndeajuns), nu prea insistăm nici asupra
restituirii tezaurului, de câteva zeci de tone aflat în custodia
Moscovei, se pare că la fel procedăm cu moștenirea Gojdu,
cu insula Șerpilor și altele, o țară care a renunțat la
industrie deoarece își poate permite, doar nu suntem în
situația Japoniei sau Germaniei, care țări, sărace fiind, nu
au altă soluție decât să muncească din greu spre a realiza o
industrie performantă, a fost înstrăinat și petrolul cu
industria adiacentă, a încetat producția de tractoare, atât de
apreciate în lumea arabă sau în India, iar lista poate
continua. România nu a avut, de multă vreme, cataclisme
naturale și nici războaie, a avut răgazul unei păci
îndelungate care i-a permis să construiască și să acumuleze.
Ultimele comunicate oficiale arată că avem un excedent
bugetar. O țară care triplează salariile înalților demnitari,
crește enorm indemnizațiile și pensiile prea mulților noștri
parlamentari, care asigură pensii, disproporționat de mari,
foștilor procurori, torționari și aparatului represiv al fostului
regim criminal și ilegitim, mai mult, plătește pensii foștilor
ilegaliști și categoriilor similare, care înainte de 1944 au
luptat pe poziții antinaționale, o țară care își permite să
plătească salarii și prime imense celor numiți politic în
diverse funcții și consilii de administrație, tocmai o astfel
de țară, atât de departe de orice idee de control a
cheltuielilor, se plânge că nu are bani îndeajuns! România,
țara care nu se străduiește să recicleze deșeurile, deoarece
este prea puțin rentabil față de bogățiile de care dispune,
permițând cu nonșalanță răspândirea acestora la întâmplare,
ba chiar se arată dispusă să aducă deșeuri din afară spre
depozitare, țara care nu adoptă o politică de prevenire a
îmbolnăvirilor, prin care s-ar limita drastic numărul
internărilor în spitale, tocmai țara care își permite toate
acestea, deoarece este prea bogată, afirmă că este
strâmtorată financiar și cere mai mult ajutor pentru
refugiații, care, de fapt, nici nu au sosit încă! 

România pare să uite timpurile în care mulți și-au
pierdut viața încercând să fugă din țară, iar cei care au
ajuns dincolo de graniță au continuat să-și iubească patria
care, acum, își privește cu oarecare neîncredere diaspora
(am putea spune mai luminată), încercând să le îngrădească
dreptul fundamental de vot, România al cărui Parlament
adoptă legi pe care poporul nu le dorește, iată că este țara
care nu prea vrea să-i ajute pe cei aflați în mare dificultate
și care fug spre a-și salva viața din fața atrocităților ce se

petrec în țările lor.   

De unde vine valul migraționist? Din Libia, Siria, Irak
și Afganistan. Vom analiza ce s-a petrecut în aceste țări, dar
mai înainte să vedem cine sunt acești oameni, considerând
Siria ca țara de unde vin emigranți în România. Sub aspect
etno-religios, evreii din Siria au fost preluați de Israel. Spre
noi vin creștinii și musulmanii, care se înțeleg între ei
foarte bine, din timpuri străvechi, în Siria. Marea Moscheea
cea Mare din Damasc găzduiește slujbe creștine dar și
musulmane. Același lucru l-am întâlnit la Alger. Conflictul
creștino-musulman este indus din afara acestor religii și nu
are o bază reală. Priviți comunitatea turco-tătară din
Dobrogea, nici urmă de conflict cu creștinii, dimpotrivă, se
prețuiesc reciproc, iar pe vremea primelor decenii în care ni
s-a impus comunismul, au luptat împreună, cu arma în
mână, într-o disperată revoltă de partizani. 

Abordând o perspectivă, mai largă, asupra viitorului,
putem spune că cele două mari religii monoteiste se vor
apropia. 

Dacă ne referim la calitatea umană a emigranților
proveniți din Siria, nu putem avea decât cuvinte de laudă.
Sunt deosebit de muncitori și cinstiți, ceea ce doresc este
să-și găsească de lucru și să aibă liniște, le repugnă ideea
unui trai pe seama unui stat sau altul. Ar refuza, în masă,
ajutoarele sociale (o adevărată maladie socială la noi), dacă
li s-ar oferi să muncească. Unde? România are nevoie
stringentă de o amplă acțiune de reîmpădurire, culmile
dealurilor noastre pustiite arată jalnic, tăierile abuzive
provoacă inundații și contribuie la secetă și la încălzirea
climei. În Siria am cunoscut și druzi, un neam aparte. Un
druz mi-a spus: nu vi s-a întâmplat ca atunci când vedeți un
anumit copac să simțiți imboldul să-l îmbrățișați? Oare nu
vi se transmite nimic atunci când îmbrățișați un copac?
România are nevoie de mari proiecte și de oameni care să
vrea să le realizeze. 

Atunci când ne referim la creștinismul românesc nu
putem face abstracție de Siria, de drumul Damascului, de
mănăstirile în care se perpetuează o viață monahală
exemplară, de sfinții care sunt ai lor și ai noștri, ar trebui
amintită și Biserica Siriană de pe malul Dâmboviței, o
ctitorie aparte, distrusă de comuniști și de-acum refăcută,
așa cum ar merita restaurată și Mănăstirea Văcărești, cel
mai de seamă monument religios medieval al României. Ar
trebui să ne mândrim și să-i primim cu bucurie, nu cu
îngrijorare pe sirieni!

Dar, România s-ar cuveni să primească și refugiați din
Afganistan, cu care avem noi legături. Spania, țară destul
de săracă, nu a putut suporta cheltuielile aferente deplasării
de trupe în Asia, astfel încât a decis să-și retragă militarii
din aceste teatre de operațiuni. România, țară cu alte
posibilități financiare, și-a suplimentat contingentele, iar
faptele de arme ale soldaților noștri, care au fost lăudate, în
repetate rânduri de oficiali ai SUA, în efortul lor de a
introduce democrația în această țară, i-au făcut pe afgani
să-și dea seama că au o datorie de plătit față de țara noastră.
Pe lângă sirieni, România ar trebui să primească, în mod
electiv, refugiați afgani, dar și irakieni, din considerente
similare, țara noastră fiind parte activă la războiul din Irak
(2003-2011) și la consolidarea păcii după această dată. În
războiul din Libia, România nu a participat decât cu nava
de luptă Ferdinand.  

Care sunt cauzele acestei deplasări masive de populație
astăzi, când pare revolută vremea marilor migrații care i-au

adus pe unguri sau pe slavi în estul Europei? Cine ar purta
responsabilitatea? 

Să luăm exemplul Libiei, o țară cu remarcabilă
stabilitate și, putem spune, prosperitate în sens global, până
la intervenția militară de proporții, întreprinsă, fără o
justificare majoră, îndeosebi de Franța și SUA, după care s-
a instaurat haosul. Desigur, atunci când ne referim la o țară
sau alta, ne gândim la cei aflați la conducere sau în spatele
respectivilor șefi de state, adică la cei care le determină
acțiunile, direct sau folosindu-se de mass media, forță
considerabilă în mâna celor care o dețin. Orice acțiune
politico-militară se răsfrânge însă asupra națiunilor
implicate, după restabilirea păcii. Sunt oare americanii
(corpul diplomatic, turiștii, investitorii, cei care, atrași de
frumusețile unei țări doresc să se stabilească acolo etc)
primiți acum cu brațele foarte deschise de către poporul
libian pe care l-au eliberat de dictatură? Oare nu s-ar cuveni
ca SUA să preia cea mai mare parte a refugiaților libieni,
care nici nu ar conta în raport cu imensitatea Statelor
Unite? Sau, tot America, pe refugiații care provin din Irak
sau Afganistan? Mai cu seamă acum, când Europa face cu
greu față valului de emigranți? Ar fi de discutat și faptul,
aparent bizar, că acest val nu se îndreaptă și către Rusia, o
altă țară cu teritoriu și potențial enorm din toate punctele de
vedere, care le-ar putea oferi adăpost fără nicio dificultate. 

În privința Siriei, ne amintim discursurile incitatoare,
hiperbelicoase ale președintelui Franței. Sarkozy, care cerea
imperativ o intervenție militară împotriva regimului de la
Damasc, livrând totodată mari cantități de armament
insurgenților sirieni antiguvernamentali și care luptători au
devenit acum susținători ai Statului Islamic destabilizator al
zonei. 

Față de emigranții din Siria, pe care România s-ar
cuveni chiar să-i atragă electiv, ar trebui să ne distanțăm de
politica barierelor ghimpate adoptată de Ungaria și să
rezonăm mai curând cu Germania, țara care a dovedit cea
mai mare capacitate de înțelegere. 

Dacă, în urmă cu două milenii, Mediterana era un fel de
lac interior al Imperiului Roman, cu toate dificultățile de
traversare inerente stadiului navigației din acele vremuri în
care țărmul sudic al acestei mări a dat Romei cel  puțin
cinci împărați, iar creștinismului l-a dat pe Sfântul Augustin
și pe mulți alții, astăzi această mare apare ca o barieră
separatoare între două lumi. 

În urmă cu un deceniu am făcut parte dintr-o delegație-
misiune a Mișcării Europene la Alger, sprijinită de
Parlamentul European, la o memorabilă reuniune la care de
partea sud Mediterană au participat mari personalități
reprezentative din toate țările limitrofe țărmului sudic al
Mediteranei, să le spunem generic arabe. Nu este locul, aici
și acum, să detaliez inițiativele și speranțele iscate de acest
eveniment, complet ocultat de presa din România. Am fost
impresionat de amploarea discuțiilor, alături de deschiderea,
se poate spune chiar vizionară, precum și de apelul lor către
Europa, sintetizat în cuvintele lui Mohammed Bejaoui, pe
atunci Ministru de Externe al Algeriei, cel care a fost de
două ori Președintele Curții Internaționale de Justiție de la
Haga: NU DISTRUGEȚI ÎNCĂ O DATĂ CARTAGINA!
Apel în substanța căruia deslușim și un element de profeție. 

Conf.dr. CORNELIU ZEANA

„Atunci când ne referim la creștinismul românesc nu putem
face abstracție de Siria, de drumul Damascului, de mănăstirile
în care se perpetuează o viață monahală exemplară, de sfinții

care sunt ai lor și ai noștri ...”



7Cronica Timpului Anul 1, Nr. 8, septembrie, 2015

Introducere

România este o ţară cu o recunoscută tradiţie de
cercetare criminologică şi criminalistică, cu o
participare semnificativă la generarea şi dezvoltarea
domeniului.

În domeniul prevenirii şi controlului criminalităţii,
ţara noastră deţine o importantă bază ştiinţifică şi
educaţională, ocupând o poziţie internaţională
semnificativă atât la nivel regional cât şi european.
Rata actuală relativ crescută a criminalităţii reprezintă
o ameninţare gravă împotriva democraţiei, siguranţei
publice, ordinii de drept şi capacităţii instituţionale în
România. Drepturile şi libertăţile fundamentale sunt
puse în pericol de fiecare dată când un cetăţean devine
victimă a criminalităţii. Criminalitatea generează
teamă în rândul populaţiei, slăbeşte încrederea
acesteia în autorităţi şi în capacitatea lor de a se
implica activ în dezvoltarea economică a statului.
Prevenirea criminalităţii reprezintă ansamblul de
măsuri noncoercitive destinate să reducă sau să
contribuie la reducerea criminalităţii şi a sentimentului
de insecuritate a cetăţenilor atât cantitativ, cât şi
calitativ fie prin reacţia socială faţă de activitatea
criminală, fie prin politicile şi intervenţiile create
pentru a reduce potenţialul infracţional şi cauzele
infracţiunii. Aceasta include activitatea de cercetare
ştiinţifică, pe lângă cea a Guvernului, a instituţiilor
competente, a organelor judiciare a autorităţilor
locale, a asociaţiilor specializate, a sectorului privat şi
voluntar şi a sectorului public sprijinit de media.

Necesitatea reorganizării  şi
dezvoltării cercetării ştiinţifice din

criminologie şi criminalistică.

În scopul aplicării strategiei naţionale în domeniul
cercetării-dezvoltării şi inovării, a fost analizată
situaţia actuală din criminologie şi criminalistică. Mai
mulţi factori determinanţi stau la baza activităţii
infracţionale, dintre care amintim: un făptuitor
suficient de motivat, o ţintă adecvată, o conjunctură
favorabilă şi absenţa unei împrejurări care să prevină
sau să împiedice săvârşirea faptei. Efectul activităţii
de prevenire îl reprezintă eliminarea unuia dintre cei
patru factori, împiedicând astfel comiterea infracţiunii.
Prevenirea şi controlul criminalităţii vizează
criminalitatea economico-financiară, criminalitatea
urbană, traficul de fiinţe umane, violenţa în familie,
delincvenţa juvenilă, victimizarea, criminalitatea
informatică. Actualele dezvoltări ale tehnologiei, mai
ales în domeniile informaţiei şi comunicaţiei
facilitează amplificarea procesului infracţional bazat
pe tehnologie. Acestea se referă la:

globalizarea şi emergenţa a noi economii;
utilizarea crescută şi larg răspândită a serviciilor de

„broadband”, a tehnologiilor telefoanelor mobile şi de
„wireless”;

utilizarea crescută a sistemelor de plată
electronică;

schimbări în utilizarea de către guvern a
tehnologiei pentru a permite populaţiei să realizeze
tranzacţii sigure, incluzând participarea la dezvoltarea
procesului democratic.

Dinamica fenomenului infracţional din ultimii ani
şi eforturile instituţiilor statului şi ale societăţii civile

de a-i face faţă într-o manieră coerentă şi eficace,
impune aplicarea unei strategii naţionale de prevenire
a criminalităţii bazată pe cunoaştere ştiinţifică. Acest
lucru este deplin posibil deoarece există o bază
teoretică bogată consacrată acestui domeniu: acte
normative româneşti, programe şi recomandări ale
Uniunii Europene şi ale Organizaţiei Naţiunilor Unite,
strategii elaborate recent în alte ţări. Noile evoluţii
contemporane demonstrează pericolul criminalităţii
pentru dezvoltarea socială şi pentru dreptul cetăţenilor
de a trăi în securitate. Peste tot in lume, statisticile
oficiale arată creşteri importante ale criminalităţii, dar
si eforturi din ce în ce mai mari pentru ai face faţă atât
la nivel de stat cât mai ales la nivel comunitar.
Traversăm o perioadă în care, la marile flageluri
sociale cunoscute - corupţia, sărăcia, şomajul,
drogurile, alcoolismul - se adaugă terorismul, crima
organizată, degradarea mediului urban precum şi
factori subtili ca abuzurile, discriminările, absenţa
controlului, promovarea violenţei prin mass-media.
Toţi aceşti factori se conjugă, desigur, cu cei
particulari unei ţări sau unei regiuni amplificând
vulnerabilitatea socială şi costurile criminalităţii.
Grupurile care suferă cel mai mult din cauza unei rate
înalte a criminalităţii, rămân mereu aceleaşi: tinerii,
vârstnicii, femeile, persoanele singure, cei care trăiesc
în cartiere marginalizate. Deşi riscurile imediate par
urgente, ameliorări de durată apar doar când sunt
abordaţi factorii indirecţi: sărăcia, incultura, şomajul,
lipsa perspectivei, etc. Ca urmare, prevenirea
criminalităţii devine un imperativ al acestei perioade
pentru România, în care obiectivele principale sunt
ordinea socială, consolidarea mecanismelor de
respectare şi aplicare a legilor, formarea şi
solidarizarea publicului la acţiunile preventive,
supravegherea şi evaluarea riscurilor în timp şi spaţiu.
În acest context guvernul ar trebui să îşi propună să
aplice o strategie naţională de prevenire a
criminalităţii fundamentată pe cunoaştere ştiinţifică.
Înfiinţarea, în acest domeniu strategic de interes
naţional, a unui institut naţional de cercetare-
dezvoltare este cu atât mai necesară cu cât în acest
domeniu nu există un astfel de institut  al cărui scop
să fie acela de a asigura desfăşurarea activităţilor de
cercetare-dezvoltare, precum şi consolidarea
competenţei ştiinţifice şi tehnologice în domeniul în
care activează, potrivit prevederilor de la art. 17 alin.
(1)  din O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică
şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare. Prin HG nr. 1918 / 2006
pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 83 / 2005 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în
Monitorul Oficial nr. 13 din 9 ianuarie 2007 a fost
dispusă  desfiinţarea, la data de 31 ianuarie 2007, a
Institutului Naţional de Criminologie din subordinea
Ministerului Justiţiei.  Ca urmare a acestei măsuri, s-
au desfiinţat şi cele 32 de posturi aprobate pentru
Institutul Naţional de Criminologie, cu excepţia a 19
posturi de personal de specialitate din categoria
consilierilor juridici, sociologilor, psihologilor sau a
filologilor, precum şi de funcţionar public şi personal
contractual, care au fost redistribuite în cadrul
aparatului propriu al Ministerului Justiţiei, în funcţie
de necesităţi, şi a unui post de funcţionar public care a
fost redistribuit la Institutul Naţional de Expertize
Criminalistice, care funcţionează în prezent conform
H.G. nr. 368 din 03.07.1998, publicată in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 248 din 03.07.1998. Urmare a

prevederilor HG nr. 551/2007, Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică   a început desfăşurarea
acţiunii de evaluare şi acreditare  a unităţilor şi
instituţiilor de cercetare-dezvoltare. În conformitate cu
art. 3, alin. (3) din ANEXA 1 a HG nr. 551/2007,
atestarea / reatestarea capacităţii de a desfăşura
activităţi de cercetare-dezvoltare este obligatorie
pentru unităţile de cercetare-dezvoltare care doresc să
participe la activităţile de cercetare-dezvoltare
finanţate din fonduri publice. Deoarece, prin art. 10,
alin. (c) din H.G. nr. 368 din 03.07.1998,  Institutul
Naţional de Expertize Criminalistice are în obiectul de
activitate activităţi de documentare şi cercetare
ştiinţifică, acesta trebuie să se acrediteze, conform HG
nr. 551/2007. În actuala formă de organizare, care nu
respectă prevederile HG nr. 637 din 29/05/2003,
Institutul Naţional de Expertize Criminalistice nu
îndeplineşte condiţiile de a fi acreditat, conform HG
nr. 551/2007. Prin reorganizarea activităţii Institutul
Naţional de Expertize Criminalistice, sub forma unui
institut naţional de cercetare-dezvoltare în domeniul
criminologiei şi al expertizei criminalistice, s-ar crea
condiţiile legale de acreditare şi de finanţare a
activităţii din fonduri publice. Strategia naţională în
domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru
perioada 2007 – 2013, aprobată prin HG nr. 217 din
28 februarie 2007, se bazează pe viziunea societăţii
româneşti cu privire la rolul ştiinţei, tehnologiei şi
inovării în dezvoltarea societăţii cunoaşterii în
România, pentru progresul economic şi social. Având
în vedere faptul că România este stat membru al
Uniunii Europene începând cu anul 2007, Strategia de
cercetare, dezvoltare, inovare, asigură şi coerenţa cu
principalele documente politice specifice la nivel
comunitar.  Conform art. 17 din Ordonanţa nr. 57 din
16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică si
dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr.
324/2003:

„(1) Institutul naţional de cercetare-dezvoltare -
INCD, reglementat prin prezenta ordonanţă, denumit
în continuare institut naţional, reprezintă o formă de
organizare instituţională specifică activităţilor de
cercetare-dezvoltare, cu scopul de a asigura
desfăşurarea acestor activităţi, precum şi consolidarea
competenţei ştiinţifice şi tehnologice în domeniile de
interes naţional, stabilite în acord cu strategia de
dezvoltare a României.

(2) Institutul naţional este persoană juridică
română care are ca obiect principal activitatea de
cercetare-dezvoltare şi care funcţionează pe bază de
gestiune economică şi autonomie financiară,
calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă
în regim economic.

(3) Institutul naţional are patrimoniu propriu şi
administrează patrimoniul public şi privat al statului
pentru asigurarea desfăşurării activităţii şi
funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate
al administraţiei publice centrale.

(4) Institutul naţional participă la elaborarea
strategiilor de dezvoltare în domeniul specific,
desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru
realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia naţională
de cercetare, constituie baze de competenţă ştiinţifică
şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a
resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi
tehnică”.

Conform art. 18 din Ordonanţa nr. 57 din 16
august 2002 :

„(1) Înfiinţarea institutului naţional se face prin
hotărâre a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluării
privind îndeplinirea condiţiilor pentru acreditare, cu
avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la
propunerea organului administraţiei publice centrale
coordonator în domeniul de activitate al unităţii.

(2) Înfiinţarea şi acreditarea unui institut naţional
trebuie să asigure concentrarea resurselor financiare şi
umane în domeniile de cercetare, orientate spre
obiective de interes major”.

Institutul Naţional de Expertize Criminalistice are
toate capabilităţile (dotări tehnice şi logistice de vârf

GABRIEL I. NĂSTASE
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În 14 iulie 2015, la Paris s-a
sărbătorit Ziua Naţională a

Franţei, o zi cu o semnificaţie
deosebită, cu o puternică
încărcătură emoţională, care aduce
aminte de Revoluţia franceză, de
sfârşitul „vechiului regim” şi
începutul unei noi etape în istoria
omenirii.

Pe 14 iulie 1789, fortăreaţa Bastilia, considerată un adevărat
simbol al monarhiei absolutiste, a fost luată cu asalt şi cucerită
de populaţia Parisului, demonstrând că puterea dictatorială
poate fi înlăturată de popor, iar voinţa şi opiniile naţiunii
franceze trebuie luate în considerare. În 1790, ziua de 14 iulie
a fost sărbătorită, pentru prima data, de francezi, printr-o mare
adunare populară la Paris, iar după aproape un secol, în 1880,
devine în mod oficial Ziua Naţională a Franţei, fiind celebrate,
an de an, de toţi francezii şi nu numai. Cântecul La
Marseillaise compus în 1792, de Rouget de Lisle, a fost
declarat imn naţional în 1795, rămânând în istorie strâns legat
de însemnătatea Revoluţiei. Și după prăbuşirea imperiului lui
Napoleon al III-lea în 1870, și multă vreme după aceea,
amintirea Revoluţiei Franceze a devenit cale de însufleţire a
patriotismului francezilor și inspirație pentru multe mișcări
democratice din Europa.

Franţa îşi sărbătoreşte Ziua Naţională ca orice mare putere
care se respectă, cu patriotism şi entuziasm, venerându-şi eroii,
respectându-şi valorile naţionale (nu puţine, de altfel) din
aproape toate domeniile de activitate. La Paris are loc anual
tradiţionala defilare militară de pe Champs-Elysées, pregătită
cu minuţiozitate, la care sunt invitate personalităţi din întreaga
lume.

Federaţia Societatea Civilă Românească a fost invitată, anul
acesta, de către Preşedintele Franţei, François Hollande, prin
Ambasada Republicii Franceze la Bucureşti, să participe la
manifestările speciale dedicate sărbătorii naționale din 14 iulie.
Delegația Societații Civile, formată din șapte reprezentanți și
lideri importanți ai acesteia, a onorat invitația și a luat parte cu
entuziasm la acest eveniment deosebit în viața poporului
francez, al Europei și al întregii lumi.

Ne-am deplasat la locul desfăşurării paradei traversând Parisul,
oraşul iubirii care ne-a fascinate, încă o data, cu grandoarea şi
frumuseţile lui. Încântați de ceea ce vedem (Turnul Eiffel,
Muzeul Louvre, Catedrala Notre Dame de Paris, cartierul
Montmartre, etc), ne-am îndreptat pe străzile și aleile de-a
lungul Senei, pentru a ajunge în tribună, la ora programată
pentru începerea festivităților militare. Știam cât de mult se
bucură francezii de această zi, celebrată, cu mult fast, ca o
adevărată sărbătoare a Victoriei în marile conflagrații
mondiale, cum a fost în 1919, la finele primului Război
Mondial şi în 1945, la un an de la eliberarea Parisului de sub
ocupația hitleristă. 

Momentele emoționante, trăirile deosebite pe care le-am avut
cu această ocazie, împreună cu numeroșii francezi şi invitaţi
străini prezenți la această grandioasă sărbătoare, dar mai ales
rigurozitatea pregătirii ne-au depășit cu mult așteptările. Am
remarcat organizarea ireproşabilă, până în cel mai mic detaliu,
controlul riguros din cele cinci cordoane de securitate şi
siguranţă prin care am trecut, dar și faptul că am primit
steguleţe de la voluntarii numeroşi de pe traseu şi că am fost
preluați și îndrumați cu amabilitate până la locul din tribună
rezervat nominal fiecăruia dintre noi. 

Ca orice mare putere care se respectă, Franța a dovedit, și de
această data, că îşi onorează tradiţiile şi eroii prin marea
paradă la care au defilat efective militare din toate categoriile
de arme. Purtând uniforme impecabile, de culori specifice
fiecărei divizii, eleganţi, militarii pășeau demni, mândri că fac
parte din armata franceză. Printre ei se distingeau cele câteva
femei care, prin prestanța lor în uniform, atrăgeau atenția
spectatorilor tocmai prin felul în care se armonizau cu bărbații. 

Impresionați de cei care se etalau prin fața lor, spectatorii se
ridicau în picioare, în semn de respect, îi aplaudau cu
admiraţie, filmau trecerea convoaielor militare şi fluturau
tricolorul francez, savurând fiecare moment al paradei militare.
Ne-am conformat atitudinii spontane a celor din jurul nostru şi
am procedat la fel, luând parte, cu placer, la acest spectacol
deosebit. Mai mult, pentru că n-am uitat nicio clipă că suntem
români și că simţim româneşte, şi pentru că aveam tricolorul
românesc cu noi, l-am fluturat în tribună, atrăgând evident
atenţia, uimirea, admiraţia spectatorilor și organizatorilor
pentru acest gest venit din sufletul, spiritul şi patriotismul
nostru. Am trăit momentul din plin, am simţit că existăm, că
ne putem exprima, chiar și acolo, că suntem liberi într-un stat
de drept şi democratic, așa cum ar trebui să regăsim și acasă, și
nu doar de Ziua Națională! 

Aceleaşi sentimente de siguranță și de bună primire le-am trăit
și cu o zi înainte, când delegaţia noastră a depus o coroană de
flori, cu onoruri militare, la Arcul de Triumf din Paris, în semn
de preţuire pentru luptătorii şi eroii francezi căzuţi pe baricade
pentru “Libertate, egalitate, fraternitate!”.

Pe tot parcursul evenimentelor ce au marcat Ziua Franței, ne-
au copleșit gândurile, sentimentele şi preocupările pe care le
avem pentru România şi poporul roman. felul în care noi
reușim să celebrăm Ziua Națională, în comparație cu ţările
dezvoltate din Europa şi din lume. Acolo, la Paris, ne-am adus
aminte de timpurile de dinainte de 1989, atunci când și noi
arătam lumii întregi că suntem demni de admirație, respect și
că ne iubim țara, vremuri în care eram ca și francezii, mândri
de ceea ce suntem. 

Va veni din nou Ziua Națională, dar, din păcate, conducătorii
noştri nu par a fi preocupaţi de sărbătorirea acesteia cum se
cuvine. În ultimii 25 ani nu am remarcat altceva din partea lor,
mai mult, constatăm cu indignare că nu au pe agendă decât
interese personale și de grup, cele mai multe ilicite, ignorând
interesul național de a ne prezenta cum trebuie după atâția ani
de la Revoluția noastră. 

Nu încercăm să ne comparăm cu Franţa, care a fost victorioasă
în cele două războaie mondiale şi care, în perioada interbelică,
a fost marcată de profunde reforme sociale, economice şi
politice, care au contribuit la creşteri economice spectaculoase.
Nu uităm că Franţa a avut un Napoleon Bonaparte, ca împărat
al primului imperiu (1804-1814), ale cărui armate au cucerit
mare parte a continentului Europa, a devenit mare putere
colonială, l-a avut pe Charles de Gaulle care a reuşit să ţină
ţara unită în democraţie şi libertate. Nu uităm că integrarea
politică, economică și monetară a Uniunii Europene a avut
succes datorită cooperării dintre Franţa şi Germania din
ultimele decenii, că Franţa a militat încă de la începuturi
pentru o Uniune Europeană unită şi puternică din punct de
vedere politic şi al securităţii. Tot Franţa se numără printre
membrii fondatori ai ONU în 1945 şi este unul dintre cei cinci
membri permanenţi ai Consiliului de Securitate, este membru
fondator NATO și al Consiliului Europei în 1949, al Uniunii
Europene în 1952, al zonei Euro şi al Spaţiului Schengen, și pe
bună dreptate este una dintre cele cinci mari puteri ale lumii.
Prin urmare, nu are nevoie de multe recomandări şi aprecieri,
având un loc de frunte între statele lumii, câștigat prin luptă,
jertfe, sacrificii, muncă, unitate și patriotism. Franța trebuie să
fie permanent un model și pentru România.

Franţa este încă unul dintre puţinele exemple de urmat când
vorbim despre drepturile omului şi ale cetăţeanului (Declaraţia
din august 1789 fiind sursă de inspirație pentru liberalii din
întreaga Europă în sec. al XIX-lea), despre libertate,
democraţie, fraternitate şi bunăstare. Poporul român nu uită că
Napoleon a susţinut formarea statului român modern, iar
Franţa a dorit consolidarea unui stat român pentru stabilizarea
sud-estului Europei. De asemenea, majoritatea paşoptiştilor
noștri au studiat în Franţa, după care au revenit acasă pentru a
da naştere Statului Român. 

Azi, Europa traversează o perioadă grea când la porţile ei
există disperare (criza din Grecia, invazia refugiaţilor din țările
cu probleme din nordul Africii, Siria, Iran, ş.a.), iar
amenințarea ISIS dă frisoane întregii lumi. Uniunea Europeană
trebuie să dea dovadă de unitate mai mult ca oricând, de
înțelepciune și de umanitate pentru rezolvarea acestor
probleme majore. În această criză fără precedent, Franța ca
promotor al valorilor europene, apărător al drepturilor omului,
este un lider incontestabil în ciuda problemelor cu care
francezii deja se confruntă: terorism, imigrație masivă, șomaj,
datorii.

Federația Societatea Civilă Românească urmărește cu mare
atenție evoluțiile din plan european și mai ales poziția Franței,
ca partener istoric al României, și am fost onorați să dăm curs
invitației conducerii Republicii Franceze la manifestările
ocazionate de Ziua Naţională. Mulțumirile și aprecierea
noastră se îndreaptă către poporul francez și liderii săi pentru
relația apropiată cu România și pentru spiritul revoluționar, de
luptă şi de sacrificiu pentru libertate, fraternitate, egalitate în
beneficiul tuturor popoarelor europene, dovedit în nenumărate
rânduri și exprimat atât de înălţător în imnul național La
Marseillaise.  

Felicitându-i încă o dată pe francezi pentru felul în care își
cinstesc Ziua Națională, pentru contribuția lor la progresul
omenirii, pentru geniile și valorile pe care le-au dat întregii
lumi, pentru considerentele redate de mai sus și pentru multe
altele neexprimate, le adresăm o urare din inimă:  

VIVE LA FRANCE!

Dipl.Ec. PETRE RĂCĂNEL - Președinte Federația Societatea Civilă Românească

VIVE  LA  FRANCE!  VIVE  LA  FRANCE!  ZIUA  NAŢIONALĂ  A  FRANŢEIZIUA  NAŢIONALĂ  A  FRANŢEI
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ŞTIINŢE  NONCONVENŢIONALE - NOOLOGIE - PARAŞTIINŢE

P L A N E T A

N I B I R U

HAARP – De la teoria
conspiraţiei la realitate

Dincolo de datele ştiintifice oficiale

În mod oficial, HAARP sau High Frequency Active
Auroral Research Program este un program de cercetare
asupra frecvenţelor aurorale active desfăşurat pe teritoriul
Statelor Unite, lângă localitatea Gakona, Alaska. Acest
program reprezintă activitatea de cercetare desfăşurată
asupra ionosferei, pentru a putea fi stabilit comportamentul
ozonului, azotului şi ionilor acestora la bombardamentele
radiaţiei solare şi cosmice dar şi la emisiunea de radiaţii de
înaltă frecvenţă (HF) sau joasă frecvenţă (ELF) de pe
Pământ. 

Fiind un program ştiinţific, guvernul american alocă
anual un buget recunoscut oficial de 30 milioane de dolari.
HAARP este desfăşurat de Institutul de Geofizică al
Universităţii din Alaska de la Fairbanks iar titularul de
proiect este Departamentul Apărării al Statelor Unite,
respectiv US Navy şi US Air Force. 

HAARP este conectat la unul din cele mai mari
computere din lume de tip CRAY-YMP / TM3D/T3E al
Universităţii Alaska de la Fairbanks, iar sistemul propriu-zis
se află  într-o bază militară de lângă Gakona din statul
Alaska, de acest proiect beneficiind US Space Force. 

Pentru proiectul HAARP se utilizează un echipament
terestru, constituit dintr-o reţea de antene, fiecare antenă
fiind alimentată din propriul său generator putând încălzi
părţi din ionosferă prin intermediul undelor radio. Până în
prezent au fost construite 48 de antene urmând ca în final
numărul acestora să se oprească la 360.

Într-o formulare simplificată, dispozitivul HAARP este
un radiotelescop inversat, în sensul că antenele trimit
semnale în loc să le primească. Această tehnologie foloseşte
fascicule de unde radio extrem de puternice care încălzesc
unele zone ale ionosferei pentru a le împinge în sus. Undele
electromagnetice sunt apoi reflectate către Pământ,
penetrând absolut orice, cu sau fără viaţă.

Proiectul similar european numit EISCAT, acronim al
European Incoherent Scatter Scientific Association, este
amplasat în Norvegia la baza militară de la Tromsoe dotată
şi cu unul din cele mai performante poligoane de testat
rachete din Europa. Ţările participante sunt Marea Britanie,
Germania, Norvegia, Suedia, Finlanda, China şi Japonia.

Rusia a dezvoltat propria bază de cercetare a ionosferei,
denumită ŞURA, în apropierea localităţii Vasilsurk.
Numeroşi savanţi şi experţi în armament, cât şi deputaţi ai
Parlamentului European, se arată deosebit de preocupaţi de
dezvoltarea acestui proiect.

Programul de cercetare HAARP a provocat polemici
diverse, din punct de vedere al instituţiilor ce desfaşoară
acest program şi al beneficiarilor acestora. 

O consecinţă a experienţelor desfăşurate ar fi în
opinia specialiştilor şi faptul că energia uriaşă de
radiofrecvenţă generată prin amplificarea de milioane de
ori a undelor radio poate distruge orice obiect staţionar
sau în mişcare în orice loc de pe Pământ, şi poate crea
găuri în ionosferă, producând pătrunderea razelor
cosmice nocive.

S-a afirmat în multe ocazii că acest program ar putea
declanşa cutremure şi ar transforma atmosfera, astfel
încât “cerul să ardă”.

Puterea acestui sistem depinde de gradul de penetrare,
unghiul de incidenţă, polarizarea undei, precum şi de
condiţiile din ionosferă.

Sistemul HAARP se bazează după cum arătam anterior,
pe cercetările fizicianului Bernard J. Eastlund, care a
dezvoltat studiile lui Nikolas Tesla, autorul unei teorii
conform căreia Pământul este un conductor uriaş şi sigur,
dând posibilitatea organizării sistemului de telecomunicaţii. 

Brevetul american al lui Eastlund, Metodă şi aparatură
pentru alterarea unei regiuni din atmosfera, ionosfera şi
magnetosfera Pământului, a fost etichetat ca strict secret
timp de mai mulţi ani. 

Prin încălzitorul ionosferic de tip Eastlund, radiaţia
frecvenţei radio este concentrată şi focalizată într-un punct
din ionosferă, trimiţându-se astfel o cantitate de energie de 1
Watt/cm3, - comparativ cu alte dispozitive capabile să
producă în aceleaşi condiţii doar o milionime de Watt.

„Controlul vremii este posibil, spre exemplu, prin

modificarea tiparului vânturilor din atmosfera superioară.
Pot avea loc modificări moleculare ale atmosferei astfel
încât să se obţină efecte pozitive asupra mediului. Pe lângă
schimbarea propriu-zisă a compoziţiei moleculare a unei
regiuni atmosferice, poate fi mărită concentraţia unei
anumite molecule sau a anumitor molecule.

De exemplu, concentraţiile de ozon şi azot din atmosferă
pot fi mărite artificial. Încălzitorul ionosferic de mare putere
ar putea controla vremea pe principiul aflat la baza uneia
dintre invenţiile lui Nikola Tesla şi anume rezonanţa şi
biorezonanţa care influenţează sistemele planetei.

Dacă sistemul HAARP ar funcţiona la capacitate
deplină, s-ar putea induce schimbarea climei unei întregi
emisfere.”

Matematicianul american John von Neumann, în
colaborare cu Departamentul de Apărare American, şi-a
început cercetarea privind modificarea condiţiilor
meteorologice la sfârşitul anilor ’40, în punctul culminant
al Războiului Rece şi a prevăzut “forme de luptă de
război care sunt de neimaginat”.

Era in 1945, pe cand cresteau tensiunile intre ruşi si
americani si fiecare parte încerca să speculeze puterea de
distrugere conţinuta de fenomenele naturii. O putere
considerată de către teoreticienii Razboiului Rece potenţial
superioară celei a armelor atomice.

De-a lungul timpului, SUA a experimentat diverse
proiecte privind proprietăţile şi utilizarea undelor electro -
mag netice – Argus în 1958, Starfish în 1962, Solar Power
Satellite în 1968 şi 1978, Space Shuttle Experiments în 1985,
Mighty Oaks în 1986, Desert Storm în 1991, Alliate Force în
1999 – ce aveau drept scop distrugerea comunicaţiilor
inamicului folosind ionosfera şi undele electromagnetice. 

In anii ’60, Academicianul rus Mihail Budyko a
formulat ipoteza conform careia, impraştiind particule de
funingine pe o banchiza, aceasta ar putea fi topita in mod
ireversibil.

În 1958, consilierul şef al Casei Albe pe teme legate de
modificarea vremii, căpitanul Howard T. Orville, a afirmat
că Ministerul Apărării al SUA studiază „moduri de
manipulare a sarcinilor electrice ale Pământului şi
cerului, aşadar de influenţare a vremii, prin folosirea
unui fascicul electronic pentru ionizarea sau deionizarea
atmosferei deasupra unei suprafeţe date”.

HAARP – ARMA FINALĂ !?(II)

Începînd cu anul 2003 informaţiile despre HAARP au explodat. Au început să apară
articole în presă şi Internetul a început să acorde o deosebită atenţie acestui subiect. Iată

mai jos un astfel de material popularizat de adepţii Culturii Teoriei Conspiraţiei.
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În 1966, profesorul Gordon J. F. MacDonald, director
adjunct al Institutului de Geofizică şi Fizică Planetară de la
Universitatea din Los Angeles, consilier ştiinţific al
Preşedintelui Johnson, a publicat lucrări cu privire la
folosirea tehnologiilor de control al mediului în scopuri
militare, făcând un comentariu revelator:

„Cheia unui război geofizic constă în identificarea
instabilităţilor mediului, astfel încât prin adăugarea unei
cantităţi mici de energie să se elibereze cantităţi mult mai
mari de energie.” 

MacDonald avea mai multe idei de folosire a mediului ca
pe un sistem de armament şi a contribuit la ceea ce era un vis,
pentru acea vreme.

Oamenii de ştiinţă lucrează de zeci de ani la metodele
războiului geoclimatic, pe care îl numesc eufemistic
„modificarea vremii”. Americanii recunosc că în timpul
războiului din Vietnam au cheltuit sume importante pentru
desfăşurarea Operaţiunii Popeye, una dintre  primele (de fapt
prima ) aplicaţii a războiului climatic.

În 1967, Pentagonul a încercat să prelungească artificial
sezonul ploilor musonice şi să blocheze prin inundaţii de
mare amploare principalul drum de aprovizionare al forţelor
comuniste ( Vietkong) din Vietnamul de Sud. 

Ministerul Apărării al SUA a oferit exemple de studii de
manipulare a fulgerelor şi a uraganelor prin Proiectul
Skyfire şi Proiectul Stormfury. 

S-au avut în vedere tehnologii extrem de complicate care
să producă efecte pe scară mare. 

Studierea căilor de a provoca şi detecta cutremure a
reprezentat în urmă cu zeci de ani o parte din Proiectul
Prime Argus. Finanţarea acestui proiect a fost acordată de
Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA,
acum cu acronimul ARPA. 

În 1994, aviaţia militară americană şi-a făcut public Planul
Spacecast 2020 care includea controlul vremii, cu observaţia
că „folosirea tehnicilor de modificare a mediului pentru a
distruge sau produce pagube unui alt stat este interzisă”.

Edward Teller, considerat parintele bombei Hidrogen, a
fost multă vreme unul dintre putinii avocaţi ai
“Geoingineriei climatice”. 

El a sustinut in 1997 necesitatea de a proteja Terra
prin intermediul unui ecran de particule de sulf.

Teller a propus crearea unui ecran solar prin introducerea
de particule reflectorizante in straturile superioare ale
atmosferei.

Armata SUA spune că sistemul
HAARP este capabil să realizeze:

- să confere armatei un instrument pentru a inlocui
efectul de impuls electromagnetic al dispozitivelor
atmosferice termonucleare (care au fost luate in calcul de
armată ca opţiuni viabile, cel putin pînă la nivelul anului
1986);

– să inlocuiască printr-o tehnologie nouă si compactă
uriaşul sistem de comunicare submarină prin frecvenţe
extrem de joase care opereaza din statele Michigan si
Wisconsin;    

– să fie folosit pentru a înlocui sistemul de radare cu raza
de acţiune pînă dincolo de orizont (sistem care fusese plănuit
cîndva pentru actuala locaţie a lui HAARP) cu un sistem mai
flexibil si mai precis;

– sa ofere o modalitate de distrugere a comunicaţiilor pe
o arie extrem de largă, menţinînd în acelaşi timp în functiune
propriul sistem de comunicaţii al armatei;

– să ofere o tomografie de penetrare a Pămantului pe
suprafeţe intinse, care combinată cu abilitaţile de procesare a
computerelor de mare capacitate şi viteză de tip EMASS şi
Cray, ar face posibilă verificarea multor puncte ale tratatelor
de pace şi de neproliferare a armamentului nuclear;

– să fie o unealtă de cercetare geofizica pentru
identificarea depozitelor de petrol, gaze si minerale pe
suprafeţe mari;

– să fie folosit pentru a detecta avioane care zboară la
înîlţime mică şi proiectilele teleghidate, făcănd astfel ca
orice altă tehnologie să fie depaşită.

Posibilitaţile de mai sus pot părea o idee excelentă tuturor
celor care cred intr-un sistem de apărare puternic şi celor
interesaţi de reducerea costurilor. 

Cu toate acestea, modalităţile de întrebuinţare posibile,
pe care dosarele referitoare la HAARP nu le explică şi care
nu pot fi găsite decît în dosarele aviaţiei americane, a armatei
şi a marinei, precum şi în dosarele altor agenţii federale, sunt

alarmante. 
Mai mult decît atat, efectele folosirii abuzive ale

acestor nivele de intensitate în scutul nostru natural –
ionosfera – pot fi catastrofale, după părerea unor oameni
de ştiinţă.

În 1996, în timpul prezentării unui raport al
Departamentului de Apărare, secretarul general al apărării,
William S. Cohen, a spus că „guvernele pot modifica
clima, declanşa cutremure şi produce erupţii vulcanice,
de la distanţă, doar prin utilizarea undelor
electromagnetice”.

Nu trebuie să mai spunem faptul că acest subiect este un
tabu ştiinţific. Posibilitatea manipulării mediului sau a
condiţiilor meteorologice, ca parte dintr-o agendă militară,
nu este considerată niciodată relevantă. 

Analiştii militari sunt muţi în ceea ce priveşte acest
subiect. Meteorologii nu investighează problema, iar
ecologiştii sunt prea captivaţi de problema încălzirii
globale şi a Protocolului Kyoto.

Ironic, Pentagonul, în timp ce recunoaşte capacitatea
sa de a modifica vremea Pământului pentru utilizare
militară, s-a alăturat consensului încălzirii globale !!! 

Într-un studiu major, Pentagonul a analizat în detaliu
implicaţiile diferitelor scenarii de încălzire globală. Există
mai multe explicaţii principale privind vremea şi schimbările
climatice, însă niciuna dintre acestea nu explică complet
evenimentele foarte neobişnuite şi complet haotice ale
vremii, fără să mai menţionăm de „costurile umane” şi
devastările produse, care au dus la destabilizarea unui sistem
ecologic şi agricol. Aceste explicaţii nu s-au referit niciodată
la problema manipulării climei pentru uz militar.

Întâmplările meteorologice neobişnuite din SUA şi
din Europa Occidentală au fost intens documentate.
Totuşi, ceea ce mass-media oficiala nu a subliniat este acel
număr de schimbări climatice dramatice şi neobişnuite
care s-au produs în ultimii ani în ţări care sunt
identificate ca posibile ţinte ale puterilor occidentale.

De exemplu, tiparele meteorologice din Coreea de Nord,
au fost marcate încă de la mijlocul anilor ’90 printr-o
succesiune de secete, urmate de inundaţii si cutremure
recente.
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Rezultatul a fost distrugerea unui întreg sistem agricol.
În Cuba, tiparul este similar cu cel observat în Coreea de
Nord. În Irak, şi Siria, o secetă devastatoare s-a produs din
1999. 

Teoriile neoficiale au încins Internetul, mai ales după
ameninţările în lanţ ale regimului comunist de la Phenian,
care invocau un atac nuclear preventiv împotriva SUA. 

Mai puţin vocal în ultima perioadă, Iranul rămâne pe
agenda îngrijorărilor Washingtonului, după ce experţii au dat
ca sigur că nu mai e mult până când Teheranul va avea
bomba nucleară.

Motive suficiente pentru ca americanii să fi recurs la
HAARP. Primul seism din Iran, de 6,3, a avut loc la mică
distanţă de centrala atomică iraniană de la Bushehr.

Cutremurul de la frontiera dintre Rusia şi Coreea de Nord
a avut 6,2 pe Richter şi s-a resimţit şi la Phenian. 

În Afganistan, o secetă de patru ani, din perioada
precedentă invaziei americane din 2001, a generat
distrugerea unei economii bazate pe producătorii agricoli,
care a dus la o foamete larg răspândită.

Deşi nu există nici o dovadă cum că aceste întâmplări
meteorologice sunt rezultatul unui armament climatic,
Laboratoarele Geofizice Phillips, care sunt partenere în
proiectul HAARP, predau un curs pentru personalul militar
de la Baza Aeriană Hanscom din Maryland numit
„Tehnici de Modificare a Condiţiilor Meteorologice”. 

Cursul subliniază declanşarea furtunilor, uraganelor,
cicloanelor , tornadelor, etc pentru uz militar.

Trebuie subliniat faptul că aceste tehnici pot provoca
haos pe pieţele financiare şi de mărfuri şi pot fi folosite ca un
instrument „de comerţ interior” în vederea unor câştiguri
financiare. Manipularea meteorologică are abilitatea de a
destabiliza instituţiile unei ţări. 

În acelaşi timp, tulburările în agricultură crează o
dependenţă mai mare faţă de ajutorul alimentar şi de
importurile de cereale din alte ţări mai „norocoase”.

Nu doar adepţii teoriilor conspiraţiei au motive să se
teamă de puterea HAARP. În urmă cu câţiva ani,
Parlamentul European a calificat programul american
drept „o îngrijorare globală”.

Oamenii de ştiinţă aduşi în faţa legislativului UE au

explicat că această armă terifiantă are puterea de a da peste
cap vremea într-o ţară şi de a declanşa efecte catastrofale. 

Ruşii au şi ei, de peste 20 de ani, un program similar,
numit Programul Şura. Centrul Sse află în centrul Rusiei, în
locuri mai ascunse, la 150 km de Nijnii Novgorod. „Şura”
aparţine teoretic Institutului de Cercetare în domeniul
radiofizicii.

HAARP face parte din arsenalul de arme al Noii
Ordini Mondiale, din cadrul Iniţiativei de Apărare
Strategică. Prin comandă militară, economii naţionale
întregi pot fi destabilizate prin manipulare climatică. Iar
acestea pot fi făcute fără ca victimele să ştie, cu costuri
minime şi fără implicarea personalului militar.

Pe lângă alterarea climei şi crearea de furtuni,
HAARP modifică modul în care mintea umană operează
şi chiar scade rezistenţa biologică la boli.

Chiar dacă cele mai multe aspecte legate de HAARP sunt
ţinute secrete, din motive de „securitate naţională”, se ştie că
în 2003 programul dispunea de 48 de antene uriaşe, înalte de
20 de metri, legate toate la un emiţător de 1 MW. Proiectul
final prevede însă instalarea a 360 de antene a 3 megawaţi,
fiecare. 

Se mai spune că uriaşele antene amplasate în Alaska sunt
„urechea” imensă prin care Pentagonul reuşeşte să
intercepteze comunicaţiile din toată lumea. 

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

Instalaţii similare 
HAARP pe Glob:

Cei mai multi dintre noi ştiam despre existenţa antenelor
HAARP si despre folosirea acestora in modificarea vremii,
eruptii vulcanice , cutremure, control mintal si altele.

Dar ceea ce nu stiati este ca în lume mai sunt şi alte
antene la fel ca şi HAARP unele chiar mai puternice de
cateva sute de ori . Acestea se afla răspandite pe tot globul .

De exemplu cea mai puternică se afla în Norvegia, mai

precis in nordul Norvegiei la Tromsoe. 
A doua antena ce este situata pe teritoriul american în

Alaska numită HIPAS, adică ,,Hight Power Auroal
Stimulation Observatory”. HIPAS este situata la 30 mile
nord est de Fairbanks . Campul de antene HIPAS se intinde
pe o distanta de 120 de acrii . Aceasta are o putere de 70 de
Megawati spre deoasebire de HAARP care are doar 3.6
Megawati. Coordonatele pentru GOOGLE MAPS pentru a
vizualiza antenele sunt: 64°52’21.18″N 146°50’18.78″W.
Mai jos puteti vizualiza o parte din campul de antene HIPAS:

Al doilea camp de antene este cel din Japonia numit MU
Radar. A fost folosita inca din 1984 de catre centre de
cercetare interne si externe , aceasta are o putere de numai 1
Megawat. Antena e alcatuita din 475 antene Yagi asezate
intr-un cerc cu diametrul de 103 metrii. Coordonatele
acestuia sunt 34°51’14.80″N 136° 6’19.45″E, și o puteti
vedea in imagine :

Arecibo Observatory este o alta antena localizata in
Puerto Rico . Se intinde pe un diametru de 302 m și o fera o
putere de 2 Megawati. – coordonate 18°20’39”N,
66°45’10”W

Cea mai puternnica antenă este situata în Norvegia si este
vorba despre EISCAT, European Incoherent Scatter
Scientific Association care este format din 3 antene in
Nordul Norvegiei şi una lîngă insulele Svalbard. 

Puterea generată de EISCAT este de 1 Gigawat pe cand
HAARP are o putere de doar 3.6 Megawaţi iar HIPAS are 70
de Megawaţi. 

Coordonatele acesteia sunt 69°35’1.06″N
19°12’57.11″E :

Antena din Rusia are o putere de 190 de Megawati si
este numita ŞURA. Aceasta se aseamană cu antena
americană HAARP. Coordonatele acesteia sunt 56°
7’10.32″N 46° 2’4.41″E .

Vă pun la dispozitie o lista cu locatiile instalatiilor ce fac
parte din acest proiect:
1. HAARP/Alaska – 62°23’29.66”N, 145°06’58.47”W
2. Millstone Hill Radio Observatory – Westford,
Massachusetts, USA +42° 37′ 09.25″, -71° 29′ 28.49″
3. Platteville Atmospheric Observatory Colorado, USA
+40° 10′ 54″, -104° 43′ 30″
4. NERC/MST, UK – 52°25’28″N 4°0’18″W
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5. Sura Facility Nizhniy Novgorod, Russia – 56°7’9.70”N,
46°2’3.66”E 56°08’N, 46°06’E
6. National MST Radar Facility NMRF
7. Andra Pradesh, India – 13°27’26.68”N, 79°10’30.74”E
8. Jicamarca Radio Observatory Lima, Peru – 11°57’6”S,
76°52’27”W
9. Jindalee Operational Radar Network JORN
10. Long Reach, Australia – 23°24’S, 143°48’E
11. Leonora, Australia – 28°19’02.5608”S,
122°50’36.4416”E
12. Laverton, West Australia – 28°19’36.29”S,
122°0’18.84”E 23°39’28.9692”S, 144°08’43.5552”E
13. Alice spring, Australia – 22°58’03.2196”S,
134°26’52.5732”E
14. Arecibo, Porto Rico – 18°20’39”N, 66°45’10”W
15. EISCAT, Norway – 69°35’10.67”N, 19°13’28.62”E
16. HiScat/Teracom, Sweden – 55°49N, 13°44E
17. China Research Institute of Radiowave Propagation –
40°24’15.91″N, 93°38’09.74″E

- În aceeasi categorie mai intra și:
1. Poker Flat Research Range Near Chatanika, Alaska 65°
7’37.10″N 147°29’37.61″W, 65° 7’48.34″N
147°28’14.05″W , +65° 7′ 55.61″, -147° 27′ 14.98″
2. Chatanika Incoherent Scatter Facility Poker Flats,
Chatanika, Alaska 65° 7’2.84″N 147°27’33.62″W
3. Millstone Hill Radio Observatory Westford,
Massachusetts, USA +42° 37′ 09.25″, -71° 29′ 28.49″
4. Platteville Atmospheric Observatory Platteville,
Colorado, USA +40° 10′ 54″, -104° 43′ 30″
5. VOA Voice of America Delano, California, USA
35°45’12.04″N 119°16’48.75″W
6. Sura Nizhniy Novgorod, Russia +56° 7′ 9.70″, +46° 2′
3.66″
7. ISTP Institute of Solar-Terrestrial Physics Irkutsk, Russia
51°45’35.99″N 102° 6’34.86″E
8. SAO RAS Special Astrophysical Observatory of the
Russian Academy of Science Nizhnij Arkhyz, Karachai-
Cherkessian Republic, Russia – 43°49’44.07″N
41°35’3.90″E
8. VNITS VEI Moskovskaja Oblast’ Istra, Russia –
55°55’26.25″N 36°49’8.46″E
9. SIBNIIE Novosibirsk, Russia 55° 0’26.41″N 83°
1’50.42″E
10. VOLNA GP-120 Near Nakhodka, Russia –
42°51’42.69″N 132°36’50.04″E
11. PRAO Pushchino Radio Astronomy Observatory
Moskovskaja Oblast’ Pushchino, Russia – 54°49’29.02″N
37°37’59.06″E
12. UTR-2 URAN (VLBI) IRA Institute of Radio
Astronomy NAS Ukraine Kharkov, Ukraine
– 49°38’5.53″N 36°56’8.11″E (UTR-2) , 49°40’27.47″N
36°17’32.24″E (URAN-1) 49°37’51.17″N 34°49’29.80″E
(URAN-2) , 51°28’20.66″N 23°49’36.92″E (URAN-
3) 46°23’46.11″N 30°16’22.52″E (URAN-4)
13. EISCAT – European Incoherent Scatter Scientific
Association Ramfjordmoen, Near Tromso, Norway +69°
35′ 10.94″, +19° 13′ 20.89″
14. ALWIN MST Radar Andoya, Norway +69° 17′ 54.41″,
+16° 2′ 31.48″
15. ALOMAR Observatory Andoya, Norway +69° 16′
42.38″, +16° 00′ 33.36″
16. IAP Leibniz Institute of Atmospheric Physics
Kühlungsborn, Germany , 54° 7’6.03″N 11°46’11.88″E
17. TIRA FGAN-FHR Fraunhofer Wachtberg, Germany,

50°37’1.59″N 7° 7’46.87″E
18. NMRF Nerc MST Radar Facility Capel Dewi,
Carmarthenshire, Wales, United Kingdom
Near Aberystwyth, Wales, UK +52° 25′ 28.26″, -4° 00′
19.59″
19. Jicamarca Radio Observatory Lima, Peru 11° 57′ 08.25″
S 76° 52′ 30.67″ W
20. Sao Luiz Space Observatory Cruzeiro Santa Bárbara,
Sao Luis-MA, Brasil -2° 35′ 40.47″, -44° 12′ 35.90″
21. JORN Jindalee Operational Radar Network Laverton,
West Australia -28° 19′ 36.29″, +122° 0′ 18.84″
22. JORN 2 Jindalee Operational Radar Network
Longreach, Queensland, Australia -23° 39′ 29.53″, +144° 8′
49.58″
23. JORN 3 Northern Territory, Australia 23.521497°S
133.677521°E
24. Harold E. Holt Naval Communication Station Exmouth,
Western Australia , -21° 48′ 59.00″, +114° 9′ 56.00″ ,
21°54’25.95″S 114° 7’46.57″E
25. National MST Radar Facility Gadanki, near Tirupati, in
southern Andra Pradesh, India +13° 27′ 26.68″, +79° 10′
30.74″
26. CRIRP China Research Institute of Radiowave
Propagation Ionospheric Laboratory, Xinjiang (Sinkiang)
Region 40°24’15.91″N, 93°38’09.74″E
27. Ionosphere Observation Network Chung Li National
Central University Taiwan Taoyuan County, Jhongli City,
Taiwan – 24°58’3.73″N 121°11’10.59″E
28. MU Shigaraki Observatory RISH, Kyoto University.
Uji City, Kyoto Prefecture, Japan – 34°51’15.66″N 136°
6’24.49″E
29. EAR Equatorial Atmosphere Radar Sumatera Barat,
Indonesia National Institute of Aeronautics and Space
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
Jakarta, Indonesia

Declaraţii ale oamenilor de ştiinţă
Mai mulţi oameni de ştiinţă, se tem de o etapă secretă în

care HAARP ar “lansa mult mai multă energie în ionosferă.
Acest lucru ar putea produce o perturbare severă a atmosferei
superioare ce poate produce efecte care să se răspândească
rapid în jurul globului, pe o perioadă de mai mulţi ani”.

– Gratan Healy, expert în energie şi consilier al OSCE,
a dezvăluit că este foarte posibil să reprezinte „Arma finală”
ce poate duce la sfârşitul civilizaţiei umane, mărturisind
faptul că „războiul geoclimatic a devenit o realitate”.

– Nicholas Begich (un adversar activ al programului
HAARP) explică:

“HAARP este, în realitate, un bombardament al
ionosferei cu unde radio extrem de puternice, care afectează
diverse zone ale planetei. Undele electromagnetice revin pe
pământ din ionosferă şi penetrează totul pe scoarţă – viu sau
mort – generând fenomene absolut devastatoare.”

– Dr. Rosalie Bertell, descrie HAARP ca pe „un
încălzitor gigantic care poate cauza perturbări majore în
ionosferă, creând nu doar găuri, ci incizii lungi în stratul
protector care ajută planeta să nu fie bombardată de radiaţii.
Prin reflectarea spre sol a unor semnale de foarte joasă
frecvenţă care au însă o intensitate mare, se poate realiza
modificarea proceselor de gândire şi a celor emoţionale
ale oamenilor aflaţi în zona ţintă, dar şi influenţarea

dramatică a mişcărilor plăcilor tectonice care ar duce la
cutremure artificiale.”

Dr. Bertell scria în 2000 într-un articol publicat de
London Times că „oamenii de ştiinţă din serviciul armatei
SUA lucrează la sisteme de modificare a vremii, ca
potenţială armă.”

„Aceste metode includ creşterea furtunilor şi
deturnarea râurilor de vapori din atmosfera terestră
pentru a produce secete” sau inundaţii ţintite”.

– Dr. Daniel Winter, fizician din Waynesville, Carolina
de Nord, susţine că „este foarte probabil ca asocierea dintre
frecvenţele înalte ale sistemului HAARP şi frecvenţele
naturale extrem de joase să declanşeze efecte secundare
nebănuite. 

Se vorbeşte despre dezechilibre provocate deja de epoca
industrială şi atomică, în special de iradierea mediului
înconjurător cu particule mici de mare viteză comparabile cu
nişte titireze minuscule.

Starea energetică anormală a Terrei şi a atmosferei sale
poate fi comparată cu o “baterie de maşină supraîncărcată, cu
fluxul normal de energie blocat, rezultatul fiind puncte
fierbinţi, arcuri electrice, crăpături fizice şi turbulenţă
generală generată de energia blocată ce încearcă să iasă.”

– Charles Yost de la Dynamic Systems, Leicester,
Carolina de Nord: „HAARP bombardează ionosfera acolo
unde ea este relativ instabilă. Există o conexiune electrică
foarte puternică între ionosferă şi partea din atmosferă unde
se formează vremea, denumită și atmosfera inferioară.

Rezonanţa armonică în reţeaua electrică, un efect
electric creat de om, produce căderea particulelor încărcate
electric din centurile de radiaţie Van Allen, iar ionii care cad
creează cristale de gheaţă ce duc la formarea norilor de
ploaie. 

Un aspect care nu trebuie uitat este acela că ionosfera
este un scut electric activ care protejează planeta de
bombardamentul constant cu particule de energie ridicată din
spaţiu. Această plasmă conductoare, împreună cu câmpul
magnetic al Pământului, captează plasma electrică din spaţiu
şi o împiedică să ajungă direct la suprafaţa terestră. 

Dacă ionosfera este profund afectată, atmosfera de
dedesubt va reacţiona.”

– Richard Williams, de la Laboratorul Davis Sarnoff,
Princeton, este mult mai categoric: „HAARP constituie un
act iresponsabil de vandalism global. Pe lângă experimente
de modificări climaterice s-au realizat pene totale de curent
și suspendarea comunicaţiilor fără ca nimeni să fie tras la
răspundere datorită secretizării totale a operaţiunilor
militare. 

Practic, prin programul HAARP se experimentează
manipularea vremii, uriaşe explozii în scoarţa terestră
declanşatoare de mişcări tectonice, plus utilizarea sistemelor
de comunicaţii şi de energie electrică drept arme strategice.
Nu întâmplător administraţiile Bush şi Obama a refuzat să
semneze Acordul de la Kyoto privind combaterea încălzirii
generale a temperaturii pe Terra.”

În ultimii ani, asistăm la modificări drastice din punct de
vedere climatic. Ploi torenţiale, vânturi puternice, căderi
masive de zăpadă, secetă, uragane, cutremure, tornade,
alunecări de teren. Singura explicaţie pe care o primim este
încălzirea globală a planetei. Posibilitatea folosirii
fenomenelor meteo ca armă şi manipularea acestora în
interes propriu nu poate fi pură ficţiune. 

Însă după decenii de controverse, comunitatea ştiinţifică
internaţională recunoaşte astăzi aproape unanim primejdia
catastrofală a schimbărilor climatice provocate de mâna
omului. Manipularea fenomenelor meteorologice ar putea
deveni cea mai devastatoare tactică în războaiele viitorului. 

Deşi rareori se recunoaşte în reuniunile ştiinţifice, există
în momentul de faţă o nouă generaţie de arme
electromagnetice sofisticate. Până la urmă, tehnologiile
revoluţionare pot fi utilizate pentru vindecarea şi ajutorarea
umanităţii. 

Oamenii și-au dorit dintotdeauna să poată controla
vremea pentru a nu mai depinde de capriciile unor zei
neîndurători. De la săgeţile trimise în văzduh și până la
rachetele moderne pentru spargerea norilor, mulţi au încercat
să influenţeze clima.

Dar ce se întâmplă dacă ne jucăm cu lucruri pe care nu
le putem controla? Răspunsul acestei întrebări este probabil
vital pentru supravieţuirea rasei umane.

HAARP-Armă-geoclimatică mobilă - Rusia

Supliment ştiinţific 
realizat de 

gen. dr. Emil Străinu Nr. 4
August 2015
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RODICA SUBŢIRELU: Domnule Florian Laurenţiu
Stoica, aveţi o pregătire şi o experienţă economică, dar şi
culturală, care ne oferă posibilitatea unei discuţii interesante, mă
bucur şi vă mulţumesc pentru că aţi acceptat continuarea
dialogului nostru.

În eseul dumneavoastră „Ne tocăm singuri” amintiţi
despre modelul străvechi de verticalitate morală a poporului
român. Îndrăznesc întrebarea: sunteţi satisfăcut de felul cum
trăim acum, de viaţa pe care trebuie să o ducem într-o
societate modernă, nu-i aşa – din mileniul III?

FLORIAN LAURENŢIU STOICA: Este o întrebare
complexă, cu foarte multe faţete care ar trebui desluşite. A face
o paralelă între societatea construită pe principii comuniste şi
cea pe care în prezent suntem nevoiţi a o suporta, având la
bază un fel de ideologii postcomuniste este dificil de a le
decanta, precum şi de a perpetua acelaşi slogan că înainte a
fost mai rău. 

Propaganda comunistă, că înainte de ’44 era rău, propaganda
postdecembristă că până în ’89 eram pe marginea prăpastiei,
iar acum, o dată la patru ani că predecesorul i-a lăsat o grea
moştenire celui ce conduce în prezent.

Ideologia marxist-leninistă impusă după ’44 la noi de către
„Marele frate de la răsărit” cu o forţă ideologică şi de
persuasiune brutală, cunoscută doar la populaţiile invadatoare
ale evului mediu timpuriu, nu a putut să nu lase brazde adânci
măcar în conştiinţa victimelor şi colateralilor.

Felul în care trăim în prezent este o rezultantă între dorinţa
foştilor, prezenţi timp de peste o jumătate de secol, ca ei să
supravieţuiască în felurite moduri şi cei care au crezut sincer
că sacrificiul suprem al celor peste o mie de eroi pentru o viaţă
nouă, cu noi idealuri, conforme celor auzite la posturile
considerate pirat vest-europene, se va şi realiza.

Din acest melanj a ajuns fiecare dintre noi să contemple o
societate adesea fără valori, fără pârghii concrete de reglare a
eventualelor derapaje, fără ideologii conturate, aşa cum şade
bine oricărei democraţii aşezate.

Dacă sunt satisfăcut cum noi românii trăim în prezent? Da,
pe plan ideatic, de cultură, tradiţii, de reluare a manifestărilor
proprii ale minorităţilor naţionale (recunoscute în totalitate de
noi, dar nu şi de alţii limitrofi nouă), de felul în care ne putem
exprima liber (cel mai ades, degeaba); da, am un fel de
satisfacţie.

Viaţa pe care o trăieşte omul de rând s-a înrăutăţit. De ce?
Pentru că a fost brusc schimbată paradigma supravieţuirii.

Ante ’90 – părinţii furnizau succesorilor cele necesare,
erau „încadraţi” în câmpul muncii, câştigând atât cât să se
autoîntreţină şi cu eventuale economii pentru un concediu la
mare ori la munte.

După ’90, prin închiderea fabricilor, uzinelor etc, părinţii
au devenit din susţinători ai nucleului familiei, un balast. Ei nu
au mai reprezentat repere de viaţă pentru urmaşi.

În viaţa de azi a intervenit un alt factor „rechinismul”.
Înainte de ’90 dispăruseră, de la noi din ţară, cel puţin trei specimene
(formulate în sens metaforic): „leul”, „râsul” şi „elanul”.

După ’90 a apărut un alt specimen „rechinul”, care sub deviza
„toacă el tot” s-a disipat spre aproape toate structurile statului.

Cum vedeţi viitorul României şi al omenirii ţinând cont
de prezent?

Deşi este o întrebare scurtă poate genera subiectul mai
multor romane.

Viitorul României îl privesc precum o seară de toamnă
târzie, în care soarele stă spre apus, ceva nori îl însoţesc,
deoarece, altfel nu poate coborî înspre marea uşor învolburată,
în hula de seară. El, Soarele, ne trimite felurite mesaje pe care,
în mod normal, ar trebui să le receptăm, să le procesăm spre al
nostru beneficiu.

Dar noi stăm şi în contemplăm, cum e şi firesc, doar este o
superbă pledoarie a naturii, a frumosului care, în scurt timp, se
va transforma în negură.

Şi după apusul „magnificului”, ne trezim orbecăind în
întuneric. Nu am prins din zbor tactilul, practicul, norocul ori
speranţa care ne-ar fi putut aduce bunăstarea. Nu ştim a
specula momentul, suntem prea idealişti. Probabil aşa am
rezistat în istorie.

Cât priveşte omenirea, în sens generic, ei bine, acum,
aceasta este la o răscruce istorică. În fugă aş aminti:
„Primăvara arabă”, căderea dramatică a burselor din China şi
prin propagare a celorlalte din întreaga lume, marea „hegiră” a
sute de mii de musulmani, şi nu numai, spre centrul Europei
super dezvoltat, prăbuşirea preţurilor la mai toate materiile
prime, încălzirea global, temutul Stat Islamic şi multe altele, care nu
prefigurează, pentru prezentul imediat, o imagine liniştitoare.

Dar după un cutremur de pământ, când plăcile tectonice se
aşează în acel echilibru cvasistabil, aşa şi societatea mondială
propabil este în curs de a-şi găsi un anumit echilibru.

Fiecare societate are conducătorii ei, adică liderii politici,
executivii corporaţiilor şi profesionişti care acţionează ca
forţe de orientare a societăţii. Dar, părerea mea, mulţi dintre
politicienii noştri, a căror competenţă este de a ne decide
soarta, sunt mediocri, în cel mai bun caz. Cred că este nevoie
de o reevaluare, la rece, a calităţilor, dar şi a slăbiciunilor;
cred că este timpul să ne respectăm unii pe alţii şi fiecare, în
funcţie de daruri naturale şi posibilităţi, să contribuie şi la
buna vieţuire a celorlalţi. Perfecţionarea proprie înseamnă
perfecţionarea lumii. Dumneavoastră domnule Stoica, ţinând
cont de experienţa pe care o aveţi, cum aţi concepe
reformarea sectoarelor vitale, politice şi economice, ale
societăţii româneşti?

Este o întrebare generică care poate, desigur, primi
răspunsuri corelative.

Reformarea societăţii româneşti nu este posibilă fără o
reformare a clasei politice; acesta pare a fi un truism.

Săpând, mai adânc, se poate constata că, spre deosebire de
alte ţări cu tradiţii, să spunem, democratice, după un sfert de
veac, nu avem o clasă politică, care să ancoleze energiile
naţiunii, să aibă ideologii perfect conturate, cu care să se
prezinte în faţa alegătorilor.

Sunt mase amorfe de politicieni, care îşi votează legi
personale, un guvern neprezentabil pe plan european şi
mondial, în fine, avem prin prisma politicienilor un fel de
feudă care se numeşte România.

Reformarea clasei politice româneşti în acest moment este
o utopie.

Probabil că, în 2016, vor accede spre putere felurite
formaţiuni care se vor agrega, poate într-un mod neconvenabil
actualilor, şi atunci, cei doi poli de forţă politică, se vor trezi la
realitate.

Anul viitor, oricum, va fi un fel de busculadă politică.
În demersul economic, prin actualele negocieri în jurul

codului fiscal, care vizează, în principal, cheltuieli şi mai puţin
resurse, în contextul unei crize mondiale de proporţii, care se
prefigurează, apreciez că se impune o prudenţă excesivă,
pentru a nu lua salarii mărite (de pildă) doar o dată la două
trei-luni.

Cât priveşte calitatea celor care acced spre vârful puterii, ar
trebui măcar să împrumutăm modelul fostului prim-ministru
bulgar Simeon şi numai atât.

Despre reformarea sectoarelor economice pot face o scurtă
analiză.

Structura lor, în ansamblu, este corectă, există suficiente
acte normative care reglementează activitatea acestora.
Calitatea celor care le conduc este discutabilă. Aş da un singur
exemplu: Hidroelectrica, cu ceva ani în urmă, era aproape de
faliment, cu un administrator firmă privată, a ajuns pe profit.
Şi exemplele ar putea continua: la Capitală, de ce şase sectoare
plus Primăria Generală şi nu un singur sector, ca peste tot în
lume, de ce atâtea agenţii, de ce marile hotărâri nu se iau cu
consultarea populaţiei (a se vedea Grecia) etc.

Care este cea mai importantă problemă, în viaţa
cotidiană, a omului de afaceri român?

Cea mai importantă problemă a omului de afaceri român
este, în acest moment, supravieţuirea deşi, per total, în
domeniul economic, ţara e în creştere.

Unde este această creştere când mii de SRL-uri se
desfiinţează ori trec spre munca la negru? Aproape jumătate
din economia ţării este susţinută de IMM-uri.

Acestea nu sunt sprijinite cu nimic, reprezintă o vacă de
muls, pe multiple planuri.

Cea mai importantă problemă a omului de afaceri român?
Deşi este unul din importanţii producători de prosperitate este
ignorat, umilit, iar legislaţia cel mai adesea îi este potrivnică.
În plus birocraţia este endemică.

Se spune că o „boală” socială, numită concurenţă, ne
poate determina să nu mai avem încredere în cei de lângă
noi, şi chiar, uneori, în noi înşine. Este bine, este rău? Ce
soluţii ar putea fi pentru evitarea unei asemenea situaţii?

Concurenţa în sine este principala pârghie a progresului.
Fără concurenţă nu am fi existat ca societate umană. Încă din
era primitivă, răzbătea cel care era mai performant.

Aici pot fi desluşite nuanţe ori delimitări: concurenţă
loială/neloială, concurenţă benefică/toxică, concurenţă
aparentă/absconsă şi multe alte variante.

Concurenţa nu are nicio legătură cu afecţiunea, cu acel
comportament de fraţietate. Aici acţionează alte legităţi:
cerere/ofertă, negociere/pasivitate, preţ/contrapreţ,
servicii/contraservicii, etc.

Deviza aici este: „Homo, homini, lupus” (Omul este lup
pentru om).

Una este ca soţul ori soţia să vină acasă cu braţele încărcate,
după un oarecare câştig, dintr-o afaceră prosperă şi alta este ca

adversarul economic să fi pierdut şi să vină în familia lui, iar
el să fie primit cu ostilitate că nu le-a adus nimic.

Concurenţa este benefică pentru societate, iar cel mai
adesea chiar şi pentru individ.

Cum vedeţi dezvoltarea relaţiilor României cu alte ţări?
România trebuie să-şi extindă relaţiile diplomatico-

economice la nivelul celor dinainte de ’89. O serie de
ambasade (în special din Africa) au devenit SRL-uri, altele de
pe aiurea sunt semipărăsite. Este o situaţie anormală.

Din punct de vedere economic trebuie să avem relaţii
stabile cu toate ţările şi, în special, cu marile puteri.

O serie de state europene au relaţii privilegiate cu Rusia,
chiar în contextul efemerului embargou impus acesteia.

Chestiunea Ucrainei a perturbat în mod artificial relaţiile
Ruso-Euro-Atlantice. Vina nu este a Rusiei, ci a celor care
trebuiau, încă din anii ’90, să stabilească alte conduite la nivel
european ori global; şi nu au făcut-o.

Rusia, în mod brutal, a trecut la fapte, adică a considerat că
tot ceea ce nu este interzis este permis. Şi a urmat un rapt,
condamnat de toţi şi atât. Deoarece, în mod tacit, şi-au
recunoscut vina. Acum se încearcă să se remaieze ciorapul
rupt. Târziu şi cu peste 6500 de morţi.

Relaţiile economice tradiţionale ale României trebuie reluate.
Dar să mai avem şi cu ce. În contextul în care peste 1200

de mari întreprinderi au fost demolate, şi tăiate la fier vechi,
când resursele uriaşe de minereuri sunt blocate în minele
închise, când aurul nu este cumpărat de Banca Naţională
(singura care are acest drept), când au fost distruse irigaţiile
care trebuiau să asigure apa pentru 3 milioane de ha (putând
deveni independenţi din punct de vedere alimentar), când
resursele energetice sunt gestionate de alte ţări etc, atunci ce
mai putem spera?

Da! Putem spera; avem o ţară bogată, oameni muncitori,
structuri economico-sociale moderne, perfectibile, aşa cum am
arătat, producem „creiere” cât să le dăm şi altora, dar mai
rămân şi pe aici, avem încă un mod de agregare familială care
ne face să fim statornici şi multe altele.

Calderon de la Barca remarcă: „Sfatul unei femei nu
valorează prea mult, dar cel care nu ţine seama de el este un
idiot”. Ce credeţi despre egalitatea între femei şi bărbaţi în
ceea ce priveşte promovarea în funcţii superioare?

În sens generic femeia este un concept biologic,
feminismul, unul politic, iar feminitatea, unul cultural.

Promovarea femeilor în funcţii, mai mult sau mai puţin
înalte, a devenit un fel de întrecere ideologică între bărbaţi.
Îndiferent de sex promovarea trebuie să se facă pe criterii
obiective.

La noi, femeile conducător – şefi de servicii, directori,
miniştri, oameni politici etc, ca pondere reprezintă în jur de
30%. Femeile, cel mai adesea, au o autoritate charismatică
pliindu-se mai degrabă pe modelul lui Max Weber decât pe
modelul situaţional.

Iar în acest context, femeile deţin o serie de pârghii
intrinseci care folosite, în calitatea lor de conducător, le fac să
fie, cel mai adesea, mai performante decât bărbaţii.

Da, trebuiesc promovate, nu ca un scop în sine ci, ca o
necesitate.

În final, o întrebare de suflet – când aţi început să
pictaţi?

Din această scurtă întrebare s-ar putea deduce că aş fi
pictor. Nicidecum.

Aşa cum în copilărie-adolescenţă am făcut sport mai mulţi
ani (judo), vioară ori desene în cărbune; am compus ceva
poezioare, iar mai târziu am modelat lemnul în câteva zeci de
lucrări. După 30 şi ceva de ani am reluat nu mai mult de 40 de
lucrări, pictură ulei, acuarelă şi pictură pe sticlă.

Toate acestea le-am realizat ca un fel de deconectare
ieşind, oarecum, din priza cu încărcătură tensionată la care am
fost înşurubat întreaga mea viaţă activă.

Vă mulțumesc pentru interviul acordat.

FLORIAN LAURENȚIU STOICA,
licențiat în științe economice și juridice

„Da! Putem spera; avem o ţară bogată, oameni„Da! Putem spera; avem o ţară bogată, oameni
muncitori, structuri economico-sociale moderne ...”muncitori, structuri economico-sociale moderne ...”
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În spaţiul carpato-danubiano-pontic s-
au manifestat mereu rezonanaţe

artisice şi spirituale remarcabile. Tărâmurile
româneşti au prezentat mereu afinităţi
deosebite cu frumuseţea şi perfecţiunea
divină mărturie fiind numeroasele valori

artistice ale culturii materiale şi spirituale
româneşti. Regăsim pe teritoriul ţării
noastre pe parcursul diferitelor epoci
istorice momente deosebite de manifestare
artistică şi spirituală. În complexul context
cultural şi istoric românesc arhitectura a
creat şi ea, alături de celelalate arte, de a
lungul timpului, valori artistice
incontestabile. Pentru a puncta valorile
arhitecturii româneşti este nevoie de un
spaţiu mult mai amplu decât cel al unui
articol. Având la dispoziţie doar un spaţiu
restrâns nu poţi face altceva decât să evoci
subiectiv şi în niciun caz exhaustiv câteva
momente de vârf. Fenomen complex,
considerat un domeniu de graniţă, creaţia
arhitecturală îmbină creaţia tehnică cu
creaţia artistică, iar o istorie a arhitecturii
este un domeniu legat de istoria poporului
respectiv. Chiar referindu-ne la preistorie şi
la daci, fenomenul architectural pe teritoriul
ţării noastre este semnificativ.

„Acest rai, unic prin fertilitate, al
Daciei, a avut locuitori statornici din cea
mai adâncă preistorie, iar cei care s-au
adăugat cu vremea s-au supus legilor lui
fireşti. Civilizaţia, portul şi datina de acum
zece mii de ani subzistă încă”, scria Mihail
Sadoveanu în lucrarea „Viaţa lui Ştefan cel
Mare”.

Teritoriul României este locuit din
timpuri străvechi existând urme de viaţă
atestate pe acest teritoriu încă din paleolitic.
Chiar şi civilizaţiile preistorice ce au trăit în
acest spaţiu, strămoşii, ne -au oferit
momente de referinţă din punct de vedere al
creaţiei artistice, aceasta dacă ne gândim
doar la vestigiile de la Vadastra, Tisa
Cucuteni sau Gumelniţa. Odată cu
constituirea culturii geto-dacice parcurgem
alte etape de evoluţie şi manifestare care
culminează cu construirea ansamblului
ceremonial şi al sanctuarului de la
Sarmisegetusa-Regia (Grădiştea
Muncelului), care reprezintă cel mai înalt
stadiu atins de arhitectura geto-dacică.
Integrând elemente de arhitectură esoterică

complexe, sanctuarul poate fi considerat
mai mult decât un punct de referinţă al
culturii materiale. 

Arhitectura populară este un alt registru
fundamental al arhitecturii româneşti.
„Adânca poezie ce emană dintr-un sat
românesc provine din faptul că aici
comorile nu sunt decât sufleteşti. Tradiţia se
exprimă printr-o veşnică renaştere şi o
veşnică izbândă… ca şi natura. La
adăpostul nucilor bătrâni, la umbra salciilor
sau sub straja plopilor, la poalele munţilor
sau pe malul apelor fugare… casele noastre
sunt o discretă lecţie de armonie”. (G.M.
Cantacuzino, arcade, firide şi lespezi). 

Imaginea unei case înfăţişate într-unul
din reliefurile columnei lui Traian de la
Roma atestă perpetuarea unor tipuri

morfologice care au rămas aproape
neschimbate până în secolul al 19-lea.
Arhitectura populară îşi conservă
arhetipurile a căror origine se pierde în
negura vremurilor. Aceasta poate fi

considerată cea mai vie mărturie a
neîntreruptei continuităţi de vieţuire şi
civilizaţie pornind din perioada neolitică şi
până în zilele noastre, iar dincolo de
diversitatea formelor concrete se poate
remarca o deplină unitate artistcă a
arhitecturii populare în România. 

La începutul secolului al X–lea se
încheie procesul de formare al poporului
român, iar în acest context creaţia artistică
şi arhitecturală va aparţine unei populaţii
romanizate care va asimila în mod creator
influenţa a trei principale civilizaţii:
bizantină, slavă şi central-europenă.
Totodată arhitectura populară a avut un rol
important în cristalizarea formelor de
arhitectură cultă. Mai ales în domeniul
expresiei există o serie de caracteristici
comune arhitecturii culte şi populare, ele
răspunzând unei anumite viziuni plastice,
unui anumit mod de a percepe şi concepe
spaţii şi volume caracteristice meşterilor
autohtoni. 

Perioada medievală este un alt moment
de referinţă al arhitecturii româneşti.
Feudalismul timpuriu va fi caracterizat de
debutul arhitecturii creştine cu
caracteristici distincte în Ţările Române şi

Transilvania.

Odată cu constituirea Ţării Româneşti şi
a Moldovei sub domnia unor iluştri
voievozi români ca Mircea  cel Bătrân,
Matei Basarab în Ţara Românească  începe
o intensă  activitate de ctitorire. Se ridică în
Curţi domneşti, cetăţi fortificate,  biserici şi
mănăstiri.

Enumerând, absolut subiectiv, voi
aminti ca monument reprezentativ al
arhitecturii medievale româneşti Biserica
Sfântul Nicolae Domnesc de la Curtea de
Argeş, bisericile mănăstirilor Tismana şi
Cozia în Ţara Românească. În Moldova sub
domniile lui Petru Muşat şi Alexandru cel
Bun se pun bazele stilului moldovenesc în
arhitectura religioasă prin ctitoriile de la
Probota, Humor, Bistriţa, Moldoviţa.

Dezvoltarea acestei arhitecturi
moldoveneşti cu incontestabile trăsături
autohtone şi în acelaşi timp cu vădite
înrudiri balcanice şi bizantine i-a determinat
pe istorici să se refere la Ţările Române cu
sintagma „Bizanţ după Bizaţt”. În
ansamblul civilizaţiei artistice a românilor
occidentul evului de mijloc a deţinut un rol
de mică anvergură ca influenţă. „(…)
Orientul bizantino-balcanic, cel care alături
de temeiul cultural local, străvechi,
însemnase  şi înainte şi după 1400- cu atât
mai mult după 1450, prin acel „Bizanţ după
Bizanţ” (…) prin acea civilizaţie
cosmopolită, dar cu specifice note naţionale
în care români şi greci, slavi şi otomani au
convieţuit şi au creat”. (Răzvan
Theodorescu –Istoria văzută de aproape) a
reprezentat unul din factorii decisivi ai
evoluţiei artei din Ţara Românească şi în
Moldova.

Începând cu a doua jumătate a secolului
al 15-lea se cristalizează stilul
moldovenesc, iar şcolile arhitecturii
munteneşti ating şi ele un moment
remarcabil de evoluţie prin ctitorii cum ar fi
biserica lui Neagoe Basarab de la Curtea de
Argeş .

Bisericile moldoveneşti din acea etapă,
celebrele, minunatele, biserici ale
mănăstirilor din nordul Moldovei: Voroneţ,
Neamţ, Arbore, Gura Humorului, Moldoviţa
şi bisericile de oraş din aceeaşi perioadă la
Suceava, Piatra Neamţ, constituie exemple
de cristalizare între arhitectura populară şi
cea bizantină şi gotică, ce va avea ca
rezultat constituirea stilului moldovenesc.

Evocând ca exponent sugestiv
„personalitatea” Bisericii de la Voroneţ nu
facem altceva decât să invităm cititorul să
se apropie, ulterior singur, de universul
deosebit de sensibil şi totodată de o valoare
artistică mondială a mănăstirilor din Nordul
Moldovei. Bisericii Mănăstirii Voroneţ,
zidită la 1488, i se adaugă în 1457 un
pridvor cu peretele dinspre apus lipsit de
orice deschidere. O inovaţie extrem de
curajoasă în care este bănuită intenţia de a
oferi un spaţiu destinat să primescă o
pictură monumentală. În 1550, se pictează
aici o frescă înfăţişând „Judecata de apoi”.
Valoarea extraordinară a acestei fresce face
din ea una dintre cele mai preţioase
producţii ale zugravilor moldoveni, iar
sintagma „albastru de Voroneţ” este
binecunoscută făcând referire la cromatica
excepţională a frescei.

În scurta incursiune printre valori
arhitecturale româneşti momentul
arhitecturii brâncoveneşti este un alt
moment de vârf cu profunde semnificaţii
istorice, artistice şi culturale. În centrul
acestui fenomen se află figura aceluia care,
în urmă cu mai bine de trei veacuri,
îmbinând tradiţia cu înnoirea va da un nou
sens evoluţiei noastre culturale -Constantin
Brâncoveanu- „monarhul dătător de măsură
prin el însuşi şi prin cărturarii şi artiştii
curţii de care a înteles să se înconjoare”
(Răzvan Theodorescu- Civilizaţia românilor
între medieval şi modern). Momentul
brâncovenesc este momentul trecerii
civilizaţiei româneşti de la evul mediu către
epoca modernă „într-un lent dar hotărât gest
de sincronizare cu restul culturii europene”.
(Răzvan Theodorescu – Civilizaţia
românilor între medieval si modern).

Tradiţia arhitecturală valoroasă,
legăturile incontestabile cu un Orient post
bizantin au fost puse în valoare în stilul
brâncovenesc printr-o superioară întelegere
a necesităţii întreţinerii şi accentuării unui
dialog cu Occidentul. Se înnoieşte şi se
importă prin filiera levantină a Veneţiei şi
Padovei şi prin canalul central European
facilitat de contactul cu Transilvania, dar
totul se grefează pe structuri şi arhetipuri
încărcate de respect faţă de nimbul gloriei
basarabe.

Incursiune în istoria arhitecturii româneşti
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Completări la o BiografieCompletări la o Biografie

L-am cunoscut pe Dorin Prunariu la
câteva luni de la revenirea sa din

misiunea în cosmos. Lucra în Comandamentul
Aviaţiei militare iar eu trebuia să-l ajut să
dea de cap corespondenţei ce sosea pe numele
său. Suntem apropiaţi ca vârstă, aveam
acelaşi grad militar aşa că întâlnirea a decurs
neprotocolar. Am stabilit căteva criterii de
lucru; eu preluam de la furieri corespondenţa, o
triam odată şi o duceam la biroul unde
lucrau traducătorii, o triam din nou după ce
era tradusă în funcţie de conţinutul fiecărei
scrisori. Cele mai multe conţineau felicitari
şi rugăminţi pentru o fotografie a cosmonautului
Dorin Prunariu cu autogrraful său. Am rămas
uimit câţi tineri colecţionau pe atunci fotografii
ale cosmonauţilor sau astonauţilor lumii. Alte
scrisori conţineau întrebări referitoare la
biografia sa, la misiunea cosmică în sine sau
... te miri, la ce altceva. S-a întâmplat ca,
amândoi, fiind veniţi de curând în Comandamentul
Aviaţiei militare să locuim o perioada la
hotelul militar Haiducului. Cosmonautul
Dorin Prunariu a vrut să fie şi omul Dorin
Prunariu şi, în înţelegere cu mine, într-o
dimineaţă geroasă de noiembrie, ne-am
îndreptat către staţia de autobuz  a comanda -
mentului. În staţie lume multă, civili şi
militari. Unii, necunoscuţi pentru noi, au
intrat în vorbă cu Dorin care le răspundea
jovial. Autobuzul a oprit în staţie. Cu greu
am reuşit să ne urcăm şi noi. Nu ne aşteptam
să fie aşa de aglomerat. Din Drumul Taberei
până la Otopeni făcea minute bune. Nu ştiu
de ce dar, m-am simţit jenat pentru cosmonautul
Dorin Prunariu, înghesuit intre mantăile
ofiţerilor obijnuiţi cu postura de pasageri cu
loc în picioare. Părea că nimeni nu este dispus
să-i ofere un loc pe scaun. La un moment dat
s-a ridicat o doamna – regret că nu i-am
reţinut numele sau nu am încercat ulterior să
i-l aflu – care spunând ceva despre onoare şi
nepăsare s-a oferit să-i cedeze locul.
Mulţumindu-i pentru gest, Dorin a refuzat
Am înţeles în acea dimineaţă că lui,
cosmonautul, nu-i va fi uşoar să redevină
Dorin omul. Am realizat acest fenomen
curând, însoţindu-l în periplul său prin
unităţile militare din ţară, prin diverse alte
instituţii. Anii au trecut, fiecare dintre noi
văzându-şi de cariera sa. 

Dupa evernimentele din iarna lui 1989,
ne-am reîntâlnit în biroul său de la
Departamentul Aviaţiei Civile, instituţie pe
care o conducea. Aveam nevoie de
semnătura sa pentru înfiinţarea Muzeului
Aviaţiei. I-am prezentat proiectul. A fost de
acord. Prin intermediul jurnalistului militar
Dumitru Amariei a lăsat posterităţii într-un
interviu publicat ulterior în revista muzeului
căteva cuvinte profetice: Îmi închipui că,
asemeni fiecărei situaţii, de acest fel, şi în
cazul Muzeului Aviaţiei începutul nu va fi
uşor. Sper însă că cei ce se vor ocupa de

activitatea acestuia să fie oameni pasionaţi
de ceea ce au de făcut şi pricepuţi. Şi, la fel,
sper ca factorii responsabili de la eşaloanele
superioare să fie conştienţi că fiinţarea unei
asemenea instituţii presupune şi efort
material, că nimic nu se poate face ca lumea
fără banii necesari. Asta în alternativa că
vrem să ne cunoască lumea şi să ne creadă.
Vreau să spun că un asemenea muzeu ori îl
faci, ori nu. Compromisurile nu mai prind.
Vorbele sale s-au dovedit pline de adevăr. Cu
greu am reuşit să pornesc lucrurile în
legătură cu Muzeul Aviaţie. Eram la început
de drum, în 2001, cănd am devenit gazdă
pentru întâlnirea lui Dorin cu Leonid Popov,
colegul său de misiune, cu alţi cosmonauti
din cadrul programului Intercosmos, cu
astonauţi din Statele Unite. Am invitat la
eveniment, cu asentimentul lui Dorin, câţiva
oameni de cultură. Ei, oamenii cosmonauţi-
astronauţi ne-au acceptat în universul lor de
pe Pămâmt. A fost un moment ce mi-a ramas
întipărit în memorie. Pe melodia orchestrei,
s-au prins într-un dans bizar ca mimică.
Priveam exaltaţi în ochii lor, aflând parcă
albastrul planetei Pământ. 

Au urmat alte activităţi în care Dorin,
omul-cosmonaut şi-a facut datoria de emisar
al României. Ne-am reîntâlnit în Statele
Unite la aniversarea a 100 de ani de la
zborul fraţilor Wright, în Ungaria, cu ocazia
vernisării expoziţiei Aripi Româneşti, la
Muzeul Aviaţiei, la casa memorială (secţia
Muzeului Aviaţiei) Hermann Oberth din
Mediaş, la cea de-a 25-cea aniversare a
misiunii sale în cosmos. Revăzându-l
împreună cu Leonid Popov mi-am amintit de
cuvintele acestuia din urmă rostite la puţine
momente după revenirea din cosmos: Aşi
dori chiar acum[...] să adresez cele mai
calde mulţumiri prietenului şi tovarăşului
meu cu care am trecut prin clipele frumoase
şi grele ale zborului cosmic. Dumitru
Prunariu s-a dovedit la înălţime. Numai cu
astfel de oameni de nădejde se poate cuceri
cosmosul.

Dorin a rămas acelaşi, dornic să traiăscă
printre semenii săi ca om, să dezvolte
viziunea interlocutorilor privind înţelegerea
neantului. Şi astăzi, ca şi la prima noastră
întâlnire sunt captivat de carisma sa.
Gândesc deşi, sunt conştient de faptul că
greşesc, că n-a fost nici o selecţie; de al
începutul programului Intercosmos se ştia că
locotenent-majorul Dorin Prunariu va fi
cosmonautul României. Aşă gândesc deşi,
ştiu că greşesc. 

Uneori, atunci cănd ne revedem mă
răscoleşte întrebarea: câţi tineri din ţară îl au
ca model în viaţă şi în carieră. Şi, cu speranţa în
suflet, amân mereu răspunsul. 

Comandor (r.) GEORGE PAUL SANDACHI,
fost director al MUZEULUI AVIAŢIEI

Anul 1977, aerodromul de la Bacău. Grupul de candidaţi români
la programul Intercosmos. Între ei, în picioare, al doilea din

stânga, locotenent-majorul Dorin Prunariu. Primul din stânga este 
colegul său Dumitru Dediu.

„Uneori, atunci cănd ne revedem mă răscoleşte întrebarea:
câţi tineri din ţară îl au ca model în viaţă şi în carieră”.

Anul �003. Muzeului Aviaţiei militare a Statelor Unite din Dayton
– Ohio. În picioare, de la stânga la dreapta: autorul articolului,

director al Muzeului Aviaţiei din România, generalul Dorin
Prunariu, generalul Metkalff, directorul muzeului din Statele

Unite, inginerul Francisc Tobă, directorul fabricii Romaero S.A.
Pe scaune, regretatul inginer Cristian Craciunoiu, director al

societăţii Tehnoprod şi redactor şef al revistei Modelism
Internaţional şi unul din muzeografii instituţiei gazdă.

DUMITRU  DORIN  PRUNARIUDUMITRU  DORIN  PRUNARIU

Anul �007. Ungaria. Muzeul Transporturilor din
Budapesta. Moment surprins cu numai câteva minute

înainte de vernisajul expoziţiei Aripi Româneşti
prezentată de către Muzeul Aviaţiei din Romănia. De la
stânga la dreapta: autorul articolului, generalul Iosif

Rus, consilier al Ministrului Apărării Naţioanle şi
preşedinte al Asociaţiei române pentru Propaganda şi

Istoria Aeronauticii, doamna Ireny Comarovschi,
ambasador al României la Budapesta, generalul

Dumitru Dorin Prunariu.
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Motto: Oameni şi câini

Ca un copil,/care rămâne mereu mic,/ ca un
adult,/care nu uită nimic,/ era consecvent în tot
ce făcea,/te muşca deşi te iubea!.../ M-a făcut
să cunosc oameni noi,/ne-a ajutat/să ne ştim mai
bine-ntre noi,/ne-a învăţat să nu fim rasişti,/
iubindu-i la fel,/ pe cei albi, pe cei negri sau pe
metişi./ Era peste tot cu ochii lui blânzi,/ venea
peste tine /când vroiai să te-ntinzi,/ şi, ca prin
minune, el te lingea/ acolo unde te durea!.../
Acum, ce mult îmi lipseşte,/a fost şi mă doare că
nu mai este!.../ L-a luat la El, Dumnezeu,/ pe
Blacky, căţelul meu!... (N. Vasile).

Sunt momente în viaţă când intri într-un
ritm, care îţi place sau nu, ajunge să te acapareze
aproape total. Odată intrat în acest joc, nici nu
ştii cum trece timpul şi nu faci nimic să ieşi, de
teama să nu găseşti ceva şi mai rău!...

Intrasem într-un astfel de mecanism. Eram
ocupat până peste cap de probleme administrative de
tot felul, conduceam, direct sau în colaborare cu
alţii, un institut de cercetări, firme, asociaţii,
patronate, un club de dans sportiv şi chiar şi un
centru de creaţie literară. Plecam de acasă dimineaţa
la şapte şi când mă întorceam la nouă seara era
bine! Trecuseră ani buni, de când îmi petreceam
viaţa în acest mod!

Într-o seară, când am ajuns acasă, în timp ce
mă descălţam, m-am şi speriat simţind că ceva
mă apucă de pantaloni, chiar înţepându-mă în
pulpa piciorului. Era o frumuseţe de căţel, doar
de câteva luni. Un Cocker negru, cu părul lucios,
creţ la extremităţi, urechile lungi, care aproape
atingeau pământul, şi botul lung, mai lung decât
specimenele comune ale rasei sale. Ochii erau
deosebiţi, aveau o lumină căutătoare de iubire şi
o mobilitate deosebită. Se uita la mine parcă
voind să spuna, bine ai venit, dar cu colţii lui
mici, pe care tocmai îi înfipsese în piciorul meu,
voia să mă atenşioneze că de acum casa are un
alt şef. Am încercat să-l mângâi pe căpuşorul lui
gingaş, dar m-a muşcat şi de deget! Este mult
spus muşcat, pentru că avea nişte dinţi destul de
mici, dar suficient de ascuţiţi! Oricum, intenţia
lui ofensivă era evidentă!

Îl luase soţia, la insistenţa băiatului nostru,
care simţea nevoia de companie în desele perioade de
timp pe care le petrecea singur acasă. Până am
ajuns eu acasă l-au şi botezat, îl chema Blacky.

Până la efectuarea tuturor vaccinurilor a
trebuit să-l ţinem numai în casă, iar apoi am
început operaţiunea de cucerire a cartierului. Am
început cu strada, apoi cu parcul din apropiere,
după care am căutat magazinele cu mâncare şi
accesorii canine, apoi dispensarele veterinare,
frizeriile pentru câini. De câte ori întâlneam un
alt „tată de câine” prin cartier, aveam să aflu că
este vecinul meu de scară, sau de bloc, sau de
stradă! Până atunci nu avusesem timp să ne
cunoaştem! Câinii îşi vedeau de ale lor noi de
ale noastre! Ne-a schimbat toate obiceiurile
casei! Era un nou membru al familiei cu nevoile
şi obiceiurile sale.

Aveam ceva probleme cu fierea. La sugestia
unora făceam un tratament foarte plăcut!
Amestecam într-o sticlă miere cu palincă, în
proporţii egale, şi beam în fiecare dimineţă
câteva linguri, după care trebuia să stau liniştit
un sfert de oră, aşezat pe partea dreaptă.
Ajungeam la serviciu deosebit de bine dispus!
Subalternii sesizaseră buna mea dispoziţie la
prima oră şi foloseau momentul în favoarea lor.
Nu sunt convins că ştiau şi cauza!

Odată cu noua mea sarcină casnică, cea de a
plimba câinele dimineaţa, nu mai puteam face
„tratamentul” pentru fiere, ceea ce a afectat buna

mea dispoziţie matinală, mai ales că am l-am
înlocuit cu un ceai de anghinare, pe care mi-l
pregătea secretara cum ajungeam la birou. Cine
n-a băut un asemenea ceai nu ştie ce înseamnă
gustul amar! De atunci, subalternii mă căutau
spre sfârşitul zilei! 

Câinele era prima proritate la ora şase fix, şi
niciodată nu greşea. Când mergeam l-a vreo
nuntă, sau după revelion, îl scoteam la plimbare
imediat după întoarcerea acasă, în speranţa că îl
păcălesc, să mă lase să dorm mai târziu, dar mă
ierta doar până la opt, cel târziu nouă. El avea
ritmul lui şi nu era dispus să şi-l schimbe!

Dacă el nu era deloc dispus să se adapteze la
obiceiurile noastre, a trebuit să le învăţăm noi pe
ale lui. Unul dintre acestea era să păzească diverse
obiecte! Păzea papuci, prosoape, scaune sau
întreaga cameră. Când decidea el să păzească
ceva, atunci nu te mai puteai apropia de acel
obiect, riscai să te muşte rău.

Nu am aflat pe ce principiu le alegea, dar nu
renunţa uşor! Putea dura si zile, timp în care nu
mergea nici afară să-şi facă nevoile. La un moment
dat am găsit metoda, îl acopeream cu o pătură si
astfel înfăşurat îl îndepărtam de obiectul păzit.
După aceea se scutura zdravăn şi brusc devenea
cel mai cuminte băiat. Parcă se scutura de răutate ca
de apă!

Odată, ne întorsesem din oraş şi l-am găsit
păzind un prosop. Nu l-am acoperit bine cu pătura, a
putut scoate botul pe la o margine a acesteia, şi
m-a muşcat de o mână de a ţâşnit sângele la o
jumătate de metru în sus. A trebuit să merg la
spital să-mi repar „hardul”, după exprsia calcu -
lato ristică a băiatului meu.

Urmărindu-l în timp, am constatat că această
pază era o formă de răzbunare. Ori era supărat
că nu i-am dat ceva, ori că nu l-am luat cu noi
undeva. Cum vedea că pregătim bagajele cum se
aşeza la uşă să plecăm. Ajunsesem să facem
bagajele pe ascuns faţă de el.

Îi plăceau lucrurile urât mirositoare! Dar nu
doar să le miroase, ci să se tăvălească în ele. Cum
găsea vreo balegă sau vreun hoit, in parc, ataca
din toate direcţiile, prin rostogolire, până reuşea
să se îmbibe cât mai uniform pe toată suprafaţa
corpului. Trebuia dus urgent acasă, spălat cu
şampon şi dezinfectat cu alcool medicinal!

Mergeam adesea prin parc, fără el, cu o cazma,
pentru a îngropa toate împuţiciunile de acolo.
Când mergeam apoi cu el, parcă ştia, o lua pe
urmele mele şi scormonea locurile pe unde
făcusem gropile.  

Am aflat ulterior că făcea aceasta pentru a se
camufla prin schimbarea mirosului, el fiind un
câine de vânătoare.

Cu alte animale, avea un comportament
diferenţiat. Pe câinii mai mici nu îi băga în seamă,
iar pe cei mari îi enerva mârâind la apropierea
lor. Păsările, de toate felurile, îl interesau, doar
era un vânător de păsări! Cu pisicile avea o relaţie
cu totul specială!

Majoritatea fugeau de el, iar el avea tendinţa
să le alerge. L-am pierdut de două ori datorită
umăririi unor pisici, dar de fiecare dată s-a întors
singur acasă. Cu o pisică a avut o relaţie cu totul
specială. Aceasta stătea, de regulă, pe taraba unei
vânzătoare de ziare de la intrarea în parc, pe
unde treceam de două ori pe zi. La trecerea pe
acolo, el s-a ridicat cu picioarele din faţă pe masă.
Pisica nu s-a speriat, din contră a mers în întâm -
pinarea sa, s-au mirosit şi au devenit foarte buni
prieteni. Nu puteam să-l mai iau de acolo!
Ulterior, fugea din parc şi-l găseam la prietena lui!

A fost foarte afectat când a fost desfiinţat
chioşcul de ziare şi vânzătoatrea de ziare a
dispărut de acolo, cu pisică cu tot. Luni de zile,
fugea din parc şi-l găseam pe locul fostului
chioşc, unde avea întâlnirile cu prietena lui!
Suferea vizibil! Era nedumerit!

Anii au trecut şi năzbâtiile lui, uneori enervante,
alteori comice, au fost înlocuite de problemele
reale de sănătate. Trecătoarele înţepături în tălpi

au devenit amintiri, neplăcute dar vindecabile.

Primul semnal serios a fost o umflătură pe
unul din şolduri, care creştea şi tot creştea, până
nu mai putea merge. Când este vorba de o boală
cu potenţial de risc major, la animale, ca şi la
oameni, doctorii sunt de două feluri, ori adoptă
metoda aşteptării exagerate, în ideia că o
intervenţie chirurgicală ar putea agrava situaţia,
ori te taie de câte ori are ocazia din motive
numai de ei ştiute.

În cazul lui Blacky, am întâlnit doctori din
prima categorie. Când am văzut că nu se mai poate,
l-am luat, fără nicio pregătire prealabilă, şi am
mers cu el la Facultatea de Medicină Veterinară,
la urgenţe. Medicul de gardă l-a direcţionat la
Secţia Ginecologie, dată fiind umflătura respectivă de
pe şold. A spus că are un testicul inflamat. Era
vizibil chiar şi pentru un nespecialist ca mine că
nu putea fi vorba de aşa ceva, dar nu am insistat.
Însă după o aşteptare de aproape două ore într-o
cameră goală am decis să merg la Secţia Chirurgie, la
câteva uşi distanţă, să-mi încerc norocul. Acolo
am găsit unul dintr-o bucată, toţi îi ziceau Profesorul.
Cum l-a văzut, pe hol, fără prea multe discuţii
inutile a spus:

Ce mai stai domnule, hai cu el în Sala de
operaţii! Nu vezi ce este acolo?

Păi!... Eu mai ştiu ce să fac? Mă trimisese cu
el la Ginecologie!

Păi, sigur că da!... Dacă doctorul de gardă
are pe nevastă-sa la Ginecologie? Săracu’ căţel,
i-a crescut un coi pe şold! Oh, Doamne!...

Câţi ani are?

A împlinit 14 ani, acum o lună.

Aoleu, asta e o problemă! Vă asumaţi riscul
de a-l opera? Cred că ştiţi la ce mă refer? Se poate
întâmpla ce este mai rău, dacă-i fac anestezie
totală la această vârstă! 

Da, domnule Profesor, înţeleg!...

Un colaborator al Profesorului i-a făcut anestezia.
Am stat lîngă căţel tot timpul. Era ca şi mort! Îi
simţeam totuşi inima cum bate. Profesorul, care
anterior era foarte grijuliu referitor la riscul
anesteziei, după ce fusese anesteziat, uita să mai
vină! Intrase o cucoană destul de atrăgătoare la
el în cabinet şi parcă uitase să mai iasă!

În sfârşit a venit! Cu o atitudine şi pricepere
de ultraprofesionist a extirpat acea bucată de
carne inflamată care, nu ştiu de ce, crescuse pe
piciorul bietului Blacky!

În timp ce opera, le şi explica unor studenţi
ceea ce face.

La final, după ce operaţia s-a terminat şi căţelul
zăcea întins pe un pat medicinal dintr-o cameră
alăturată, nepansat, cu operaţia descoperită, mi-a
spus:

Luaţi punga, cu ce am scos de acolo, şi mergeţi
la laborator. Sunt convins că este cancerigen, dar
tot atât de convins sunt că nu va muri din această
cauză. A avut noroc, partea bolnavă a fost foarte
izolată de corp, prinsă de acesta prin foarte firave
legături. Poate şi de aceea l-a confundat doctorul
de gardă cu un testicul!

Mulţumesc domnule Profesor! Dar de ce nu
este pansat? Îl iau acasă aşa cu operaţia descoperită?
Dacă se linge, sau trage de fire? 

Nu este nicio problemă. Dacă se linge este
foarte bine, saliva lor este dezinfectantă, iar de
tras de fire nu va trage, pentru că îl doare.

Aşa a fost, analizele au confirmat cancerul.
L-am dus în braţe până acasă. Era cam pe la ora
prânzului. I-am întins o pătură jos, pe podea, de
teama să nu cadă de pe canapea, unde era locul
lui obişnuit de somn. Am stat şi eu lângă el. Nu
s-a mişcat deloc, decât gemea din când în când.
Am aţipit la un moment dat! M-am trezit, ca
dintr-un vis frumos, când el venise la mine si mă
lingea pe faţă. Era ora unu noaptea! Îşi revenise
şi îi era sete! Mai târziu l-am convins şi să
mănânce ceva.

A depăşit cu bine momentul operaţiei! Ne
reluasem programul obişnuit casnic şi de plimbări
prin parc. Deşi aveam curte, trebuia să-l scot la
plimbare pentru nevoi! Curtea era locul lui de
joacă şi nu-şi făcea nevoile acolo. Duminica
făceam grătarul împreună. Când nu eram atent,
mai fura carne fierbinte, sau mai rău, se urca cu
picioarele pe acesta! Datorită modului de
alimentare, s-a înbolnăvit de ficat. Lua medica -
mente, Liv 52, ca şi oamenii. A mâncat, cam un
an, doar carne de peşte, alt an, doar carne crudă
de vită, ca alternative la carnea de pui, care-l
făcea să se scarpine până îi dădea sângele. 

Cabinetul veterinar din cartier devenise un
punct obligatoriu în plimbările noastre. La un
moment dat a făcut otită la ambele urechi.
Aceasta este boala de care nu scapă niciun câine
cu urechile căzute, datorită slabei aerisiri a
urechii interioare. Timpul trecea şi devenise o
mascotă a cabinetului, era de al casei. Doctorii îl
porecliseră Matusalem! La fiecare an după
operaţie, suna cineva de la Facultate să întrebe
ce face Blacky, dacă mai trăieşte, în primul rând,
şi apoi cum o duce cu sănătatea. Deja, după trei
ani, nu mai trăia niciunul din colegii lui de
operaţie! El a mai trăit patru ani după operaţie. 

A murit la 18 ani, complicţiile venind de la
otită. A murit pe masa doctorului! Pur şi simplu
a încetat să mai trăiască, să mai respire, să mai
reacţioneze la durere când doctorul îi umbla la
urechi! Urechile lui lungi şi frumoase, pentru a
căror sănătate am luptat atât, şoldul din care se
scosese acel hematom cât pumnul, pernuţele de
pe tălpile lui, care se tot infectau, tumorile care îi
tot apăreau pe nas şi în jurul ochilor, nu mai
contau de acum, erau fără viaţă, nu-l mai dureau,
nu-l mai chinuiau. Doar spiritul lui mai rămăsese,
care se înălţase la cer, şi în sufletul nostru, a
celor care l-am cunoscut şi l-am tratat ca pe
copilul nostru! Noi, ceilalţi membri ai familiei,
eram mai bătrâni cu 18 ani umani, dar totodată
eram mai în vârstă cu o viaţă de câine! Nu poţi
trece uşor peste dispariţia unui prieten precum
un căine! El devine mai mult decât un prieten,
devine un membru al familiei! Dacă la început el
este puiul familiei, după un timp el se transformă
în bătrânul ei, înţeleptul pe care toţi îl iubesc, îl
înţeleg, îi acceptă orice, dar nimeni nu poate face
nimic să împiedice implacabila dispariţie a sa!
Viaţa lui curge mai repede decât a noastră!  Aşa
a lăsat Dumnezeu!... Dacă un câine ar putea
vorbi, poate cea mai bună întrebare pe care ar
pune-o viitorilor săi stăpâni ar fi, veţi putea
suporta dispariţia mea după 15-20 de ani?...

La un timp după moartea căţelului, într-o
acţiune de curăţenie mai accentuată prin casă, în
„baia lui Blacky”, am găsit, într-un loc mai
ascuns, un rest de şampon pentru câini, care se
afla într-o recipient de plastic prăfuit, rămas de
pe vremea când îi făceam lui baie acolo. O
denumisem aşa pentru că, fiind aşezată chiar la
intrarea în casă, lângă holul de intrare, era foarte
potrivită pentru spălarea lui de câte ori ne
întorceam din plimbările noastre. Până atunci
aceasta fusese singura întrebuinţare a acesteia,
motiv pentru care îi dădusem numele după cel al
singurului ei beneficiar, Blacky. M-am uitat cu
nostalgie la acel obiect, pe care încă se mai
păstrau urme de negreală de la el şi era prăfuit
de curgerea timpului, care prin mirosul specific
încă îmi amintea de el. L-am privit, l-am mirosit,
m-am tot întrebat ce să fac cu el, dar până la
urmă l-am aruncat. Noaptea l-am visat pe Blacky! Se
făcea că eram amândoi în curte, unde, după o
ploaie, se făcuse noroi. Ne luptam, ne îmbrăţişam
într-o baie de noroi şi ne murdărisem din cap
până-n picioare. La un moment dat i-am spus:

– Hai să ne oprim!... Vai de capul nostru
când ne-o vedea Mamy în ce hal suntem!...

– Nu contează! Ne spălăm în băiţa mea! Nu
ştii că am băiţa mea?...

Am intrat împreună, ca doi porci, plini de
noroi, am dat drumul la apă. Reluasem lupta sub
duş. Ne luptam şi ne pupam. Deodată el s-a oprit
şi m-a întrebat:

– Unde este şamponul meu?...

M-am trezit brusc din somn, plângând!...
Fusesem cu el un timp şi nu-mi venea să cred că
n-a fost real!...

Viaţă cu două vitezeViaţă cu două viteze
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Pământ binecuvântat de Dumnezeu,
la poalele Carpaţilor, acest colţişor

numit Ţara Făgăraşului îşi are istoria sa prin
care vorbeşte cu Creatorul, atât prin
ctitoriile sale, rămase sau refăcute din salba
sfintelor aşezăminte, cât şi prin vieţuitorii
râvnitori întru desăvârşire.

Astfel, la loc de cinste, Mănăstirea
Sâmbăta de Sus preamăreşte Treimea Sfântă
în „Grădina Maicii Domnului”, cu istoria
şi hramul ei, cu iconarii şi vieţuitorii care se
nevoiesc să-L însoţească pe Mântuitorul
spre „Emausul cel de sus”, cum îi plăcea să
spună Părintelui Serafim Popescu, un ales
trăitor al acestui aşezământ.

Paul din Alep pomeneşte că din 1657
Preda din Brâncoveni cerceta Transilvania,
preocupat de ridicarea unei mănăstiri.
Gândul acestuia va fi împlinit de nepotul
său, voievodul martir şi sfânt Constantin
Brâncoveanu, care ctitoreşte - din zid - în
locul unei biserici din lemn, viitorul vestit
aşezământ mănăstiresc. Aici va pulsa cu
putere duhul unei mişcări ortodoxe
româneşti care, în ciuda vitregiilor istoriei,
va sluji Biserica şi neamul nostru în
decursul veacurilor.

Dacă strădaniile familiei ctitoriceşti
salvează biserica de la distrugere, în
contextul prigoanei de la 1761, în 1785, de
ziua hramului (15 august), este dărâmată de
tunuri străine de neam şi de credinţă,
deschizând o rană adâncă în inima
credincioşilor şi însângerând multă vreme
cerul Ţării Făgăraşului.

Ea va fi rectitorită la începutul veacului
trecut, într-o nouă zestre brâncovenească,
prin purtarea de grijă a celui de al doilea
ctitor, MitropolitulDr. Nicolae Bălan. Şi de
data aceasta vitregiile altor tunuri, ale
totalitarismului ateu, îi vor pune la
încercare temeliile şi, mai ales, ascultările
duhovniceşti ale vieţuitorilor ei.

Purtarea de grijă a Celui Preaînalt a
rânduit la cârma Bisericii din Ardeal pe
Mitropolitul Dr. Antonie Plămădeală,
părintele nostru duhovnicesc. Între
gândurile înalte ale vrednicului de pomenire
Mitropolitul Antonie s-au aflat - într-un
mesaj testamentar şi de conştiinţă
ctitoricească - preocuparea pentru
îmbrăcarea aşezământului într-o haină nouă,
voievodală, aşa încât să placă lui
Dumnezeu, dar şi Sfântului Constantin. Cu
înţelepciune, vrednicul Mitropolit, sprijinit
de dinamicul şi priceputul stareţ,
Arhimandritul Veniamin Tohăneanu, a
împlinit o lucrare durabilă aici şi în cer,
aşezându-se în felul acesta în cel de al
treilea jilţ ctitoricesc al mănăstirii.

Dintotdeauna, două praznice - cel al
hramului „Adormirea Maicii Domnului”şi
cel al „Izvorului Tămăduirii”- au prilejuit
la altarul din pădure o deschidere cosmică a
liturghisirii, aşa încât omul şi natura îl

preamăresc pe Creator, an de an,
transformând Ţara Făgăraşului într-o Ţară a
Cerurilor deschise.

Avem, însă, zi şi noapte - prin
nevoinţele de rugăciune şi post- un
aşezământ duhovnicesc la Sâmbăta. Aici s-
au nevoit - înveşmântaţi în smerenie şi
anonimat - schimnici şi vieţuitori de obşte,
secole de-a rândul, ctitorind o Sâmbăta
interioară, ştiută doar de bunul Dumnezeu.

Dacă cei de odinioară sunt ştiuţi doar
de Cel de Sus, vom face pomenire de câţiva
mai aproape de noi. Astfel, după rectitorirea
făcută de Mitropolitul Nicolae Bălan, trei
tineri monahi (părintele Arsenie Boca,
părintele Serafim Popescu şi diaconul
Nicolae Mladin, care trece ulterior de la
chilie la catedră şi arhierie) revigorează
curatul duh de trăire ortodoxă românească.

Promotor şi apologet al unei vieţi
creştine, care propune un urcuş
duhovnicesc, pornind de la o curăţie
sufletească şi trupească totală, spre trăirea
deplină a comuniunii cu Hristos - ca scop
suprem al vieţii -, Părintele Arsenie Boca a
creat generaţii de ucenici, răspândiţi prin
toate colţurile ţării. Aceştia confirmă prin
trăirea lor o puternică şi nebânuită
supravieţuire spirituală, în contextul unui
cumplit coşmar totalitarist-ateu.
Recunoştinţa, făgărăşenilor adusă
Părintelui Arsenie s-a transformat după
moartea sa într-o cinstire crescândă,
exprimată prin minunatele pelerinaje la
mormântul său de la Mănăstirea Prislop,
mai ales la ocaziile comemorative.

La rândul său, Părintele Serafim
Popescu s-a remarcat printr-o statornicie a
ascultării monahiceşti şi respect faţă de
rigorile rânduielilor canonice, împletite cu o
bunătate şi o bucurie duhovnicească
iradiantă, pe care le transmitea permanent
tuturor celor din preajma sa.

Râvna celor doi părinţi a fost
completată de vocaţia cu care înflăcăratul
profesor de teologie Dr. Nicolae Mladin a
coborât şi a sădit în inimile credincioşilor
preacinstirea Maicii Domnului.
Sensibilitatea cuvântului său reuşea să
deschidă uşor uşile sufleteşti ale celor care-
1 ascultau şi, vorbindu-le despre
Născătoarea de Dumnezeu, transfigura
întreg aşezământul mănăstirii într-o
adevărată grădină a Pururea Fecioarei
Maria.

Întreaga lor osteneală, prin
împărtăşirea bucuriilor duhovniceşti, prin
lupta susţinută împotriva patimilor, precum
şi prin promovarea preacinstirii Maicii
Domnului a însănătoşit generaţii întregi
agresate de ideologii şi torţionări.

Tot ei, în colaborare cu Părintele
Profesor Dumitru Stăniloae, statornicesc
duhul filocalic în mănăstire, răspândindu-1
totodată în toate provinciile româneşti. Se
naşte inegalabila Filocalie românească şi
din ea se vor adăpa generaţii întregi de
credincioşi, care vor străbate deşertul ateu

cu roua rugăciunii inimii în suflete.
Această realitate de proporţii nebănuite,

acest foc al credinţei a fost continuat în
zilele noastre de către Părintele Teofil
Părăianu, duhovnicul cunoscător şi
mângâietor de suflete, prin rugăciuni şi
predici, conferinţe şi cărţi, dar, mai ales,
prin multiplele cuvântări duhovniceşti,
primite cu bucurie de ascultătorii radioului
şi de telespectatorii televiziunii Trinitas ale
Patriarhiei Române. La chilia sfinţiei sale
poposeau oameni veniţi pe jos, cu maşini,
cu autocare, de pe întreg cuprinsul ţării şi
nimeni nu ieşea de la dânsul flămând sau
însetat duhovniceşte, străin sau întemniţat
în necunoaştere, gol sau bolnav sufleteşte.
Cu chipul său transfigurat, cu ochii lui
deschişi înlăuntru - ţintind prin cerurile
deschise ale Ţării Făgăraşului frumuseţile
divine - Părintele Teofil a trudit să-l împace

pe om cu Dumnezeu şi să ducă în felul
acesta, mai departe rosturile pentru care
odinioară voievodul-martir Constantin
Brâncoveanu a ctitorit pentru noi minunea
de la Sâmbăta de Sus, iar pentru Dumnezeu
locaş de veşnică preamărire.

Pe lângă locaşul de închinare,
Mănăstirea Brâncoveanu, ca o adevărată
oază de spiritualitate şi cultură, păstrează cu
sfinţenie un adevărat tezaur iconografic
românesc transilvan, ferit de prigoana atee
şi a speculanţilor care adunau icoanele pe
sticlă din Ardeal spre a le înstrăina.

La iniţiativa domnului director
Gheorghe Mitran de la Direcţia pentru
Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural
Naţional al judeţului Braşov, cu
documentarea Preacuviosului Protosincel
Daniel Breabăn, secretarul mănăstirii, a
apărut această lucrare minunată intitulată:
„Valori ale patrimoniului cultural naţional.
Arhitectură şi artă religioasă. Icoane
româneşti. Tezaur iconografic”.

Lucrarea se impune, mai întâi, printr-o
prezentare istorică a acestui aşezământ şi o

descriere arhitecturală a sfântului său locaş
şi a valorii patrimoniale a picturii acestuia.
Delectarea ochiului şi prin acesta a
sufletului nostru ne oferă, în continuare,
muzeul mănăstirii, cu piesele sale, dar mai
ales imaginile sfintelor icoane pe lemn şi pe
sticlă, care justifică continuarea şcolii de
pictură prin părintele ierodiacon Calinic şi
ucenicii săi.

Pentru fiinţa umană, alcătuită din trup
şi suflet, icoana coboară cerul pe pământ
prin frumuseţea cea de sus cuprinsă în
imaginea persoanelor sfinte, deschizând „o
fereastră spre divinitate”prin care,
credinciosul privind, se apropie de Cel cu
Care se află în dialog şi de la Care aşteaptă
mijlocire. După învăţătura Sf. Ioan
Damaschin, icoana există pentru că
originalul nu poate fi prezent, deci ne
mulţumim cu imaginea, cu copia, dar care
nu este o simplă imagine sacră, ci ea ne dă
sentimentul real al prezenţei lui Dumnezeu
şi a sfinţilor. Icoana sfinţită devine „locul
unei prezenţe tainice, în chip haric sau
ideal, a lui Hristos, a Sfintei Fecioare sau a
celorlalţi sfinţi pe care icoana îi
înfăţişează”.

Prin privirea plină de evlavie icoana
conduce de la privirea simţurilor la vederea
duhovnicescă şi la întâlnirea mistică cu
persoanele reprezentate şi cu lucrarea lor
tămăduitoare. Ea poate servi celui ce se află
încă în drum spre credinţă, ca etapa
premergătoare a iniţierii sacramentale în
dezvăluirea misterului şi, în acest sens,
poate fi comparată cu Botezul şi Euharistia.
Ceea ce descoperă Icoana prin privirea ei,
descoperă Evanghelia prin auz şi
actualizează Liturghia.

Icoanele pe sticlă sunt un specific al
istoriei şi culturii transilvănene. Ele nu sunt
artă naivă, pentru că ele depăşesc prin
mesajul lor domeniul imediatului. Ele sunt
o mărturie vie a simţirii prezenţei lui
Dumnezeu şi sunt o expresie a sensibilităţii
spirituale a poporului nostru pentru care
icoanele au fost mângâiere, îndrumar,
sprijin şi dascăl pe întreg parcursul istoriei
atât de plină de vicisitudini.

Ca Mitropolit al Ardealului, dar şi ca
fiu al acestor meleaguri, cu multă bucurie în
suflet şi cu dorinţa continuării lucrărilor
înaintaşilor noştri, binecuvântăm această
lucrare şi pe toţi care au contribuit la
realizarea ei şi o recomandăm tuturor
iubitorilor de spiritualitate şi cultură.

Cu ocrotirea Sfintei Treimi, prin
mijlocirea Sfinţilor martiri brâncoveni şi
prin nevoinţa ostenitorilor rânduiţi de sus,
povăţuiţi de Preacuviosul Părinte Stareţ
Arhimandrit Ilarion Urs, nădăjduim că
Mănăstirea Brâncoveanu va continua să
rămână un izvor viu şi nesecat de autentică
spiritualitate ortodoxă românească, chezăşie
a mântuirii noastre.

† LAURENŢIU
MITROPOLITUL ARDEALULUI

MĂNĂSTRIREA  SÂMBATAMĂNĂSTRIREA  SÂMBATA
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Marele meu prieten, sculptorul inspirat şi
intelectualul rafinat care a fost

Constantin Popovici, creatorul Omului cu fulgere
care domină barajul de la Vidraru,
avea, de fiecare dată când ne
întâlneam, idei pe cât de năstruşnice,
pe atât de pline de înţelesuri. Costică
mi-a spus odată că ar trebui marcat cu
o linie albă, groasă, ca un brâu
încingând Pământul, traseul paralelei
45. Este cercul de latitudine care trece
prin zona temperată a Terrei şi unde,
nefiind nici prea cald, nici prea frig,
viaţă şi civilizaţia s-au putut dezvolta
în largul lor, mereu proaspăt şi prosper.
Ia să privim harta, spunea el, 45 trece,
în Europa, prin viile de la Bordeaux,
uzinele Fiat de la Torino şi Crimeea, iar
în America prin New York. Pe paralela
45 se află, în România, unicatele artei
universale ale lui Brâncuşi de la Targu-
Jiu şi, tot nemaintâlnită altundeva,
Deltă a Dunării, dar şi Mizilul în care, pe vremea
lui Caragiale, a coborât din trenul regal pentru
câteva minute, „Madam Carol”, cum o numea o
doamnă locală. În sfârşit, pe paralela 45 se află şi
Măţăul, veche aşezare de ciobani şi agricultori,
întemeiată pe cel mai înalt deal din România,
cum le place localnicilor să se mândrească – o
mie şi ceva de metri altitudine (rezultatul
măsurătorilor diferă mereu).

Paralela 45 a trecut însă în această vară a lui
2015 şi prin gazonul bine îngrijit al unei gospodării de
la margine de Bucureşti, unde, într-o zi de sfârşit
de săptămână, mătăuanii de obârşie, urmaşii şi
familiile lor, au recreat, într-un fel de hologramă
nostalgică şi de bună dispoziţie, un Măţău virtual. 

Ospitalierul şi gospodarul doctor Eugen Necula şi
distinsa Doamnă a sa, care s-au oferit să fie gazda
acestei întâlniri de suflet, au asigurat un program
de o complexitate şi rigoare demn de un zbor
spaţial şi totul a mers ceas, chiar şi o ploaie
pasageră, dar rece, pătrunzătoare şi intempe stivă,
fiind parcă prevăzută, căci orice scenariu de film
are şi asemenea momente de suspans. A fost, mai
pe româneşte spus, o sărbătoare câmpenească a
Fiilor Măţăului, dar pentru că s-a produs în curtea
şi grădina unui gospodar i s-a zis, mai ca în
vremea globalizării, Măţău Garden Party. 

Iniţiatorul, dar şi motorul acestei premeditate
şi laborioase întâmplări de suflet a fost neobositul
şi mereu inspiratul general lt. r. Virgil Bălăceanu,
de asemenea alături de distinsa sa Doamnă. “Le
General” şi comandoul domniei sale de entuziaşti
a reuşit să-i scoată pe măţăuanii „de pretutindeni”,
„din diaspora”, am zice din inerţie sau comoditate, dar
şi din nelipsitele preocupări şi griji al zilei, pentru

a-i aduce împreună şi a se
vedea, revedea sau, pur şi
simplu, pentru a-i pune
pentru prima oară faţă în faţă
unii cu alţii. Căci măţăuani
sunt şi la institute de
informatică din Marea
Britanie, şi pe fronturile din
Afganistan, şi în America sau
Canada, în Franţa sau în

lumea arabă. Şi nu-şi fac, nicăieri, satul de râs. 

Dar despre măţăuanii şi, în general, muscelenii
de vază din trecut, la întâlnire a fost vorba încă
din capul locului, căci s-a început cu prezentarea
unor monografii şi antologii despre
Măţăul Muscelului şi oamenii săi de
seamă. Cărţi datorate unor autori vestiţi
precum cărturarul Ion I Sucu,
redutabilul cercetător care a trudit zeci
de ani la Arhivele Naţionale, prof. Ion
Hiru, autorul unor volume masive de
evocări, col r. Nelu Mârzac, prozator de
amplă respiraţie, după cum a remarcat
în cuvântul său şi dna farmacist Maria
Sucu.

În deschiderea întâlnirii, precipitată –
şi la propriu, şi la figurat – de amintita
aversă – au mai vorbit, „printre
picături”, alături de cei doi iniţiatori –
medicul Necula şi generalul Bălăceanu,
gazetarul Corneliu Vlad, membru al
Uniunii Scriitorilor din România şi
Grigore Aurelian, preşedintele Asociaţiei
Culturale Fiii Măţăului. 

Cu multă atenţie şi cu un justificat interes a
fost urmărită alocuţiunea primarului Măţăului,
Damian Ion Poştoacă, unul dintre cei mai
longevivi primari din ţară, răsplătit, desigur, cu
reînnoirea succesivă mandatului său de gospodar
nr. 1 al comunei pentru performanţele sale de
bună administrare.

Reuniunea a fost şi prilejul de lansare festivă a
emblemei Măţăului, realizată de lt.col. Popescu
Neluţă. Cei prezenţi au fost înzestraţi, fiecare cu

câte un fanion reprezentând stema cu acvilă pe
fundal de stâncă a locurilor lor natale. 

Dar secţiunea cea mai consistentă şi mai
interesantă a manifestării, piesa ei de rezistenţă şi
„capitolul cel mai plăcut pentru cititor”, cum ar fi
spus Alexandru Odobescu, a fost, desigur, punctul
final, adică „Diverse”, de pe ordinea de zi, cum
se spunea pe vremuri la şedinţe. Azi îi spunem
socializare. De la „Nu vă supăraţi, dar Dvs. al cui
sunteţi?” până la „Ehei, de când nu ne-am mai
văzut, tot tânăr, tot tânăr ai rămas”, trecând prin
noutăţi de ultima oră – „Ştiai, tu, că doamna
Dana Grecu e măritată cu un mătăuan de-al
nostru?”, un torent de amintiri, planuri, noutăţi, în

jurul grătarelor sau pe ringul de dans sau la o
ţuică de Muscel. 

Autorul acestor rânduri a fost nespus de
emoţionat aflând cu această ocazie că mulţi dintre
măţăuani ştiau de faptele închinate comunităţii,
ale tatălui său învăţătorul Ion Vlad, care, vreme
de câteva decenii, venea în sat în fiecare vară de
la Câmpulung Muscel sau de la Bucureşti pentru
a pune în mişcare şi a sprijini activităţi culturale
şi obşteşti în locurile natale. 

CORNELIU VLAD

Fiii Măţăului Fiii Măţăului 
s-au regăsit la Bucureşti s-au regăsit la Bucureşti 
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După ce în primăvară a lansat pelicula
„Kandy, ciocolată de lux cu gust de
femeie” într-o sală arhiplină a Cine -
matografului Patria din București,
actrița CLAUDIA MOTEA culege
laurii acestei realizări, câştigând
premiul pentru actorie la Festivalul
„Modern Movie Galaţi” 2015. Ajuns
la cea de-a șasea ediție, festivalul
gălățean de film este organizat de
Centrul Cultural „Dunărea de Jos”,
în parteneriat cu Uniunea Autorilor și
Realizatorilor de Film din România și
Centrul Național al Cinematografiei.

Ce reprezintăacest premiu,  Premiul
Cea mai bună actriță,  pentru
dumneavoastră?

KANDY este un film de suflet în care
m-am implicat ca actriţă, dar am fost  şi
co-scenarist alături de Mariana Pachis şi
co-producător, alături de Paul Ticu-
EasyFilm Production. Mă bucur nespus
pentru premiul primit. Totodată mă
bucur și pentru premiul de producție al
acestui film primit alături de Paul Ticu.
Acest lucru mă motivează încă o dată
pentru a-mi continua drumul în artă şi
de a pune şi mai mare accent pe arta
filmului.

Cum v-a venit ideea filmului şi ce
mesaj încercaţi să transmiteţi prin el?

M-am inspirat dintr-o poveste scrisă de
Renato Gudino, un talentat scriitor din
Quito-Ecuador. În urmă cu un an am
fost invitată de către doamna lector univ.
Otilia Sârbu la Uniunea Autorilor și
Realizatorilor de Film (UARF) să citesc
un pasaj din această carte. Tot atunci,
am aflat că acest apreciat scriitor,
Renato Gudino, a tradus în limba
spaniolă pentru Maestrul Ioan Cărmăzan
(renumit regizor și președinte al UARF).
M-am simțit onorată de această invitație
și chiar dacă am pregătit un pasaj scurt
din povestirea Mesaje Dulci, am citit
integral cartea până la lansarea ei. Dar
cu o seară înainte de lansare, scriitorul a
decedat, organizatorii au decis ca acest
eveniment al cărții să aibă loc post-
mortem, în semn de recunoștință. M-a
marcat profund ce s-a întâmplat atunci și
am răspuns într-un mod artistic prin
filmul KANDY.  În plus, personajul

feminin Nora din Casa cu păpuşi a lui
Henrick Ibsen a completat personajul
scris şi interpretat de mine în film.
Mesajul filmului ţine de structura de
libertate şi împlinire a fiecăruia dintre
noi. Găseşte-ţi calea, scrie pe staniolul
unei bucăţi de ciocolată, personajul
feminin, Luiza Roşca, ca o ultimă
soluţie de a simţi din nou că trăieşte şi-şi
poate continua drumul în viaţă.

Cu ce alte filme s-a aflat această
peliculă în concurs?

Pot numi doar filmele care au mai fost
premiate: Cuibul de cuci (regia Cătălin
Apostol), În căutarea lui Dumnezeu
(regia Sebastian Chelaru), Doar cu
buletinul la Paris (regia Şerban
Marinescu), Cel ales (regia Cristian
Comeagă).

Cum a primit publicul gălăţean filmul
dumneavoastră?

În primul rând, am fost emoţionată să
văd un public atât de numeros! Aproape
2000 de oameni! A fost o bucurie  să
văd cât de frumos a decurs întregul
festival și cât de bine  a fost primit
filmul meu!  Când mă gândesc la Galați,
mă gândesc la acea mare de oameni care
aplaudau din inimă filmul după

vizionare. Aș mai putea vorbi despre
acei oameni organizatori de ispravă
Mirela Tamaș, Valentin Alexandru și
Sergiu Dumitrescu. Apoi, pot vorbi
despre domnul Florin Pâslaru, cel care
mi-a înmânat premiul, pe care-l consider
un om între oameni,  un promotor de
seamă al culturii româneşti. Întâlnirea cu
toți acești oameni frumoși a fost o
revelație sufletească!

Vă aşteptaţi şi la alte premii cu rolul
din acest film?

Filmul a avut o avanpremieră pe 12 mai
la Cinema Patria, unde sala a fost
arhiplină. Răspunsul publicului, încă de
la început a dat mari speranţe acestui

film. Până acum a primit trei premii,
unul la Festivalul din Chişinău şi alte
două premii la Festivalul Modern Movie
Galaţi. Acum ia drumul Americii, fiind
inclus într-un festival în Los Angeles şi
va fi prezentat la un eveniment de
caritate pe platourile CBS-ului. Deci, eu
cred că acest film are un viitor frumos.

Alte proiecte?

Sunt onorată să fac parte din trupa de
teatru a UZPR- Uniunea Ziariștilor
Profesioniști din România și să am un
rol însemnat de a coordona și regiza
această trupă care are un potențial
artistic demn de luat în seamă. 

Deasemenea pregătesc o piesa din
repertoriul dramaturgic canadian pentru
noua stagiune teatrală și mă ambiționez
să public în curând prima mea carte de
proză Bărbatul de nota zece, după care
îmi doresc să fac și un one woman
show.

Filmul SPOVEDANII, al cărui scenariu
îmi aparține  în regia Maestrului Ioan
Cărmăzan, scenografia Dianei Mețiu,
muzica Dennis Dreith , compozitor și
orchestrator la Jurrasic Park, Braveheart,
Alliens, filme de referință mondială, nu-
mi dă nici el pace. Sunt în pre-producția

acestui film, în care semnez și ca
producător și pe zi ce trece fac pași
siguri pentru începerea filmărilor. 

Un mesaj cititorilor...

Azi plec la Sighișoara la Festivalul de
Tradiții și Obiceiuri Românești ai
Românilor de Pretutindeni. Voi modera
acest festival timp de trei zile și pentru
că sufletul meu acum vibrează în
tempoul tematicii acestui festival, doresc
tuturor oamenilor numai bine și să se
lase încântați cu adevărat de frumusețea
a tot ce ține de nația română, pentru că
noi, în orice domeniu, avem valori
incontestabile.
A consemnat RODICA SUBȚIRELU

„... doresc tuturor oamenilor numai bine și să se
lase încântați cu adevărat de frumusețea a tot ce

ține de nația română, pentru că noi, în orice
domeniu, avem valori incontestabile”.

Interviu realizat cu actrița româno-canadiană CLAUDIA MOTEA, 
laureată a Festivalului de Film „Modern Movie” - Galați, 2015 

Actrița Claudia Motea și Florin Pâslaru
Deputat Parlamentar - Comisia pentru cultură,

arte, mijloace de informare de masă

Andrei Cotarcea-scenarist, Cătălin Apostol-operator, Mirela Tamaș-director festival,
Claudia Motea-actriță, Sebastian Chelaru-regizor
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Vă mulţumim!

Oaltă mare enigmă a istoriei este născută de bulversanta asemănare dintre cultura
Cucuteni, cea mai importantă cultură europeană a acelor vremuri, și cultura

chineză Yangshao. Cele două culturi au fost contemporane (Cucuteni a evoluat între anii
5.000-3.500 î. Chr., în aceeași perioadă în care a ființat și Yangshao: 5.000-3.000 î. Chr.),
iar dovezile istorice ne fac să credem că reprezentanții lor nu erau străini unii de alții, ba,
mai mult, că aveau chiar relații comerciale și culturale.

Un lucru remarcabil de la prima vedere îl reprezintă faptul că ceramica celor două
culturi se aseamănă uimitor de mult – simboluri, forme, culori atât de apropiate încât un
nespecialist le-ar putea confunda cu ușurință. Să fie doar o misterioasă coincidență sau
vorbim despre influențe concrete în ambele sensuri, ori măcar dintr-o direcție spre cealaltă?

Desigur, uriașa distanță dintre teritoriile ocupate de cele două civilizații ar putea să ne
facă să credem că acest lucru nu era posibil acum 5-6-7.000 de ani. Să nu uităm însă că în
urmă cu 2.000 de ani avem dovezi ale existenței Drumului Mătăsii, un drum comercial
care lega China de Europa. Acest drum este considerat de unii cercetători, printre care și
specialistul în preistorie André Leroi-Gourhan, un spațiu de schimburi între oameni încă din
paleolitic, adică chiar dintr-o perioadă mai veche.

Ca o confirmare a acestei posibilități, în anul 2014, o descoperire de excepție făcută în
România – scoaterea la lumină a unei locuințe pre-cucuteni, cu o vechime de aproximativ
7.200 de ani – a adus dovezi ale schimburilor comerciale dintre locuitorii de pe teritoriul
României și cei din China…

Datorită excepționalei descoperiri de la Baia, în județul Suceava, o echipă de cercetători
de la Universitatea din Cambridge a venit încă de anul trecut pentru a sprijini munca
arheologilor români. Alături de arheologul Emil Ursu, directorul Muzeului Bucovinei,
echipa de la Cambridge urmărește să stabilească modul în care acum 6-7.000 de ani se
făceau schimburi de cereale între Europa și Asia, dar în special între Europa și China.
Martin Kenneth Jones, specialist în arheologia biomoleculară a cerealelor și-a început
cercetările în China, unde a găsit cereale aduse în acele vremuri din Europa, în timp ce în
Europa a identificat cereale aduse din China.

Jones, vorbind despre descoperirea de la Baia: „Credem că are legătură cu culturile
agricole din China. Am fost interesați de zece ani de această dezvoltare și am început
munca în China pentru a înțelege mai bine ce este cu aceste produse agricole, cereale. În
acea perioadă, pe vremea migrațiilor, transportul nu era atât de simplu, iar cum s-a făcut
acesta este interesant”. (Mediafax)

Iată că, din perspectiva specialiștilor, o relație între cele două culturi este posibilă.
Dincolo de dovezile arheologice care pun în evidență schimburi de cereale între cele două
continente, asemănarea ceramicii celor două culturi este frapantă și ne vorbește despre
legături deosebit de interesante.

În munca de comparare a ceramicii celor două culturi, am găsit o serie de evidente
asemănări, o parte dintre ele fiind expuse în acest articol. Ceea ce este deosebit de
interesant este și faptul că anumite obiecte de cult cucuteniene seamănă izbitor cu
Pagodele Chinezești care, la rândul lor, sunt construcții destinate vieții religioase …

Nu în ultimul rând, trebuie să remarcăm că două dintre cele mai importante simboluri
ale spațiului Asiatic (și implicit ale Chinei) – Yin Yang și Svastica – au fost descoperite pe
ceramică cucuteniană mai veche de 6.000 de ani. Chiar mai mult, pe teritoriul României,
simbolul svasticii apare și în cultura Turdaș Vinca, cu o vechime de 7.500 de ani.

În acest context, ne putem întreba dacă nu cumva culturile neolitice dezvoltate într-un
spațiu care înglobează și România de azi, au creat influențe până departe în Asia, acest
spațiu carpato-danubiano-pontic fiind nu numai Vatra Vechii Europe, după cum spun unii
cercetători străini, ci și un loc de unde au pornit spre Asia populații care stau și la baza
unor culturi de pe acest continent…

Pentru că, să nu uităm câteva lucruri remarcabile despre cultura Cucuteni:

– A fost vârful cultural, economic și social al Europei timp de 1.500 de ani, între 5.000-
3.500 î. Chr.;

– Cucutenienii aveau case cu etaj și case pe piloni;
– Locuințele lor, unele de până la 200 de mp, erau compartimentate, fiecare cameră

având o utilitate specifică;
– S-au descoperit așezări de aproape 20.000 de case, aranjate planimetric, ceea ce arată

o organizare socială foarte bine pusă la punct, sugerând existența unor proto-orașe;
– Pasta ceramică cucuteniană ca și pigmenții folosiți sunt de o calitate excepțională,

foarte greu de atins și cu tehnologia de astăzi. Practic, pasta ceramică și culorile sunt
foarte bine păstrate, chiar și după ce au stat în pământ 7.000 de ani;

– Cucutenienii foloseau cuptoare de ardere cu reverberație, o minune tehnică pentru
acea perioadă;

– Cultivau aproape toate cerealele și diverși pomi fructiferi…

În concluzie, avem aproape de noi o comoară culturală pe care statul român ar trebui să
o valorifice la adevărata ei valoare. Peste toate, dovezile ne vorbesc despre legături și
influențe uimitoare, la distanțe uriașe pentru acele vremuri. Cu timpul, poate că toți
românii vor cunoaște istoria acestor locuri și o vor aprecia la adevărata valoare. Pentru că
merită! Pentru că este și a noastră!

DANIEL ROXIN

Uimitoarele  asemănări  dintre  Cultura
Cucuteni  și  Cultura  Chineză

Yangshao.  Cine  pe  cine  a  influențat
acum  6-7.000  de  ani?


