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Director general  DORU DINU GLĂVAN
Director executiv FLORIAN LAURENȚIU STOICA
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Moțiunea Federației ”Societatea Civilă
Românească” (FSCR) și a „Alianței Civice

Naționale” se bazează pe axioma potrivit căreia, toate
platformele politice ale partidelor și diverselor alianțe
care s-au succedat la putere de 25 ani, s-au prezentat a
fi bine intenționate și în favoarea intereselor generale
ale cetățenilor dar aplicarea acestora în practica
guvernărilor au fost în defavoarea poporului și a
României. Aceasta a nemulțumit pe români și i-a
determinat să-și ia destinul în propriile mâini și să nu
mai creadă în „aleșii” poporului.

În urma analizei cauzelor care au determinat această
nemulțumire, FSCR susține că societatea civilă trebuie
să fie cel mai important partener al structurilor de
putere statală separate conform Constituției. Această
poziție este necesară și se justifică prin aceea că
reprezintă pe toți cetățenii indiferent de categorii sociale
și de apartenențe la diverse alte entități organizaționale.

Pentru ca societatea civilă să poată juca rolul de
partener al Puterii, care să beneficieze de sprijin real și
permanent în scopul de a asigura tuturor cetățenilor
accesul la valorile civilizației actuale, începând cu
respectarea drepturilor omului, a legilor statului și a
reglementărilor impuse de administrație și desigur
accesul la bunăstare și trai decent, este nevoie ca o
condiție sine-qua-non de organizare și de management
inteligent.

Se poate observa în prezent că societatea civilă este
dispersată în acțiuni punctuale fără a avea prea mare
succes și fără a putea fi luată suficient de în serios de
guvern, deși există o tendință de intensificare a
interesului societății civile de a participa la decizia
publică.

Societatea civilă, apărută inițial ca un nucleu ce
promitea din toate punctele de vedere, a fost confiscată
treptat de putere și parțial coruptă. Mulți lideri ai
acesteia s-au aliniat politic și au urmărit realizarea unor
interese de grup sau personale. Totodată, multe structuri
incipiente, descurajate, au dispărut. Au rămas câteva
entități, ONG-uri, sau persoane care se auto-intitulează
generic „societate civilă” și acționează conjunctural,
oportunist sau în funcție de interesele partidelor aflate la
putere, sacrificând de fapt interesul general și național.

Societatea civilă există și își exprimă  nemulțumirea
față de modul în care clasa politică a înțeles să abordeze
revendicările unor categorii sociale de care s-a folosit
ori de câte ori a avut nevoie. Este acea clasă politică, ai
cărei reprezentanți abili în manipularea maselor s-au
rotit la putere cu nonșalanță, indiferent de culoare
politică, fără să-și îndeplinească obligațiile față de
cetățenii care i-au votat și fără să înfăptuiască reformele
social-economice promise celor care i-au adus la putere.
Mai grav este aceeași clasă politică lipsită de viziune și
de strategie pentru țară, dar în schimb este implicată,

prin foarte mulți dintre membrii ei, în devalizarea
economiei naționale, în blocarea statului de drept și a
democrației în România, fapt dovedit de numeroase
demersuri și sancțiuni penale întreprinse de Direcția
Națională Anticorupție și de celelalte instituții care de
circa doi ani luptă intens împotriva grupurilor
infracționale din politică și din economie. Sunt prea
mulți cei compromiși pentru ca sistemul să mai poată
funcționa în continuare în aceeași formă viciată. 

Suntem profund nemulțumiți de felul în care arată
astăzi țara, la un an de la schimbarea de gardă de la
Palatul Cotroceni, când societatea civilă a demonstrat
ce forță poate avea și în mediul virtual, nu doar în
stradă. Azi, lupta dintre președinte și premier continuă,
societatea este puternic divizată și manipulată, iar
celebrul slogan „ne-am luat țara înapoi” din iarna
trecută nu confirmă asigurarea unui nivel de trai decent
pentru majoritatea populației. Dimpotrivă, aceasta a
rămas la discreția partidelor politice și grupurilor de
interese transpartinice, a parlamentarilor care continuă
abuzurile, încălcarea drepturilor cetățenilor, neres -
pectarea Constituției și elaborarea de ordonanțe și
proiecte de legi în interes personal. 

Credem că este cazul să o luăm de la început în
relația dintre partide politice și societatea civilă, să
relansăm parteneriatul dintre noi după reguli și principii
sănătoase, corecte, legitime, să structurăm noua relație
pe baze noi, așa cum trebuie, să-i redefinim obiectivele
în raport cu nevoile reale ale societății românești, să
identificăm surse de finanțare sigure și corecte, inclusiv
de la bugetul statului, să obligăm puterea să
instituționalizeze un dialog social real și consecvent cu
societatea civilă, nepolitizat sau birocratizat, să
determinăm intelectualii să se implice efectiv și afectiv în
acest proces, să explicăm mai bine populației
necesitatea și rolul societății civile și al cetățeanului ca
individ social. Să ne implicăm toți, după capacitate și
forță.

Trebuie înțeles o dată pentru totdeauna de cei care
vor să facă politică și să ne guverneze că ei sunt în
slujba populației și nu invers, iar consumatorii și
beneficiarii tuturor serviciilor socio-economice de pe
piață trebuie să fie mulțumiți și satisfăcuți de
îndeplinirea sarcinilor pe care le-au dat politicienilor
prin votul liber exprimat. Poporul este stăpânul, iar
politicienii trebuie să-i servească interesele. 

În contextul actual, când toate instituțiile statului,
partidele politice și diverși cetățeni sunt anchetați, în
cazuri de mare corupție, individual sau în grupuri
infracționale organizate, este nevoie mai mult ca
oricând de o regândire a conceptelor de societate și
democrație. Este necesară recunoașterea societății
civile ca partener al tuturor guvernelor, indiferent de
culoarea politică, și de continuitate în elaborarea,
implementarea politicilor publice și mai ales în
monitorizarea acestora, a cheltuirii banului public și în
stoparea înstrăinării avuției naționale, atâta câtă a mai
rămas. 

Pe fondul nemulțumirilor acumulate în ultimii 25 de
ani față de cei care au fost la putere și care nu și-au
respectat mandatele primite de la votanți, promisiunile și
programele făcute alegatorilor și nu în ultimul rând
obligațiilor luate față de țară, prezentăm  moțiunea
societății civile ce vrea să se identifice într-un Acord de
guvernanță participativă, respectiv într-un parteneriat
al societății civile românești cu toate guvernele. Apelul
nostru pentru toți cetățenii României este ”LA MUNCĂ,
SOLIDARITATE, CONCORDIE ȘI PACE SOCIALĂ,
PENTRU LIBERTATE, DEMNITATE, BUNĂSTARE
ÎNTR-O ȚARĂ SIGURĂ ȘI ÎNTR-O EUROPĂ
UNITĂ!” împreună cu instituția prezidențială și guvern,
cu o clasă politică profund reformată. Numai așa putem
scăpa de sărăcie, de corupție și să ne apărăm în fața

provocărilor actuale, majore și grave cum ar fi
războaiele din Orientul Mijlociu, ofensiva migrației în
Europa, criza „refugiaților” sirieni, criza din Ucraina
dar mai ales ce se întâmplă în țara-soră, Moldova. 

Nu există semne din partea actualei clase politice că
se reformează și că poate reforma România. Nu
beneficiem încă de o strategie socio-economică și
politică pe termen lung, legiferată și respectată de toate
guvernele care se succed la putere. Fără această
strategie nu va exista nicio continuitate a proiectelor
începute și neterminate de către guvernele care s-au
perindat deja la putere și nici nu se va putea investi în
alte proiecte în viitor. 

De aceea, le cerem imperativ partidelor politice să
refacă din temelii clasa politică cu oameni integri, bine
pregătiți profesional și mai ales patrioți! În memoria
sacrificiului tuturor eroilor neamului, cunoscuți și
necunoscuți, al celor care s-au jertfit la Revoluția
Română din 1989 pentru apărarea ideilor de libertate şi
demnitate, după 25 de ani de conducere catastrofală,
partidele și guvernele trebuie să demonstreze că
respectă valorile fundamentale menționate și că liderii
lor, tineri și mai puțin tineri, vor continua să dea înapoi
ce s-a luat abuziv poporului și vor acționa numai în
interes național. Este un angajament pe care toți, trebuie
să îl înnoiască față de popor!

Cerem ca noul sistem politic și administrativ să fie
corect și transparent, să permită în mod real accesul și
controlul civic asupra actului guvernării prin
participare și dialog continuu, consultare consecventă și
eficientă, participare amplă la luarea marilor decizii
care hotărăsc soarta și traiul curent al poporului român. 

Vrem și le cerem tuturor celor care vor să acceadă la
putere să elaboreze, să aprobe proiecte de legi și
ordonanțe pentru recuperarea averilor ilicite, națio -
nalizarea privatizărilor abuzive și pentru retrocedările
ilegale (numai cele privind terenul au depășit în mod
incredibil de 3 ori suprafața țării). 

Propunem înființarea de agenții/societăți de stat care
să execute în interes național lucrări, achiziții, etc, prin
licitații internaționale organizate de ministerele
responsabile. Agențiile naționale existente împreună cu
societatea civilă trebuie să verifice lunar banii încasați,
colectați și unde se cheltuiesc aceștia, pentru a evita
pierderea banilor în buzunarele unor privați sau ale
grupurilor de interese mafiote. 

Cerem validarea de către partidele politice și
guvernele acestora, prin rezoluții, a moțiunii Societății
Civile cu referire la Acordul de guvernanță
participativă, care are drept scop susținerea guvernelor
până la finalul mandatelor obținute prin votul
exprimat de cetățeni și de majoritatea parlamentară.

Acest document are ca obiectiv o legătură mai
strânsă între popor, societatea civilă și guvernanți/
politicieni, astfel încât să se evite derapajele de la
democrație, disputele interminabile pentru putere.
Cerem monitorizarea împreună a cheltuirii banului
public, stoparea înstrăinării avuției naționale și
reprezentarea cetățenilor în conformitate cu programele
de guvernare, promisiunile în alegeri și îndeplinirea
mandatelor primite de la popor.

MOȚIUNEA  SOCIETĂȚII  CIVILEMOȚIUNEA  SOCIETĂȚII  CIVILE
către  toți  politicienii  și  guvernanții  României către  toți  politicienii  și  guvernanții  României 

Dipl.ec. PETRE RĂCĂNEL
Președintele Federației Societatea

Civilă Românească
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Propunerea legislativă privind completarea art. 1
din Legea nr. 8/2006, astfel încât şi jurnaliștii să
beneficieze, în anumite condiţii, de o indemnizaţie de
50% din pensia care li se cuvine, a fost aprobată de
Senat. Proiectul a ajuns la Camera Deputaţilor, care
are rol decizional în acest caz.

Votul final ar putea fi un act de reașezare a
profesiei de jurnalist într-un context echitabil, așa cum
sugerează și inițiatorii lui. El repară o nedreptate,
completează o lege din care a fost omisă  „creația
jurnalistică”.   

Supus dezbaterii cu argumente  pro și contra
proiectul a primit avize favorabile în Comisiile de
specialitate, care au acceptat ideea că această măsură
nu este altceva decât îndreptarea unei omisiuni

regretabile, un act de reașezare a profesiei de jurnalist
într-un context echitabil, așa cum sugerează și
inițiatorii lui. Excepția a venit, curios, tocmai din
partea Comisiei pentru cultură și media.  În opinia
acesteia,  jurnaliștii  nu fac parte din categoriile
îndreptăţite să primească un astfel de venit. În
expunerea de motive, o parte din membrii comisiei nu
au acceptat faptul că jurnalismul ar fi un act de
creație, impunând alte criterii de calitate și
deontologice, decât cele stabilite de Comisia de
atestare a organizației (aşa cum procedează toate
celelalte Uniuni) atunci când se pronunță asupra
admiterii candidaturii sau întocmirii dosarului.
Proiectul a generat un val de reacții, dezbateri și
sedințe  amânate pe parcursul a patru întâlniri în
speranța unui vot favorabil.   

S-au primit întrebări, s-au dat răspunsuri,
reprezentanții Uniunii Ziariștilor Profesioniști prezenți
la toate ședințele insistând pe faptul că aplicarea
prevederilor Legii 8/2006 membrilor UZPR este un
act de recunoaștere a meritelor lor civice, profesionale
și creatoare, un act moral, un act necesar care nu
trebuie să mai sufere amânare. 

Împlinirea acestei iniţiative, pentru care a luptat
mult Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, va
veni, sperăm, în noiembrie, când votul deputaților,
decizional în acest caz va repara o  nedreptate
acordând jurnaliștilor drepturile pe care trebuie să le
aibă, alături de scriitori, muzicieni, cineaşti sau artişti
plastici.

BENONE NEAGOE  Secretar general al UZPR

SENATUL  A  DAT  UNDĂ  VERDE  PROIECTULUI  DE  LEGESENATUL  A  DAT  UNDĂ  VERDE  PROIECTULUI  DE  LEGE
PRIVIND  INDEMNIZAȚIA  JURNALIȘTILOR  PENSIONARIPRIVIND  INDEMNIZAȚIA  JURNALIȘTILOR  PENSIONARI

Jean Paul Sartre a scris un roman (despre) Vremea
impostorilor, fixând perioada după ultimul război
mondial. Și publicistul Ion Marin își descoperă
perioada marilor confruntări morale tot după un
eveniment epocal (Revoluția). Remarcabilă – și nu
neapărat, și nu tot timpul – este dezinvoltura, sau hai
să-i zicem ”obrăznicia” reporterului de linia întâi,
dezinvoltura stilistică, directitudinea gazetărească
fermă care ține pasul cu rezoluția psihologică a
oamenilor epocii, fără să devină proză decoltată – așa
cum ar decide moda stilistică a actualității.

Formula (pentru că nu este o simplă sintagmă de
apreciere) vremea impostorilor a fost folosită cu mari
dezvoltări epice și implicări politice de Marin Preda,
în Cel mai iubit dintre pământeni, care cred, în
deplină cunoștință, reia sintagma lui Sartre. În fine, ca
să epuizăm speculațiile tematice, să amintim că și
romanul de mare succes al lui Petru Sălcudeanu,
Biblioteca din Alexandria, se obiectivează în lumea
ziariștilor, și propune textual chiar și o asemenea
apreciere asupra epocii.

Viziunea propune un ”realism nemărginit”, deși
cred că există și amatori care ar dori să desconspire,
ca într-un ”roman cu cheie”, acțiunea, personajele,
conflictele. De remarcat faptul că fundalul lumii
șacalilor apare destul de rar și difuz, autorul insistând
asupra destinului protagonistului.

Presupunerea că aveam de a face cu un „roman cu
cheie”, cu un fel de „distribuție” în care se pot face

identificări plauzibile, cade însă. Evident, autorul nu
recunoaște. Romanul este o construcție ficțională, o
proiecție în sfera imaginarului și nu o „oglindă” care
”reflectă realitatea”. Reflectă viziunea autorului
asupra lumii și ”oglindește” niște „umbre” proiectate
pe ecranul memoriei, pornind însă de la un fond
existențial real, chiar dacă nu imediat verificabil.
Pentru a „aburi” ecranul ficțiunilor, autorul se
folosește și de două citate din Cervantes care să
maximalizeze convenționalul, jocul, iluzoriul.

Sigur că, subdiacent,există și un sens polemic,
pentru că protagonistul, Gabriel Dunea, ziarist la
”Demnitatea” rămâne, teoretic, un justițiar dincolo de
rezoluțiile instituțiilor abilitate, adică în paginile
gazetei sau pe ecranul televizorului, în luptă cu
politicienii corupți. Finalul tragic aduce și o
semnificație de ”love story”, pe lângăanumite
implicări sociale și o anume aluzivitate politică.
Autorul nu a rămas insensibil la reflecțiile
autoreflexivitate și chiar ”independență” față de
intenționalitatea auctorială, aducând vorba despre
teoriile lui Borges, despre atitudinea intertextuală.

Alter-ego-ul „scriptorului” nu este ziaristul Gabriel
Dunea, cum ar părea la prima vedere, ci un povestitor
poate convențional, aproape absent din narațiune,
Mihail Manea, care își apără fantasmele născute în
solitudine: Eu, spuse Mihail Manea când îi veni
rândul, nu voi putea scrie decât ceea ce am trăit. Eu
nu am avut povești de dragoste cu domnul Gabriel și
deci a trebuit să mi le inventez. Pentru că omul,

contrar a ceea ce se crede, nu poate trăi fără povești
de dragoste așa cum nu poate trăi fără să respire.
Neapărat că nu toată lumea iubește o femeie, vreau să
spun orice bărbat. Unul își iubește calul sau mașina
sau casa ori imaginea lui despre el. Aceștia din urmă
sunt cei mai mulți. Eu nu pot să-mi iubesc decât
ființa, pe acest Dunea, pe care însumi am zămislit-o
ca însuși creatorul, împrumutându-i forma, chipul și
asemănarea. Sigur, nu aș putea avea orgoliul lui fără
să mă aștept că eu sunt mai generos, că eu niciodată
nu-mi voi pedepsi fantasmele născute într-o clipă de
singurătate.

Într-o perioadă în care romancierii profesioniști au
ajuns cât să-i numeri pe degete, genul proteic pare
susținut mai convingător de profesioniștii gazetăriei
care, de altfel, se arată deschiși inovației și
experimentului și, mai ales, transfigurării propriei
experiențe de viață și creație.

AURELIU GOCI 

Nota redacției: Publicăm recenzia reputatului critic
Aureliu Goci apărută în cartea sa „Prozatori la
frontiera mileniului” cu ocazia apariției unei noi ediții
a romanului domnului Ion Marin, la aceeași editură.

ION  MARIN,  „Vremea  șacalilor”
Romanul  vieții  gazetărești
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Notorietatea internaţională, consolidată în
Europa şi America, înscrie numele

lui Sergiu Celibidache în «Olimpul» celor
mai mari dirijori din toate timpurile.

Încercarea de a prezenta, cât mai fidel,
profilul artistic, muzical, ştiinţific interpretativ,
filozofic, pedagogic sau uman, al unei
personalităţi complexe, ca cea a lui Sergiu
Celibidache, nu e uşoară, dar este o datorie
precum şi un orgoliu naţional.

Născut la Roman, la 26 iunie 1912,
studiază liceul la Iaşi, în acel climat
moldovenesc de poezie, sensibilitate, cetate de
cultură umanistă, care a lăsat amprente ad.nci
în sufletul artistului. După terminarea
liceului, în 1932, studiază la Politehnica din
Bucureşti, la care renunţă după primul an,
dedicându-se studiului muzicii şi filozofiei.
Temperament vulcanic, decis, luptă cu
multe probleme de existenţă până când
reuşeşte să ajungă la Berlin, în anul 1936, la
examenul de admitere la Hochschule für
Musik. Din cei 138 de candidaţi prezenţi,
Sergiu Celibidache se clasifică primul.

În acest moment istoric Sergiu
Celibidache reuşeşte să studieze paralel
compoziţia şi dirijatul sub îndrumarea
profesorilor: Heinz Tiessen, Thomas, Walter
Gmeindel, la Academia de muzică, iar la
Universitatea din Berlin urmează cursul de
filozofie şi matematică cu Nicolas
Hartmann, Schering şi Schuneman.

După licențierea în filozofie şi matematică,
susţine o teză de doctorat cu privire la
«Teh ni ca de compoziţie a lui Josguin de
Prés» (compozitor de madrigaluri şi messe,
una dintre pietrele miliare în muzica corală,
trăit între 1450-1521). În anul al treilea de
conservator devine asistentul profesorilor de
Forme Muzicale, Dirijat de Cor şi Instrumentaţie.

Tot în timpul studenţiei organizează o
orchestră cu studenţii Conservatorului, cu
care promovează oratorii, opere de Glück şi
Mozart, devenind un adevărat protagonist al
vieţii muzicale din Berlin, în timpul lui
Furtwängler, Tietjen. Rother, Fleger, Elmendorff
etc, când se impunea fulgerător cariera lui
Karajan. 

În acest moment, Sergiu Celibidache a
fost chemat să reunească filarmonica din
Berlin, asumându-şi direcţiunea orchestrei
în prima stagiune post-belică. Anul 1946
impune figura de mare talent, pe scenele
din Europa şi America, a unui alt muzician
român, care va reprezenta ţara cu dezin vol -
tură, sensibilitate, exigenţă profe si o nală, cu
o concepţie ştiinţifică modernă şi personală
în arta dirijorală. În anul 1952, după întoar -
cerea lui Furtwängler la Berlin, Celibidache
devine un oaspete permanent al concertelor
simfonice (devenite legendare) de la Scala,
La Fenice di Venezia, Santa Ce ci lia din Roma
(unde se stabileşte în 1953), pre cum şi toate
celelalte instituţii muzicale italiene, incluse
fiind și orchestrele radiofonice.

Perioada de mari succese, în Italia, este
între 1950-1960, în care criticii şi publicul
vorbeau la superlativ de realizările obţinute
de Celibidache. Din 1960-1963 este docent
la Academia Chigiana din Siena, unde expune
la cursurile sale metodele ştiinţifice de

lucru, concepţiile de analiză muzicală a
partiturii, dialectica frazării, caracteristici
pozitive adoptate de multe generaţii de
tineri dirijori, care au participat la cursurile
de la Siena, Bologna sau Munchen.

George Sbîrcea, într-un colocviu avut cu
dirijorul suedez Hans Jochem Reeps, la
Budapesta, în anul 1957, discipol al lui
Sergiu Celibidache din 1945, subliniază:
«Felul cum lucrează cu orchestra trădează
esenţa gîndirii şi a umanităţii unui dirijor».
«Celibidache îşi asigură colaboratorii că
perfecţiunea interpretării se obţine, nu prin
minuni, ci printr-o muncă stăruitoare, prin
studiu şi răbdare. Atent, concentrat, stăpâ -
nindu-şi izbucnirile temperamentale, nu
lipsit însă de căldura omeniei, el are un
registru de emoţii de-a dreptul uluitor, o
vibraţie unică în momentele de culminaţie.»

Lecţiile lui Celibidache coboară mereu
până la detaliile cele mai neînsemnate ale
meşteşugului. Este din cale afară de sever,
nu numai în ceea ce priveşte corectitudinea
absolută a execuţiei muzicale, ci şi în privinţa
conduitei morale a muzicienilor.

Cu toată exigenţa sa faţă de colaboratori,
exigenţă care ar putea să creeze o anumită
tensiune între el şi orchestră, nu renunţă

niciodată la blândeţea ce-l apropie de
oameni - la umorul său stenic». După părerea lui
Reeps, «Celibidache este un pătimaş lucid,
care izbuteşte să dăruiască atât de multă
muzică ascultătorilor săi fiindcă el însuşi se
dăruie, fără limite, muzicii. Stilul său de
dirijat nu e nicicând rece, calculat, mecanic,
ci este foarte viu, cu o gestică mereu nouă
şi surprinzătoare, adaptată de fiecare dată
caracterului lucrării executate: fiecărei un -
du iri interioare îi corespunde o expresie
adecvată. În felul acesta reuşeşte să creeze
şi să menţină o tensiune inteligent dozată,
mobilizând întreaga atenţie a ansamblului
asupra persoanei sale. Frazele lui pulsează
cu atâta intensitate şi sunt atât de bine contu rate
încât le-aş asemăna, datorită plasticităţii lor,
cu nişte basoreliefuri.

De aceea muzica tălmăcită de Sergiu
Celibidache dobândeşte un lirism învăluitor,
sem nificaţii atât de adînci, sensuri multiple.
Arta lui porneşte de la om şi e destinată
omului. Are acel «magnetism» al şefului de
orchestră care comunică, nu numai cu par -
te nerii activi ai interpretării, ci şi cu audito -
rul. Este unul dintre puţinii dirijori a căror
sobri etate şi gravitate nu-i nici mască şi nici
decor, chiar dacă-i cunoaştem dezlăn ţuirile
vijelioase, ele fiind reflexul unei intense şi
complexe vieţi interioare. „Datorez foarte
mult lui Sergiu Celibidache - şi-a terminat

Reeps relatarea - el mi-a dăruit o mulţime
de cunoştinţe utile, detalii nespus de preţi -
oase în munca cu orchestra. Ne interzicea
să studiem partitura la pian. «Dirijorul tre -
bu ie să citească şi să audă instantaneu orice
partitură, oricât de grea, de parcă ar citi o
carte». După părerea sa, primul principiu al
şefului de orchestră este acela de a folosi în
cursul repetiţiilor cât mai puţine cuvinte şi
explicaţii. În locul vorbăriei, el trebuie să
convingă printr-o gestică sugestivă, dictată
de partitură şi rezultată din temperamentul
său de artist. Fiindcă mi-a vorbit de multe
ori despre România, am vizitat recent, la Iaşi,
mormintele părinţilor săi şi i-am scris câteva
rânduri. Când am să-l reîntâlnesc, am să-i
spun că, după ce i-am cunoscut ţara natală
şi compatrioţii, îl stimez şi-l iubesc şi mai
mult...” (George Sbîrcea, colocviu cu
dirijorul Hans Reeps - Budapesta, 1958,
Volumul «Întâlniri cu muzicieni ai Secolu -
lui XX - Editura muzicală - Bucureşti, 1984).
M-am oprit asupra relatării lui Reeps pentru că
am considerat părerile sale cele mai eloc -
ven te despre figura lui Sergiu Celibidache
ca om şi ca profesor.

Artistul Celibidache, apreciat în critica
italiană sau în literatura muzicală privind
arta dirijorală, este analizat într-un volum
preţios al lui Michelangelo Zurletti, docent

în istoria muzicii la Conservatorul «Santa
Cecilia» din Roma, criticul muzical al
ziarului «La Repubblica», în care analizează
minuţios cele mai reprezentative figuri de
dirijori din trecut, ca şi cei de astăzi, în care
figura lui Celibidache este caracterizată în
termenii cei mai elogioşi, ţinând cont de faptul
că în Italia Celibidache era considerat un
temperament dificil, cu un caracter greu de
suportat de membrii orchestrelor italiene,
sau de casele discografice cu care a avut
continuu controverse pentru faptul că a refuzat
orice imprimare pe disc.

Michelangelo Zurletti, făcând abstracţie
de toate aceste trăsături de caracter, se axează
pe o analiză artistic-muzicală, trăgând ur -
mă  toarele concluzii: «Stiamo facendo di
Celibidache un ritratto di un uomo in preda
a tumulti, a astratti e concreti furori.

Quei furori Celibidache li ha scontati
con l'isolamenta autoprogrammato più
spietato che la musica del nostro secolo
ricordi. E diciamo spietato perche Celibidache e
per noi una delle nature musicali più
prepotenti e affascinanti del panorama
direttoriale, uno che con la sua presenza
garantirebbe un modo di far musica diverso
da tutti quelli presenti: vivo e pulsante,
umano e cordiale: e la sua sensibilità acutissima e
l'intuizione fascinosa darebbero contributi
indispensabili al far musica dei nostri giorni.

Tutte qualità che purtroppo confluiscono in
un temperamento esposto a fior di pelle,
irruento fino all'irresponsabilità. Insensibile
al teatro d'opera, Celibidache e interes satis -
simo al repetorio simfonico-corale. Gran
manipolatore di cori, con gesto anche ele -
gantemente cattivante, perfino con civette -
rie di straordinarie rarefazioni di suono. La
cura intensissima del dettaglio in prova, la
perfetta conoscienza di ciò che deve sortire
in sede esecutiva, segnano il particolare
gesto direttoriale di Celibidache, non solo
uno tra i più chiari e più belli, ma quasi una
rappresentazione di ciò che succede. E un
gesto che ha un infinità di corollari gestuali
e mimici che nessun manuale oserebbe
suggerire: il dito indice teso a indicare a
tutta l'orchestra la voce o la linea che deve
emergere, l'iroso richiamo a quelli che
stentano a sintonizzarsi, la gamba che
accom pagna i momenti ritmici più intensi (e
certifica che al data razionale viene sovrap -
posto un altro data meno razionale, quasi un
elemento biologico). (...)  Nessun musicista
ha mai avuta il coraggio di dire in faccia ciò
che pensa, anche quando il dire avrebbe potuto
avere formule più cordiali. Apparentemente
il repertorio di Celibidache si forma sul nu -
cleo germanico dei Mozart, Beethoven,
Brahms, Schumann, Brückner. In questo,
Celibidache si e formato e in questo si e
presen tato, a capo dei Berliner Philarmoniker
nell'interregno tra Furtwängler e Karajan per
quasi un quinquennio. In realtà, quei
repertorio si allarga con Berlioz, Debussy, Ravel,
molto Stravinsky, molto Bartok e il primo
Hindemith.

Il gusta timbrico di Celibidache porta a
un vasto settore di opere nate tra la fine
dell'Ottocento e l'inizio del Novecento tra
cui contano sopratutto il Rimsky Korsakov,
de «Sheherezade» il Ravel del «Bolero»,
ecc. Nessun direttore paria cosi tanto alle orches -
tre della musica che sta per provare e di che
cosa deve venir fuori, nessuno spiega con
tanta sottigliezza analitica le partiture.
(Michelangelo Zurletti, «La Direzione
d'Orchestra». Grandi Direttori di Ieri e di
Oggi. Edizione Ricordi/Giunti Martello.
Grafico Aurora. Firenze. 1985). 

În concepţia lui Celibidache adevărata
semnificaţie a mesajului muzical poate fi
realizată numai în sala de concert. Realita -
tea vie a emoţiilor, interpretarea vibrantă a
orchestrei ca şi sensibilitatea auditorului sunt
anulate în studioul de înregistrare. „Spaţiul
muzical nu poate fi proiectat în niciun alt
sistem de coordonate” - susţine Celibidache.
„Mi-e sufletul plin de Iaşi”, - declara
Celibidache, în ianuarie 1978, reporterului
Scînteii - „acolo mi-am petrecut adolescenţa:
acei ani sunt un capital neînchi pu it de valoros
pentru mine. Iaşul, cu străzi le lui, cu amin -
ti rile marilor oameni de cul tură, cu anii de
studiu”. Sunt dator - spunea reporterului
revistei Contemporanul - să restitui acum,
sporită, zestrea ce mi-a fost dată aici în
România”. „Sergiu Celibidache - scria Ana
Blandiana - este un obraz bătrânesc, ciudat
de familiar, cunoscut de mult, românesc.
Într-un fel inanalizabil, de o frumuseţe ştiu -
tă, venind din Ţara de Sus, pentru că seamănă
şi cu Eminescu şi cu Sadoveanu şi cu Enescu
şi cu Stere şi cu atâţia alţii de mai la nord
sau de mai la sud, care au suferit şi cărora
le-a fost dor; un obraz mânios, grav, jucăuş,
părintesc, fericit, dojenitor, dezamăgit, recunos -
cător, revendicator, duios, blând, nepăsător,
gingaş, copilăresc, reîntinerind şi îmbătrâ -
nind cu 2 ani între 2 sunete, cu 2 milenii
între 2 octave, un obraz pe care muzica şi
viaţa, istoria şi moartea se alungă una pe
alta şi revin mereu, ca într-un canon”. (Iosif
Sava, Iubiţi muzica secolului 20 - editura
Albatros - Bucureşti, 1984).

(Articol preluat din revista Columna, An I, nr. 2-4,
luna aprilie-iunie, 1985)

Sergiu Celibidache

Prof. univ. IOANA UNGUREANU
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Unii îl asociază cu spiritualitatea,
comparându-l cu o artă marţială,

asemuindu-l cu eternul joc al lui Yin şi
Yang, cu dinamica vieţii sau cu un exerciţiu
de autocunoaştere. Alţii, mai pragmatici,
compară Go-ul cu înfruntarea a  două
armate sau cu un meci de box. Cei mai
materialişti îi conferă doar statutul unui
complex joc de strategie, guvernat numai de
legile gândirii analitice. Oricum ar fi, jocul
satisface toată gama temperamentelor, de la
cele mai intuitive şi până la cele mai anali -
tice, oferind fiecărui jucător cel puţin bucu -
ria spiritului ludic. Gheorghe Păun este
doctor în matematici, cercetător ştiințific la
o serie de universităţi din Europa şi din
America, la care conferenţiază. Este mem -
bru al Academiei Române, dar şi unul dintre
puţinii români membri ai Academiei Euro -
pene. În plus, este cel care a adus jocul Go
în România.  A scris o carte de iniţiere în
GO, a colindat liceele, a convins autori tăţile
să aprobe fabricarea echipamentului de joc.
Alături de academicianul Solomon Marcus,
el se numără astăzi printre cei care încearcă
introducerea lui în şcoli şi universităţi.     

– De ce GO? 
– Pentru că este un joc al minţilor puter -

nice şi al sufletelor nobile, pentru că este o
armă inteligentă care nu trebuie să lipsească
din preocupările de timp liber ale niciunuia
dintre noi. În unităţile de învăţământ şcolar,
la clasele I-IV, el este deja disciplină de
studiu în curriculum. Un curs de GO ar fi
necesar pentru mulţi lideri politici sau
antreprenori din România, aceştia având
astfel şansa de a învăţa şi exersa diferenţa
esenţială dintre concurenţă şi competiţie.
Psihologii japonezi de la Chiba University
au făcut numeroase teste, urmărind evoluţia
grupurilor de copii care joacă GO. Iată câte -
va dintre concluziile la care au ajuns: 

Puterea de concentrare a copiilor, simul -
tană şi pro-activă, creşte simţitor;

Performanţele şcolare comparative cu cele ale
colegilor de generaţie sunt mult mai bune;

Însuşirea unui limbaj universal de
comunicare care va oferi copiilor multe
oportunităţi de integrare în diverse domenii
de activitate precum management, politică,
diplomaţie, armată, medicină sau educaţie,
la nivele de top;

Toate aceste efecte ale GO-ului sunt
cunoscute de 25 de ani în România, însă
într-un cerc destul de mic. În anii ‘80, copiii
care frecventau cluburile de GO intrau „din
primul foc” la facultate, indiferent ce
specialitate îşi alegeau. Jocul le dăduse o
mare capacitate de concentrare. 

– Ce este de fapt GO-ul? 
– Un joc, sau mai bine zis un excelent

teren de antrenament pentru mintea copilului,
care echilibrează cele două emisfere cere -
brale, cum ar zice medicina modernă. El
previne degenerarea creierului. Astăzi GO-
ul este folosit drept instrument de educaţie,
management, marketing, IT, ca terapie
medicală alternativă şi este obiect de studiu
în grădiniţe, şcoli şi universităţi. 

Mai mult decât oricare alt  joc, Go-ul
este un adevărat univers, infinit precum
orice univers, este joc şi artă, este un mod
de a fi, are în el calcul şi intuiţie, filozofie
şi sport, e adus pe pământ de zei, jucat cu
egală pasiune de nemuritori şi de oameni
deopotrivă, are subtile relaţii cu ştiinta
militară modernă, cu management-ul, cu
politica internaţională (visată încă) a
începutului de mileniu. 

Un tablou triptic impresionant al pictorului
Kuniyoshi (1798 - 1861)  ni-l prezintă pe
faimosul general chinez Kuan Yu, unul din
eroii operei literare “The Romance of the
Three Kingdoms”, inspirată de evenimentele
petrecute în secolele 2-3  d.c., din istoria
Chinei. Se povesteşte că, în timpul unei
interventii chirurgicale, necesare pentru

tratarea unei răni grave la braţ, căpătate în
luptă, generalul este operat, fără să fie
necesară anestezia, şi aceasta pentru că, în
timp ce medicul său făcea o intervenţie
chirurgicală, extrem de dureroasă, el se
concentra atât de puternic asupra unei
partide de GO încât nimic din ceea ce îl
înconjura nu mai avea importanţă.

– Cum a apărut  GO-ul?
– GO-ul s-a născut ca joc educativ. Una

din legendele despre originile lui  ne spune
că acesta a  fost creat  de un împărat chinez
pentru fiul său, care îi urma la conducerea
împărăţiei Chinei, în urmă cu 4000 de ani.
A fost introdus în Japonia în jurul anului
800, iar în emisfera vestică la sfârşitul
secolului al XIX-lea. În Asia, în special,
Go-ul se bucură de o popularitate foarte
mare, iar în Europa şi în America interesul
pentru acest joc este din ce în ce mai mare.
GO-ul este cel mai popular joc din lume
astăzi. Este practicat de peste 60 de milioane de
persoane, copii şi adulţi deopotrivă, din toate
cele 5 continente, cele mai mari forţe din
lume fiind Coreea de Sud, China şi Japonia.

În România GO-ul a fost jucat prima
dată în anii 1940 de un grup condus de
Walter Schmidt. În anii 1980 jocul s-a
răspândit rapid în special în şcoli şi universităţi
datorită în principal cărţilor şi articolelor pe
care le-am scris în revistele „Ştiintă şi
tehnică” şi „Flacăra Rebus”. Începând cu
anul 1990  a fost constituită şi o Federaţie
Română de Go. În prezent jucătorii români
sunt printre cei mai buni din Europa.

– Care este scopul jocului?
– Unul educativ, aşa cum vă spuneam.

Experienţa  arată că împăratul nu s-a
înşelat: GO-ul este o unealtă eficientă în
educaţie. În primul rând, jocul dezvoltă
capacitatea de concentrare. Un mare
maestru spunea că, dacă în timpul unei
partide te gândeşti că trebuie să câştigi, eşti
foarte aproape de înfrângere. Apoi, jocul
modelează caracterele: la GO, dacă eşti
prea agresiv – pierzi, dacă eşti prea lacom –
pierzi, dacă eşti prea fricos – pierzi. Este un
joc constructiv: scopul lui principal nu este
distrugerea adversarului, ci stăpânirea unor
teritorii mai mari decât ale acestuia. Deşi
are doar trei reguli de bază, strategia lui
aproape infinită îşi găseşte aplicaţii în toate
domeniile. Este considerat de cinci ori mai
puternic ca şahul. Multă vreme, tehnicile de
GO au fost folosite în războaie. Acum, GO-
ul este folosit şi în bătăliile comerciale. În
1995, Yasuyuki Miura, fostul director
executiv al Japan Airlines, a publicat o carte
intitulată “GO: An Asian Paradigm for
Business Strategy”, în care povesteşte ce
strategii de GO a folosit pentru a deschide o
afacere de un miliard de dolari pe piaţa
americană. 

– Care sunt regulile jocului de GO?
– Regulile jocului sunt extrem de simple

şi se pot învăţa în câteva minute. Piesele
sunt de două feluri, albe şi negre. Ele sunt
aşezate pe o tablă caroiată, pe rând, de către
jucători. Spre deosebire de şah, aici negrul
începe. O mutare la Go se face prin plasarea unei
pietre pe o intersecţie a liniilor tablei. În

timpul unei partide de Go, una sau mai
multe pietre pot fi capturate dacă sunt încon jurate
complet de pietre adverse, adică prin umplerea
tuturor punctelor libere din jurul lor cu
scopul de a forma teritorii cît mai mari.
Cine are teritoriul mai mare, cîştigă. Simplu, nu?
Rezultatul partidei este determinat întotdeauna de
nivelul general al calităţii deciziilor. Ca în
afaceri. Cu reguli incredibil de simple, dar
cu o strategie care atinge nivelul de artă,
GO-ul poate fi jucat de oricine, la orice
nivel, fiind la fel de fascinant pentru
începători ca şi pentru marii maeştri.    

– Există o paralelă între Go şi business? 
– Sigur că da. Atât pe tabla de joc, cât şi

în afaceri, totul este posibil. Se spune de
altfel că în GO şi în afaceri, tacticile de joc
sunt identice. Nu depinde decât de persoanele
implicate dacă partida, respectiv afacerea,
va fi un succes, atâta vreme cât se respectă
o serie de reguli bine stabilite - de altfel,
destul de puţine la număr. GO te învaţă cum
să pierzi o bătălie pentru a câştiga războiul,
care este preţul unui compromis şi cât de
importante sunt intuiţia şi echilibrul.

– Ce alte avantaje oferă acest joc?
– GO îţi dezvoltă o gândire structurată,

lucru extrem de important în management şi
care, pe lângă faptul că îmbunătăţeşte capacitatea
de a gestiona situaţii cât mai complexe,
combinată fiind cu o serioasă putere de
calcul şi dublată de o bună intuiţie, poate
avea ca rezultat o impresionantă viteză de
reacţie, cu un grad cât mai redus de eroare.
Cu cât jucătorul de GO este mai puternic,
cu atât capacitatea sa de a analiza cât mai
obiectiv orice situaţie, în orice moment, este
mai mare. Păstrarea echilibrului, chiar şi în
condiţiile unui nivel al stresului extrem de
ridicat, este un factor foarte important.
Sigur că lipsa acestuia duce la subiectivism,
ceea ce în business ar putea reprezenta o
serioasă slăbiciune. Nu trebuie omis respectul
pentru adversar şi pentru acţiunile sale, pe
care în loc să le critici, înveţi să le priveşti
cu interes, fără a te sfii să le apreciezi acolo
unde este cazul, deci implicit să şi înveţi.
După primele lecţii, copiii încep să se
schimbe: sunt mai organizaţi, renunţă la
televizor şi la împuşcăturile pe calculator.
Schimbările pe termen lung sunt şi mai
profunde. Părinţii unui elev s-au dus la
şcoală, îngrijoraţi că puştiul nu învaţă nimic
acasă. Dar acolo au aflat că băiatului i se
spunea „tocilarul” şi era printre primii din
clasă. Pur şi simplu, copilul reţinea totul în
timpul orelor.

Un alt aspect important se referă la
înţelegerea faptului că cel mai mare duşman
al tău într-o partidă eşti tu, nu oponentul
tău. Te lupţi cu tine, cu îndoielile tale, cu
frica ta, cu temperamentul tău, cu
nerăbdarea ta, cu tot ceea ce te împiedică să
fii calm, obiectiv, matur. Analizând fiecare
partidă pierdută, înţelegi, încetul cu încetul,
că acest lucru nu a fost cauzat de
superioritatea adversarului, ci de faptul că
nu ai fost prezent şi implicat activ, cu toată
conştiinţa şi resursele tale, în momentul
mutării greşite. Odată deprinsă această

realitate a vieţii, nu te mai consumi în lupte
furibunde împotriva concurenţilor sau
adversarilor, ci te gândeşti permanent ce
anume poţi să schimbi în ceea ce te priveşte
sau în firma pe care o conduci. 

După ce jocul se termină, rămâne respectul şi
prietenia. Poate că transformarea GO-ului
într-o disciplină obligatorie, măcar în şcolile
de business, ar conduce la crearea unei
astfel de culturi şi în afaceri.  

– Unde poate fi găsit jocul de GO? 
– Există în librării o literatură bogată

asupra jocului, iar pe Internet pot fi găsite
multe aplicaţii software şi situri unde se
poate juca on-line. Unul dintre ele este
despre GO.ro

Interviu consemnat de BENONE NEAGOE

„Succesul  este  de  partea
celor  îndrăzneţi”

Interviu  cu Gheorghe Păun,  membru  corespondent  al Academiei
Române,  preşedintele Federaţiei  Române  de  GO  
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Se vorbește, în ultimul timp, despre ENLARGEMENT
FATIGUE, oboseala extinderii UE, ceea ce este

profund nefavorabil României care spera ca prin includerea
Moldovei în UE să se recupereze măcar acea parte din
Basarabia care formează în prezent Republica Moldova.
După ce s-a pierdut momentul 1990 când România și
Moldova erau țări cu statut de independență în luarea
deciziilor și când, dacă nu era Ion Iliescu președinte se
putea face unirea după modelul oferit de Germania, toate
speranțele au rămas agățate de extinderea Uniunii Euro -
pene. Mișcarea Europeană, fondată la 9 mai 1948, avându-l
ca președinte al Secțiunii Naționale Române în exil pe
George Ciorănescu, avea o singură reprezentare pentru
toate teritoriile românești. Ulterior, în Republica Moldova
s-a constituit o secțiune proprie a Mișcării Europene. După
1990, când Corneliu Zeana a preluat președinția Secțiunii
Naționale Române a ME, acesta a ridicat, la toate reuni uni -
le internaționale, problema includerii Republicii Moldova
odată cu România în spațiul european. Lipsit de sprijinul
autorităților române, ba chiar boicotat de Ministerul nostru
de Externe, nu s-a reușit în acest efort, în timp ce statele
Baltice evoluau extrem de rapid în direcția vest. 

Ca o consecință a încetinirii ritmului extinderii UE,
într-o situație încă și mai tragică se află frații noștri aromâni
(armâni, machedoni) trăitori în Balcani din timpuri străvechi,
beneficiind de o destul de ridicată autonomie pe timpul
Imperiului otoman, loviți în inimă prin Pacea de la Bucu -
rești din 1913 când s-au simțit trădați de România care a
preferat să anexeze Cadrilaterul (pierdut apoi în 1940)
decât să-i sprijine, încă și mai trădați după instaurarea
regimului comunist în România când, din ordinul Anei
Pauker, au fost închise toate școlile românești din zona
balcanică. Pământul lor a fost sfârtecat în patru bucăți, cea
mai mare parte luând-o Grecia, care s-a extins considerabil
spre nord, în zone care nu-i aparținuseră mai înainte, apoi,
teritorii mai mici au intrat în componența Serbiei, Albaniei
(unde trebuia să se definească un canton aromân) și
Bulgariei. Tinerele state naționale au aplicat aromânilor o
politică de deznaționalizare de o mare duritate. De pildă, în
Grecia, un absolvent al liceului în care nu se preda în limba
greacă ci în română era considerat analfabet, limba
aromână nu se putea vorbi în public, persecuțiile de tot
felul erau enorme, determinând emigrarea masivă în
Cadrilater, de unde armânii au fost strămutați în diferite
zone din țară, mai cu seamă în Dobrogea. Includerea
Balcanilor de Vest în UE, antrenând practic desființarea
granițelor, ar fi permis acestui popor o reînchegare a ființei
lor naționale. În Republica Macedonia aromânii sunt
recunoscuți ca etnie constitutivă, dar populația majoritară,
care imprimă și limba oficială, este reprezentată de
macedonenii de limbă slavă. Armânii sunt însă ocultați în
toate celelalte țări în care trăiesc, întâmpinând dificultăți în
recunoașterea lor ca minoritate națională, ca etnie aparte,
așa cum fuseseră considerați oficial, prin Iradeaua din 1905
, de către sultanul Imperiului Otoman, act oficial al
cancelariei Imperiului. Mult mai recent, Consiliul Europei
le recunoaște identitatea prin Recomandarea 1333, care nu
este însă decât o recomandare de care statele nu sunt
obligate să țină cont sub amenințarea unei sancțiuni.

Cu toate eforturile și insistențele lor, armânii (termen
mai corect decât cel de aromâni), deși sunt bine reprezentați
numeric, nu au reușit să fie înscriși pe lista minorităților din
România, destul de lungă de altfel, incluzând și minorități
etnice aproape inexistente. Câți macedoneni vorbitori de
limbă slavă se află în România? O mână de oameni, recu -
nos cuți totuși. La recensământul din 2011 armânilor nu li
s-a permis să-și declare identitatea etnică, astfel încât în
mod oficial ei nu există, fiind considerați români de
pretutindeni, etichetă respinsă în modul cel mai hotărât de
cei trăitori în afara României, respectiv în țările balcanice,
dar și de majoritatea celor din România, unde au fost
colonizați masiv în urmă cu un secol, dar și-au păstrat
identitatea. Academia Română îi consideră ca fiind români,
iar limba lor un dialect al românei, deși, istoric vorbind, ar
fi mai degrabă invers. Academia Greciei îi consideră greci
care ar fi fost latinizați pe vremea Imperiului Roman (!),
Serbia îi consideră sârbi, deci nu ar fi nici acolo etnici
mino ritari etc. Cel dintâi stat care ar trebui să le recunoască
personalitatea etnică ar fi România, unde au migrat relativ
recent, rădăcinile lor fiind în jurul Munților Pindului, dar
cuprinzând o arie balcanică destul de largă. Pentru România,
beneficiul includerii armânilor pe lista etniilor minoritare ar
fi considerabil. Armânii au sprijinit cu toate puterile lor
eforturile de consolidare ale națiunii române, fiind acuzați
uneori chiar de un oarecare exces de naționalism. În vremea
masivelor deportări, închisori și lagăre comuniste, armânii
au fost încărcați în trenuri de marfă și deportați în zone
aride din Bărăgan, unde au fost nevoiți să-și sape bordeie,
fiind considerați o etnie dușmănoasă față de regimul comu -
nist. În documentele de deportare în regim de domici liu
forțat este menționat clar motivul deportării: MACEDONEAN.
Nimic altceva. În închisorile comuniste îi regăsim într-un
procent net superior celorlalte națio na lități. Germanii fuse -
seră deportați în lagăre de muncă forțată și exterminare în
URSS, crimă  la care guvernul României comuniste de
atunci a fost complice. Statul român nu le-a restituit tuturor
armânilor nici în ziua de astăzi, în 2015, valoarea bunurilor
intrate în patrimoniul Bulgariei după cedarea Cadrilaterului,
deși statul bulgar a plătit statului român, în aur, toate despă -
gubirile calculate. Au fost lăsați la coadă, prioritate având
niște bandiți care și-au supraevaluat proprietățile (cedate
acestor samsari de către veritabilii proprietari disperați)
primind sume uriașe, necuvenite, desigur, sub acoperirea
doamnei Alina Bica și complicilor ei care administrau
fondul restituirilor de proprietate. Premierul Victor Viorel
Ponta, a cărui mamă este armână, nu s-a aplecat asupra
contenciosului armânilor. 

În planul politicii externe, țara noastră nu are nicio linie
clară. România se grăbea să semneze, în 1990, un tratat cu
URSS care se afla în curs de destrămare, a semnat tratatul
rușinos cu Ucraina, nu a făcut eforturi suficiente pentru
reunirea țării și, culmea bizareriei, nu vrea să recunoască
Kosovo, în contradicție cu aproape toate statele UE, și cu
SUA. Tocmai după ce România a jucat un rol decisiv în
războiul din Jugoslavia, permițând aviației americane să
utilizeze fără restricții spațiul nostru aerian, fără de care
le-ar fi fost foarte greu să efectueze misiunile de bombar -
dament, a pus la dispoziție toată logistica necesară, a blocat
aprovizionarea cu carburanți indispensabili vehiculelor mi -

li tare dar și civile Jugoslave, a susținut embargoul antiju gos -
lav, pe scurt, a făcut tot ce-i stătea în putință ca să grăbeas -
că înfrângerea și destrămarea Jugoslaviei. Kosovo este
străveche vatră iliră, sârbii au sosit relativ târziu în zonă,
albanezii sunt continuatorii în linie directă ai ilirilor, în
zonă sârbii sunt minoritari cu totul, argumentul istoric ar
trebui să primeze, iar în Kosovo există numeroși armâni,
numărul școlilor de limbă română fiind de câteva zeci până
la căderea României sub năpasta comunistă când aceste
școli au fost desființate, iar sârbii au instituit o politică de
deznaționalizare mergând până la schimbarea numelui. Ca
exemplu, renumita familie aromână Mina, ctitori ai unor
institute în București,  începând cu cel medico-legal, a
deve nit Minovici în Serbia, înainte de a emigra în România.
Kosovarii ne sunt recunoscători pentru sprijinul energic
acordat de România pentru a obține desprinderea de Serbia,
independența lor ni se datorează în bună parte și ar dori
legături mai strânse cu țara noastră. 

Considerăm că aderarea la UE a țărilor din zona Balc a -
nilor de Vest trebuie accelerată și stimulată din afară pe cât
posibil. 

Uniunea Europeană traversează o criză internă, faptul că
nu are încă o constituție unională, reclamată de însăși titula -
tura sa, o dovedește, ca și inconsecvența implementării
legislației europene unice în toate statele membre, inclusiv
în materie de politică fiscală. Împrumuturile excesive și
primejdioase ale României, fără ca banii să fie folosiți în
economie, ci pentru scopuri populiste, nu ar trebui tolerată.
Procentul foarte redus de utilizare a fondurilor europene,
care sunt nerambursabile, dar se pierd dacă nu sunt folosite,
este, de asemenea, de natură să îngrijoreze, ca și acordarea
de salarii exagerate parlamentarilor, demnitarilor și prima -
rilor, pensii privilegiate ș.a. în timp ce marea masă a
pensionarilor care au trudit din greu pentru ceea ce s-a
realizat în această țară au niște pensii care sunt menținute la
nivel de mizerie. România are nevoie imperios de mai
multă integrare europeană, de mai multă intransigență în
combaterea corupției. Sub acest ultim aspect, corupția și
impostura din universități a rămas încă neatinsă, fraudarea
concursurilor, diplomele false, doctoratele și cărțile
plagiate, falsul științific, promovarea examenelor contra
bani și alte racile asemănătoare părând să nu intereseze
Ministerul Educației care continuă politica de mușamalizare
și de nesancționare, atitudine în contrast vădit cu exigența
ridicată la rang de lege în toate țările UE. Comisia de Etică
a acestui minister refuză să analizeze dosarele care se
acumulează în dreptul său, remaniată fiind (a se citi
emasculată) și așteptând în stand by să primească ordine. 

Valul de emigranți căruia UE trebuie să-i facă față are și
un puternic impact benefic, scoțând Europa din lâncezeală.
Germania, mai lucidă, și-a dat seama de avantajele poten -
țiale și a început să planifice cu seriozitate utilizarea unei
forțe de muncă destul de consistente și valoroase. Condiția
este ca fenomenul să nu devină excesiv și necontrolabil.
România ar trebui să-și deschidă mai larg porțile în cazul
sirienilor, în fond, avem și noi sânge sirian după ce Traian a
adus de acolo coloniști în Dacia secătuită de războaiele
Daco-Romane atât de istovitoare. Valul migrator actual
provine din două surse complet diferite. Pe de o parte avem
oamenii care fug din fața războiului devastator, cazul siri e -
nilor  față de care se cuvine să ne exprimăm compasiunea,
și pe de alta, cei proveniți din Africa neagră, forțați de
explozia demografică din țările în care o femeie naște în
medie 8 copii. Suprapopularea acestor țări duce la distru -
gerea resurselor naturale, la foamete și conflicte sângeroase.
Nu prin ridicare de garduri vor putea fi opriți acești migranți
forțați de suprapopulare. China, spre a evita supra popu la -
rea, a introdus legislația drastică a limitării nașterilor.
Brazilia, confruntată cu o situație similară, a recurs la
sterilizarea masivă (peste 70%) a femeilor care au născut
doi copii, politică aplicată mai cu seamă în favelas, subur -
biile insalubre ale marilor orașe. În condițiile în care explozia
demografică din unele țări africane nu este temperată, emi -
grarea masivă spre Europa nu va putea fi evitată. Fenome -
nul încălzirii climei, evoluând într-un ritm care, potrivit
oamenilor de știință, va avea în curând consecințe catastrofale,
este strâns legat de impresionanta creștere a populației
globului, după care vine excesul utilizării combustibililor
fosili, poluarea, și toate celelalte. Vocea papei Francisc se
alătură tot mai energic savanților care cer măsuri drastice în
direcția protejării naturii deja periclitate în grad prea înalt.
Salvarea biosferei planetei  noastre se impune ca prioritate
supremă, iar politicienii, preocupați aproape exclusiv de
menținerea lor la putere, fac mult prea puțin pentru acest
deziderat.

OBOSEALA  EUROPEANĂOBOSEALA  EUROPEANĂ
Corneliu Zeana, Damiana Weinberger

„În condițiile în care explozia demografică din unele țări africane 
nu este temperată, emigrarea masivă spre Europa nu va putea fi evitată.”
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DESPRE  MOLDOVA,  CUDESPRE  MOLDOVA,  CU
CĂRŢILE  PE  MASĂCĂRŢILE  PE  MASĂ

Pe mine unul, ca simplu român,
mă interesa luciditatea ţării mele, de
care nu trebuie să se îndoiască niciun
posibil potenţial agresor, chiar dacă,
aidoma legendarelor sirene - înainte
de a trimite omuleţii verzi, ca în
Crimeea, în cazul nostru, ipotetic, ar
fi fost repetabilă mimarea în spaţiul
intracarpatin, sau de a trimite voluntari
tocmai dornici de un concediu, la
alţii în Donbas, la noi ca turişti pro-
ba bili în Dobrogea -, bezelele sunt
bune pentru cei unilateral informaţi. 

Partea interesantă este că interlo -
cutorul meu a ţinut, în mod repetat,
să precizeze că mai puţin are date
despre situaţia din Republica
Moldova. O realitate geopolitică a
ultimului sfert de veac, apărută după
decesul Uniunii Sovietice, anterior
fiind, în perioada interbelică, parte a
României în graniţele sale naturale,
ulterior fiind cotropită de cizmele
staliniste şi devenind o republică
tristă în frontierele imperiale ale
URSS. 

I-am expus atunci punctul meu de
vedere. Oarecum matematic. Oficial,
Republica Moldova are 3.900.000
de locuitori. A dat afirmativ din cap.
400.000 sunt sub ocupaţie rusească
în Transnistria. A surâs enigmatic.
Mulţi lucrează peste hotare...
„700.000 în Rusia!” a punctat
triumfător. „De acord, dar 800.000
în Occident.” Nu a avut replică. Şi
au mai rămas circa 2.000.000 de
europeni trăitori între Nistrul graniţei
regale şi Milcovul de azi, Prutul
lacrimilor buneilor noştri, fugiţi din
Basarabia, precum bunicul meu, cu
copiii mici, doar pentru a nu rămâne
sub ocupaţia hoardelor sovietice,
care credeau că sunt zeii pe pământ
lovind românii nevoiaşi cu paturile
armelor lor imperiale. 

2.000.000 fiind numărul locuito -
rilor din Bucureşti, fără suburbii.

Aici, în privinţa Republicii Moldova,

se vede diferenţa de atitudine geo -
politică, dintre Bucureşti şi Moscova.

Eu unul pot înţelege raţiunile
istorice, dar şi strategice, pentru care
Kremlinul a decis atacarea Ucrainei
şi ocuparea, manu militari, a peninsulei
Crimeea. Cu toate acestea, anexarea
acestui portavion terestru, reprezintă
o încălcare a dreptului internaţional
actual, a suveranităţii naţionale, a
independenţei şi a integrităţii teritoriale
a unui stat cu frontiere recunoscute
la ONU. 

Comparativ, România a recunos -
cut Republica Moldova, precum a
procedat şi Republica Federală
Germania cu Republica Democrată
Germană. Dreptul istoric la reuni -
ficare, al comunităţii latine aflate la
vest şi nord-vest de Marea Neagră
fiind incontestabil. 

România speră şi crede că reîn -
tre girea va fi cerută, ca în anul 1918,
de la Chişinău, fiind, în viitor, con -
cre tizată doar pe cale democratică, după
exemplul unificării RFG cu RDG. 

LA CE INDEPENDENŢĂLA CE INDEPENDENŢĂ
VISEAZĂ KREMLINUL…VISEAZĂ KREMLINUL…

Interlocutorul meu, diplomatul
răsăritean, îmi explica, cu o consec -
venţă imperială, că nu înţelege de ce
nu ar fi fost mai bine ca state foste
sovietice, precum Ucraina şi
Republica Moldova, să rămână la
opţiunea de a fi… independente,

adică nici cu Uniunea Europeană,
nici cu Eurasia lui gospodin
Vladimir Putin. 

Formulare aparent frumoasă, dar
neserioasă. 

Moscova spera ca după unificarea
Germaniei, totul să rămână cum era
înainte, adică să aibă un control total
în republicile foste sovietice şi unul
indirect în ex-statele socialiste din
decedatul Tratat de la Varşovia.
Peste poate!

Scăpate de
cnutul imperial,
redescoperind
libertatea de
exprimare,
învăţând ce este şi
cum trebuie
consolidată
democraţia,
Polonia, România,

Cehia, Slovacia, Bulgaria, Ungaria,
cărora li s-au alăturat statele baltice,
au optat pentru scutul NATO şi
comunitatea Uniunii Europene. 

Toate ţările enumerate fiind inde -
pen dente de Rusia, cu locuitori care,
în majoritatea lor covârşitoare, doresc să
trăiască în democraţii ca în Vest, nu
în autocraţii ca în Eurasia. 

MOSCOVA MOSCOVA 
NU CREDE ÎN LACRIMILENU CREDE ÎN LACRIMILE

UCRAINEI ŞI SIRIEIUCRAINEI ŞI SIRIEI

Obiectiv privind lucrurile, ruşii sunt
mândri că preşedintele lor, Vladimir

Putin, a surprins Occidentul de două
ori. Cu agresiunea din Ucraina. Cu
forţa expediţionară din Siria. 

Putin se vrea egalul lui Obama şi al
succesorului său, indiferent cine va
fi acesta. 

Dar tensiunea geopolitică este în
creştere, pacea mai fiind menţinută
doar pe trei canale: cel al serviciilor
secrete, acela al convorbirilor tele -
fonice, bisăptămânale,  dintre John
Forbes Kerry şi Serghei Victorovici
Lavrov, şefii diplomaţiilor americană
şi rusă, şi prin mai noua conexiune
dintre Pentagon şi Ministerul rus al
Apărării, care au recurs la video -
conferinţe, pentru a evita incidente
militare cu urmări previzibile,
pentru echilibrul geopolitic al lumii.  

După dialogul informal, cu
diplomatul răsăritean, încep să cred

că Moscova pare a
căuta o cale de ieşire
din situaţia de nici
pace, nici război, cu
Occidentul. 

Un dialog în care i-
am reamintit celui ce
vorbea bine limba lui
Mihai Eminescu, că
deşi Kremlinul a
fixat drept ţintă
ipotetică Deveselu şi
reclamă întărirea
dispozitivului militar

al NATO, la graniţa estică a
Alianţei, Rusia uită de propriile
avioane trimise să hărţuiască şi să
testeze apărarea statelor baltice şi a
ţărilor aliate din Marea Neagră. 

Nu NATO este pericolul pentru
Federaţia Rusă, ci, de pildă, China,
care a trimis peste 1.200.000 de
cetăţeni paşnici, cu familiile lor pe
teritoriul rusesc, să muncească
acolo, timp în care armata rusă, per
total, nu are decât 780.000 de
militari. 

Quod erat demonstrandum.

LINIA DE MIRĂ

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

Reflecție Euroatlantică

DIALOG  INFORMAL, DIALOG  INFORMAL, 
CU  UN  DIPLOMAT  RĂSĂRITEANCU  UN  DIPLOMAT  RĂSĂRITEAN

Într-un spaţiu public, la vedere, am răspuns invitaţiei unui diplomat
răsăritean, de a face un schimb de opinii despre situaţia politică

internaţională. Eu - ca simplu jurnalist şi rezervist. El - cu titlu personal, deşi
este activ la o ambasadă a unei ţări aflată în ascensiune imagologică, în

ultima vreme. Dialogul s-a purtat ca între doi europeni, conştienţi că se află,
din motive obiective, pe poziţii clar opuse. O discuţie care a durat trei ore.

Pornită de la ideea că statul reprezentat de diplomatul răsăritean 
se simte înconjurat de NATO.
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Vă mărturisesc – simt o mare bucurie şi vă
sunt recunoscătoare pentru că aţi acceptat
continuarea dialogului nostru. Înterviurile
realizate anterior au stârnit comentarii şi
interes în rândul cititorilor revistei noastre.

Domnule Florian Laurenţiu Stoica, având
în vedere ce se întâmplă acum în Europa şi în
alte continente, credeţi că însăşi atitudinea
omului a determinat aceste disfuncţii care se
petrec în societatea mileniului III? Şi mă
refer din punct de vedere comportamental,
religios şi economic.

Spunem – evoluţie! Unde este evoluţia?
Sunt măgulit de interesul manifestat în

jurul unor idei pe care le pot vehicula în spaţiul
jurnalistic, dar ţin să precizez că persoana mea
consider că reprezintă o medie a creierelor
societăţii româneşti actuale. Nu mă relev ca o
elită, iar evaluările pe care le etalez reprezintă
modeste contribuţii pe  eşichierul economico-
social şi tangenţial politic asupra cărora am
dreptul ca şi cetăţean să mă exprim.

Aşadar, mileniul trei vine cu o sumedenie
de provocări, mult diferite de cele pe care deja
le-am parcurs; sunt ştiute, au dimensiunea lor
istorică fixată în mentalul colectiv, în domeniul
relaţional, în interconexiunea fenomenologică
socio-umană în expansiunea ei logică şi legică
pe fondul schimbărilor profunde ale intereselor
mondiale de putere.

Malraux ar fi spus că secolul XXI va fi reli -
gios sau nu va fi deloc; dar cum vom trăi în
secolul în care de-abia am păşit?

Profesorul Paul Dobrescu, în lucrarea sa
„Lumea cu două viteze”, concluzionează într-
un fel că actuala situaţie duce la o „Finan -
ciarizare mondială a vieţii economice”. Facto -
rul de implozie a lumii moderne în sens
economic îl reprezintă „aroganţa”; este vorba
de aroganţa puterii în sens generic, ca fiind o
componentă a democraţiei, aş spune eu, spre
apusul ei, în formula actuală. În lucrarea
”Empires in the World History”, Jane Burbank
şi Frederic Cooper relevă cât de costisitoare
este aroganţa puterii pentru societate, pentru
individ şi, ca un fel de corolar, pentru viitorul
unei societăţi.

Socialul, în sens generic, ar trebui să se
articuleze cu proporţiile corpului uman.

Că oasele coloanei vertebrale sunt în număr
de 26, capul are 29 de oase, că biomecanica
umană integrează toate structurile umane spre
o anumită performanţă, toate aceste elemente
au o componentă comună – supravieţuirea,
inte  grarea socio-umană.

Unde ar fi evoluţia? În feluritele mani fes -
tări ale actorilor sociali; diferenţierea o face
gradul de pregătire, modul de agregare (socia -
lizare), felul în care percepţiile lor se integrea -
ză în structurile evolutiv-sociale.

Ca o constatare generică,  o serie din aceste
câteva reflecţii paleative, prin suprimarea
bazelor economice, în context au devenit caduce.

Asistăm, de fapt, la un fel de involuţie, iar
în acest sens unii factori externi încearcă să ne
impună alte standarde.

Migraţia în masă a oamenilor, începută în
această vară fierbinte, se crede că se va am -
plifica în următorii ani, producând mare
vânzoleală. Credeţi că acest fenomen poate fi
„stins” în curând sau poate deveni foarte
periculos dacă nu este tratat cu înţelepciune
şi seriozitate?

Migraţia în sine este un fenomen natural;
oamenii de pe întreg mapamondul, mânaţi de
interese economice, pentru un trai mai bun, ori
„dezertând” din zone de conflict spre a-şi men -
ţine condiţia umană, îşi stabilesc ţinte care
reprezintă de fapt state, în care să îşi regăsească
aceste deziderate.

Actuala migraţie, ca un diluviu uman,
format din sute de mii de semeni, poate mili -
oane, veniţi brusc, eventual manipulaţi, spre
acest exod, nu face decât să schimbe din
temelii societăţi preexistente, aşezate istoric pe
anumite aliniamente.

Astfel, cei ce emigrează din Orientul Mijlo -
ciu, Africa de Nord ori Asia Centrală reprezintă
structuri complexe, formate din intelectuali

(poate chiar de vârf), vorbitori perfecţi de limbi
europene, muncitori calificaţi, forţă de muncă
brută (de altfel necesară), ceva derbedei şi ISIS;
cei din urmă cu puternice amprente desta bili -
zatoare.

De unde au plecat, au lăsat uriaşe goluri în
structurile economico-politice de acolo, unde
au venit vor trebui integraţi, cu costuri econo -
mico-sociale uriaşe.

Rezultanta este, dacă se poate spune aşa, pe
negativ. De unde au plecat au „golit” structurile
economico-sociale pe care le-au părăsit, iar
unde au venit va trebui să li se găsească un rost;
cam complicată această ecuaţie.

Acest fenomen nu va putea fi „stins” nicio -
dată, poate doar estompat, că doar recent i s-a
dat o anumită dimensiune pe fondul lipsei de
reacţie a UE; sau poate chiar şi-au dorit-o. Noi
oricum nu.

Prin anumiţi vectori care nu pot fi con -
trolaţi, acest fenomen, al acestui tip de migra -
ţie, poate deveni periculos. La noi avem resurse
umane spre a controla, la un ofiţer, în jur de 60-
80 de persoane.

La cotele obligatorii, care vor fi impuse de
UE, vor trebui alocate resurse pentru aparatul
de prevenţie de zeci de ori mai mari.

Vorbim în ultimii ani, din ce în ce mai
mult, despre o lume a viitorului, despre felul
în care putem să o realizăm, despre felul în
care putem să ne schimbăm. Civilizaţia uma -
nă se apropie de un prag important al evolu -
ţiei sale. Lansăm proiecte peste proiecte, con -
fe rinţe... simpozioane... şi? În România se pare
că totul, în acest sens, se mişcă destul de lent.

Societatea în sens larg gravitează în jurul
unei arhitecturi economice, a cărei construcţie
a fost generată de o multitudine de factori.
Alte rarea acestei arhitecturi determină fractu -
ra rea unor componente socio-economice; în
starea de la care au plecat nu vor mai putea
ajunge niciodată.

Proiectele sunt elaborate de specialişti,
proiecţiile, în domenii variate – sănătate,
cultură, apărare... sunt apanajul politicului.
Acesta din urmă stabileşte priorităţile, etapele,
resursele, mărimea acestora...

Fiecare ţară îşi proiectează viitorul în
funcţie de specificul ei, aceasta însemnând re -
sur se umane, istoric, obiceiuri/cutume, pro iec -
ţii poli tice foste ori în derulare, oricum într-o
formulă, indiferent de ambiţiile politice, care
să genereze prosperitate.

Au fost coagulate o serie întreagă de linii
directoare transpuse în modele economice, în
sens generic.

Pe scurt, acestea ar fi: modelul francez (Franţa,
Italia), modelul nordic-suedez (Suedia, Norve -
gia, Finlanda, Danemarca), modelul economiei
sociale de piaţă (Germania, Austria, Olanda),
modelul neoamerican – anglo-saxon (SUA, UK,
Canada, Belgia), modelul japonez, modelul latin
(Spania, Portugalia), modelul chinezesc etc.

A încercat primul nostru emanat ca teoretic
să ne împingă fie spre un model japonez (impo -
sibil) ori suedez (cam idilic în exprimare).

Ditirambele de atunci, transpuse chiar şi
într-o maculatură tipografică, nu mai aveau
resortul principal, baza, economia interdisci -
plinară; iar „autorul” ştia acest lucru.

În acest sens, dacă ar exista un turnesol
social, probabil că ar face să roşească aproape toţi
actorii politici care au deţinut puterea după ’90.

Nu conferinţele ori simpozioanele pot
aduce prosperitate, ci măsurile economice
coeren te, agregate pe un model poate propriu
românesc (nu acela în care au fost înstrăinate
ori distruse valorile intrinseci lăsate de
Dumnezeu) care să fie proiectat pe o distanţă
rezonabilă de timp, să fie respectat de către toţi
vremelnicii ocupanţi ai puterii.

Romanii spuneau că istoria este învăţă -
toarea vieţii („Historia, magistra vitae”). Ştiu
că vă preocupă descoperirea şi înţelegerea
istoriei familei dumneavoastră dar, în mod
special, vă preocupă istoria României. În
momentele de derută, în momentele de criză,
credeţi că istoricul poate influenţa politica?

Eu cred că politicienii ar trebui să cunoască
foarte bine evenimentele istorice pentru a
putea evita greşelile care s-au făcut în trecut.

„Istorie se cheamă ceea ce s-a întâmplat cu
adevărat, nu ceea ce am vrea să se fi întâmplat”
– Nicolae Iorga.

Istoria unei familii în sens larg cuprinde
faptele dovedite, de o oarecare notorietate, ale
înaintaşilor săi, şlefuite cele personale de apro -
piaţi, iar cele publice de către actorii în mediul
cărora au acţionat.

Pe o genealogie documentară, ce se întinde
pe câteva sute de ani, a familiei mele, nu pot
decât să punctez că o multitudine de actori
înglobaţi în peisajul românesc începând din
secolul al XVI-lea şi-au adus cu prisosinţă
obolul pe altarul patriei. Istoricii nu au cum
influenţa politica în niciun fel, ei sunt cerce -
tători, încearcă să descifreze interconexiunea
feluritelor evenimente, nicidecum să intervină în
evoluţia lor, nu acesta este rolul ce şi l-au asumat.

Politicienii, da, cei care au şi ceva cultură
pot influenţa evenimentele aflate deja în miş ca -
re. Rolul lor poate fi taxat ca pozitiv, iar istoria
poate confirma acest lucru, sau negativ, iar aici,
pe lângă istorie, e necesar să intervină şi struc -
turile abilitate ale statului.

Bunăoară, Revoluţia a fost sau nu, Mineria -
dele au avut diriguitori concreţi, distrugerea infra -
structurilor economice au actori cerţi care pot
răspunde pentru faptele lor şi multe altele. Despre
greşeli, butada ante ’90 „Din greşeală în greş -
eală spre victoria finală” acum ar fi o altă vari antă:
„Din progres în progres până la ultimul deces”.

În perioada 1990-1993 aţi fost Director
general la Primăria Capitalei. Sunteţi mulţu -
mit de felul în care se desfăşoară acum viaţa
oraşului nostru?

În perioada 1990-1993, fără a fi un
„emanat” al CFSN-ului, ci doar ca profesionist
am coordonat la Primăria Capitalei Direcţia
Generală de Programe şi Urbanism Comercial,
un fel de urmaşă a fostei Direcţii Generale
Comerciale a aceleiaşi Capitale.

O perioadă teribil de dificilă, în care
oamenii de rând aveau speranţe mari pe felurite
planuri, ţinta realizărilor lor fiind centrată pe
două paliere, Guvern şi Primăria Capitalei. La
Guvern era mai greu de pătruns, pe când la
Primărie, cel puţin la mine, se perindau între 50
şi 200 de persoane zilnic, chiar şi sâmbăta iar
uneori şi duminica. Absolut toţi cereau ceva, în
condiţiile în care nu prea era legislaţie în mate -
rie. Apăruse pe la finele anului ’90 şi Decretul
Lege 54, care permitea, de fapt legifera pro -
fesiile liberale, iar toată lumea dorea spaţii
comerciale pentru a-şi asigura o oarecare
supravieţuire în condiţiile în care întreaga
economie era de stat.

Prin primăvara anului ’90, Primul Ministru
de atunci a venit cu o antieconomică măsură
sta bilind aşa, din pix, în condiţiile în care în -
treaga economie era de stat (exceptând coope -
ra ţia) ca paritatea leu/dolar să fie modificată
de la 1/21/35 leu/$ la 65 leu/$ şi de aici a
început totul.

Viaţa oraşului nostru este stabilită de alţii,
niciodată în aceşti 26 de ani, pentru vreun
proiect, nu a fost consultată populaţia. Din ce
cauză? Pentru că înlăuntrul actualei Capitale
avem 7 primari.

Din ’90 încoace, nicio publicaţie, nicio
fiţuică, niciun comentariu TV nu a abordat
anacronismul existenţei celor şase sectoare cu
ai săi prim secretari, pardon, primari. Sec toa -
rele sunt o invenţie comunistă pentru a controla
totul pe arealul lor de competenţă, acum spre a
aduna doar voturi pentru preamărirea aleşilor
locali. New York-ul, Parisul, Moscova, Tokyo
câţi primari ar trebui să aibă? Ba chiar şi
Chişinăul lui Chirtoacă ne-ar putea da lecţii.
Dar noi nu, vrem musai 7 primari care de fapt
se calcă pe bombeuri.

Domnule Stoica, sunteţi un bun cunos -
cător al aspectelor economice, politice,
culturale pe care le trăim în aceste vremuri
foarte interesante. Opinia dumneavoastră –
ce condiţii ar trebui să îndeplinească cineva

pentru a fi un bun preşedinte.
Într-un eseu de-al meu, scris înainte de

noiembrie 2014, prefiguram cum ar trebui să
fie un preşedinte, şi anume:

Să fie nu foarte înalt – înălţimea prea mare
înseamnă un fel de putere dăunătoare.

Ochii – să nu fie direcţi pentru că ar putea
fi „citiţi”, ci poate oblici.

Să se încovoaie din şira spinării spre a
satisface pentru început (înaintea votării) ma -
so chismul general că acel personaj este supus
poporului.

Să surâdă. Nu să râdă pentru că ar da
dovadă de neseriozitate. Nici sobru că denotă
că ar fi un „constipat” avid pentru putere.

Peroraţia faţă de mase limitată, abundentă
prin gestică şi mai presus pentru început să nu
rostească nimic, să dea în mulţime doar din cap
afirmativ, indiferent ce clamează „zdrenţăroşii”
strânşi prin adunături publice.

Pe mass-media – cu un chip surăzător să
„tai” elanul interlocutorilor, dacă se poate tot
timpul şi să-ţi prezinţi inepţiile tale, diametral
opuse faţă de ale partidului care conduce în
prezent şi care constaţi că e cam pe ducă,
supra licitând măsurile tale pe care le vei
„implementa” de dimensiuni faraonice (ştiind
sigur că nu pot fi realizate) pentru a-ţi strivi
eventualii oponenţi.

Cu diverse „cozi de topor” să dezvolţi o
campanie agresivă pe toate planurile, pentru a
doborî puterea „infractoare” actuală. 

Să câştigi apoi puterea, pentru început să
dai dovadă (nu în realitate) că îţi respecţi
promisiunile electorale.

Să calci în picioare toate promisiunile
făcute, pentru a îndestula sub diverse forme, pe
cei care te-au susţinut materialmente spre a
ajunge la putere.

Să devii arogant, autoritar, viclean (precum
Henric al IV-lea). Să distrugi, să slăbeşti ori să
blochezi structuri legale de soluţionare a unor
diferende sociale (precum Machiaveli). Să
arunci praf în ochi maselor prin mass-media,
prin sloganuri propagandiste (de tip Hitler ori
Stalin). Să extragi din legislaţia Universală
acele elemente care să îţi justifice dominarea,
actele iresponsabile.

Şi aşa, prin cumularea acelor elemente ai
devenit DICTATOR – ce frumos, ce plăcut şi
ce benefic e acest statut.

Pentru cât timp? Greu de spus. Oricum acest
cumul de atitudini şi acţiuni nu poate conduce
la ceva pozitiv. Viaţa  oricărui individ de pe
pământ, indiferent de sex, religie, origine socială,
nivel de pregătire ş.a.m.d este unică şi irepetabilă.

Nu! Acesta ar fi un vis urât care cu
siguranţă nu se va împlini. Un bun Preşedinte
trebuie să se dedice norodului, să îl iubească cu
adevărat, să-l slujească fără tăgadă, cu devo -
ţiune, să-şi sacrifice interesele sale, viaţa sa,
celor care l-au ales, care şi-au pus speranţa în
el, care îl adulează atunci când intră în consens
cu aspiraţiile generale ale societăţii. Poporul, în
sens larg, trebuie să simtă că este protejat, că
are o pavăză, un conducător care ştie ce are de
făcut ca să-i apere interesele.

Acestea nu sunt ditirambe, reprezintă după
părerea mea repere pentru un bun Preşedinte.

Ce ne puteţi spune despre pasiunea pentru
literatură? Pe când lansarea unui nou
volum?

Citesc şi scriu după miezul nopţii, timp în
care, în sfârşit, nu mai sunt deranjat. Am
material pentru câteva volume de eseuri şi
poezii. Încerc, în luna noiembrie a acestui an,
să lansez un volum de eseuri cu acoperire
social-economico-politică.

Furnizez materiale unor istorici mai tineri
şi mai puţin, spre a aborda teme legate de
istoria familiei mele, de a realiza unul din
dezideratele înscrise în Statutul Fundaţiei
Literar-Istorice „STOIKA”, al cărei Preşedinte
sunt, şi anume o monografie de familie aşa
cum am mai arătat, care se întinde pe mai
multe sute de ani.

Vă mulţumesc pentru interviul acordat şi...
va urma.

„FIECARE  ŢARĂ  ÎŞI  PROIECTEAZĂ  VIITORUL„FIECARE  ŢARĂ  ÎŞI  PROIECTEAZĂ  VIITORUL
ÎN  FUNCŢIE  DE  SPECIFICUL  EI ...”ÎN  FUNCŢIE  DE  SPECIFICUL  EI ...”

Rodica  Subțirelu 
în dialog cu

FLORIAN  LAURENȚIU  STOICA
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ŞTIINŢE  NONCONVENŢIONALE - NOOLOGIE - PARAŞTIINŢE

P L A N E T A

N I B I R U
RĂZBOIUL  METEOROLOGICRĂZBOIUL  METEOROLOGIC

VIITORUL PĂMÂNTULUIVIITORUL PĂMÂNTULUI
ÎNTRE SCHIMBĂRI MAJOREÎNTRE SCHIMBĂRI MAJORE

GEOPOLITICE GEOPOLITICE 
ŞIŞI

SCHIMBĂRI MAJORESCHIMBĂRI MAJORE
GEOCLIMATICEGEOCLIMATICE

În ultimele decenii, sunt tot mai frecvente,
abordările mai mult sau mai puţin coerente, cu
îndrăzneală sau timiditate, cu o doză de certitudine
sau adesea cu titlul de ipoteze, presupuneri şi
predicţii care relevă impactul direct sau indirect al
unor acţiuni, altele decât deteriorarea accidentală a
mediului înconjurător, din care rezultă că se poate
vorbi deja de aşa numitul război geofizic, generat
de capacitatea umană de a eroda geosfera
(litosfera, hidrosfera, atmosfera) în scopuri ostile. 

Apărut şi experimentat în perioada Războiului
Rece, războiul geofizic a fost abordat în literatura
militară de specialitate mai întâi sub conceptul de
război meteorologic şi de război ecologic - în
SUA şi Occident şi sub termenul de război
geofizic sau geoclimatic - în URSS şi China. 

Conform unor specialişti sovietici (printre
care generalul Ivan Rotnedin)  noţiunea de război
geofizic cuprinde complexul de măsuri
îndreptate în scopul perturbării, pe teatrele de
operaţiuni militare, a condiţiilor naturale  şi a
formării unor condiţii noi, care exclud sau
îngreunează, în mod esenţial, acţiunile de luptă
ale trupelor şi viaţa populaţiei paşnice. 

În literatura de referinţă unii autori  occidentali
(Arthur H. Westing) folosesc noţiunea de război
ecologic înţelegând prin aceasta manipularea
mediului în scopuri militare ostile. El consideră
că manipulările ostile ale mediului, cele mai uti -
le din punct de vedere militar, ar fi cele în care
un consum relativ modest de energie declan -

şatoare ar conduce la eliberarea unei cantităţi
considerabile mai mari de energie distructivă
direcţionată.

Scopul unui astfel de atac asupra mediului
terestru sau marin – susţine Hellen C. Noltimier
(profesor la universitatea statului Ohio) – ar putea
fi distrugerea economiei unei ţări ţintă, a
standardului de viaţă, a capacităţii de a purta
un război sau chiar de a supraviţui pe termen
lung.

Conform Lexiconului Militar prin Război
Geofizic (ecologic) se înţelege o formă de pur -
tare a războiului total în care se folosesc
mijloace şi metode de modificare a mediului
natural, considerându-se că acestea pot
provoca distrugeri atât de mari, încât ar obliga
adver sarul să înceteze acţiunile de luptă. 

Într-un studiu politico – militar generalul
Dumitru I. Dumitru defineşte războiul geofizic ca
pe un război care ar consta în modificarea, în
scopuri distructive a mediului înconjurător,
urmărindu-se ruperea echilibrului existent în
natură şi declanşarea, prin mijloace tehnice a
unor fenomene şi procese cu efecte distru -
gătoare asupra populaţiei şi mediului ambiant-
terestru, aerian şi maritim. 

Arthur Westing, unul dintre specialiştii SIPRI
spunea că războiul geofizic se referă la
manipula rea mediului în scopuri militare ostile.
Manipulările ostile ale mediului, cele mai utile
din punctul de vedere militar, ar fi cele în care
un consum relativ modest de energie declan -
şatoare conduce la eliberarea unei cantităţi
considerabil mai mari de energie distructivă
direcţionată.

Specialiştii afirmă că din punct de vedere
tehnic, sunt posibile anumite modificări substan -
ţiale ale geosferei şi că acestea ar putea avea efecte
deosebit de nocive asupra mediului înconjurător.

În cartea sa, „Starea vremii, după dorinţă”,
apărută în 1976, ziaristul Georg Breuer, specializat
în probleme ştiinţifice, dezvăluie pericolele influ -
en ţării meteorologice, prezentînd eforturile unor
specialişti din SUA, Australia, URSS, China şi alte
ţări, de a realiza o „Bombă climatologică”. Se
pune întrebarea dacă se poate realiza, la dorinţă, o
ceaţă densă, dacă se pot multiplica precipitaţiile,
da că se poate declanşa grindina, dacă se pot devia
cicloanele, dacă se pot produce secete sau, dim -
potrivă, ploi catastrofale în mod artificial la coman -
dă. În prezent răspunsul savanţilor este pozitiv.

Colonelul Emanoil Stanislav definea războiul
geofizic, ca presupunând activizarea unor
energii şi a instabilităţii existente în natură,
prin intervenţia deliberată a omului în structu -
ra şi dinamica factorilor de mediu şi folosirea
lor în scopuri distructive. 

Vladimir Ivanovici, director ştiinţific al
Institutului naţional de Meteorologie şi Hidrologie,
arată într-un interviu că în Australia, Israel şi Italia
a fost testată cu succes practica însămânţării
artificiale a norilor cu nuclee de condensare în
scopul realizării ploilor artificiale. 

Atsuma Ohmura, directorul Institutului pentru
Studiere fenomenelor meteorologice din Zurich a
dezvăluit cotidianului „Bild” câteva dintre scena riile
terifiante, care ar putea fi puse în aplicare de armata
SUA, cum ar fi operaţiunile „Potopul”, „Era glaci -
ală”, „Vîntul”, „Apa”, care nu repre zin tă altceva
decât materializarea şi perfecţionarea mijloacelor prin
care fenomenele meteorologice pot fi produse şi
controlate de către om în scopuri militare. 

Unii oameni de ştiinţă studiind efectele răz bo -
iului geofizic apreciează că influenţarea artificială
a vremii, ca propcedeu de luptă, prezintă pericolul
potenţial de a da naştere la distrugeri necon -
trolabile, cu urmări de neprevăzut. Faptul cel mai
grav constă în probabilitatea mare ca asemenea

dr. EMIL STRĂINU
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distrugeri să aibă urmări mai grave pentru populaţie
decât pentru forţele armate.

Din punct de vedere istoric prima ploaie artifi -
cia lă a fost provocată la Bucureşti în anul 1931 de
către cercetătoarea Ştefania Mărăcineanu.
Datorită rezultatelor obţinute  Ştefania Mărăcineanu
a primit sprijin din partea guvernului francez şi a
repetat aceste experienţe în anul 1934 în Algeria,
fiind  încununate de succes. Aceste experienţe au fost
pe larg comentate şi apreciate de comunitatea
ştiinţifică, reprezentănd, ulterior, punctul de plecare
în cercetarea,  în acest domeniu.

Lupta omului cu fenomenele de secetă şi
deşertificare aveau acum o şansă reală, credibilă şi
demonstrată ştiinţific în mod experimental de cer -
ce tătoarea româncă.

Ea a demonstrat că pentru ameliorarea regi -
mului de precipitaţii, şi pentru producerea ploilor
artificiale, trebuiesc stimulate procesele ce se
petrec în norii de ploaie. Aceste procese sunt strâns
legate de intensitatea curenţilor ascendenţi de aer,
de cantitatea de vapori de apă şi prezenţa nucleelor
de condensare. Pentru producerea ploilor, este
necesară creşterea numărului de nuclee de
condensare prin însămînţări artificiale cu substanţe
chimice introduse în nori, cu rachete sau din avion,
metodă care se practică în România încă din 1958.

Această metodă s-a experimentat şi folosit
începând cu anii şaizeci şi în SUA, URSS şi
Australia. 

Abia după cel de-al doilea război mondial, în
anul 1946, inginerul american Vincent J. Shaefer a
făcut o experienţă pe muntele Washington, într-o zi
când deasupra acestuia pluteau nori denşi. El a
dispersat din avion, la baza norului, zăpadă carbonică,
ceea ce a dat naştere unei averse puternice.

Cercetătorii români au demonstrat că poate fi
folosită alături de zăpada carbonică, iodura de
argint sau anhidrida sulfurică, aceasta din urmă
fiind mai indicată, cu condiţia ca temperatura să nu
fie prea coborâtă, astfel că picăturile de apă să nu
se transforme în zăpadă.

Istoric vorbind prima ploaie artificială în
scopuri militare a fost provocată, în anul 1963 de
către armata americană în Vietnam, iar în anul
1966 tot americanii au provocat ploi torenţiale cu
urmări dezastruoase pentru provinciile din nordul
Laos-ului. După unele date ale presei occidentale
în perioada anilor 1969-1972 trupele americane au
practicat un război meteorologic secret în sud-
estul Asiei. 

Comparând efectele armelor cunoscute cu cele
ale războiului geofizic mai ale asupra forţei vii,
reiese că „ultimile pot provoca distrugeri mari,
oarbe; se pot folosi într-un război secret, sunt
mai puternice decât cele cunoscute şi se
datorează capacităţii omului de a cunoaşte,
dirija şi controla fenomenele naturale ale
planetei noastre”.

În prezent războiul geofizic prezintă perspec -
tivele posibilului, dar cu menţiunea că, într-un ase -
menea conflict noţiunile de învingător şi învins
s-ar putea confunda, fără a se putea face dis -
tincţie între victimele militare şi cele civile, între
agresor şi atacat, fapt ce accentuează şi mai mult
monstru ozitatea căutărilor militare ale unor sa -
vanţi în acest domeniu. 

Deşi raţiunea duce la concluzia că folosirea
acestui gen de război, ca instrument în relaţiile
lumii moderne este greu de presupus căutările şi
faptele, experimentele militare confirmă folosirea
tehnicilor acestui tip de război.

La cererea Organizaţiei  Mondiale de
Meteorologie – OMM, din anul 1975, a fost
adoptat un proiect internaţional intitulat „Proiectul
de creştere a cantităţii de precipitaţii”, eşalonat pe
un deceniu. Experienţele s-au făcut în Spania, la
Valla Dolid, ca şi în alte ţări. Cercetătorii indieni
de la Institului de Meteorologie Tropicală din New
Delhi, lansând din avioane sare şi sulfat de calciu
deasupra norilor, au obţinut un spor de 20% a
cantităţii de ploaie. În Japonia, specialiştii au
iniţiat crearea unor munţi artificiali din masse
plastice, înalţi de câteva sute de metrii şi întinşi pe
o lungime de mai mulţi kilometri pentru a influ -
enţa regimul de precipitaţii.

În alte ţări, ca Franţa, Australia, Africa de Sud
se obţin rezultate promiţătoare în domeniul
precipitaţiilor artificiale. Conform literaturii de
specialitate în SUA ploile artificiale se folosec
pentru stingerea incediilor din păduri şi pentru
completarea rezervei de apă (pierdute în urma
evaporării) din lacurile de acumulare. În fosta
URSS experienţe de acest gen s-au făcut pe malul
lacului Sevan (Armenia) din necesitatea de a pro -
voca, prin ploi abundente, creşterea nivelului lacu -
lui care scade continuu din cauza infiltraţiilor şi a
unei intense evaporării. Aceasta se realizază printr-
un dispozitiv special acţionat de un motor cu
reacţie, prin care se lansează în atmosferă un

curent de aer încălzit ce pătrunde în masa norilor şi
produce ploaie.

O încercare cu efecte neaşteptate a avut loc în
China în primăvara anului 2000. Cercetătorii chi -
nezi au lansat în atmosferă, într-o regiune sece -
toasă, mai multe rachete cu iodură de argint în
scopul obţinerii ploii. Ne luându-se în calcul toţi
factorii de mediu ai zonei respective savanţii
chinezi s-au trezit într-un interval foarte scurt de
timp în zona menţionată cu ninsori abundente.
Însămânţarea norilor nu este singura tehnică ce
poate fi folosită în cadrul războiului meteorologic
modern. Există cercetări care au dus la provocarea
ceţei artificiale.

Generalul inginer Marian Rotaru, a prezentat
în cadrul unui simpozion al Comandamentului
Apărării Civile aspecte inedite necunoscute mare -
lui public privitoare la războiul geofizic şi la
urmările pe care acesta le poate avea asupra unor
zone, ţări sau continente. Conform spuselor sale
una din armele totale, care pot asigura supremaţia
unui stat asupra altui stat sau grupări de state, o
constituie Experimentul CLIMA. Cunoscută sub
numele de armă meteorologică (geofizică) aceasta
poate strica precarul echilibru dintre factorii de
mediu, iar efectul acestei operaţii poate provoca
dezastre incalculabile.

Conform ziarului „The New York Times” din
10 respectiv 21 iulie 1972, folosirea conştientă a
substanţelor chimice în scopul desfrunzirii (defo -
lierii) pădurilor şi, ca urmare, distrugerea acestora
în scopuri militare, urmărind interzicerea ascun -
derii inamicului şi facilitarea ducerii acţiunilor de
luptă ale trupelor proprii au fost folosite de
subunităţi specializate ale armatei americane în
războiul din Vietnam şi în Orientul apropiat în
conflictul israeliano-arab din 1967 de către trupele
israeliene. 

Revista sovietică „Obozrenie” prezintă
folosirea în scopuri militare a furtunilor de foc în
cadrul operaţiunilor militare prin folosirea masivă
a armelor nucleare, a substanţelor chimice incen -
diare de tipul napalmului, a supernapalmului, ter -
mitului şi a aliajului electron, a bombelor incen -
diare cu magneziu, cât şi a folosirii cantităţilor
megalitice de combustibili clasici.  

Iată cum concepe şi descrie specialistul
englez Michael Hatley un asemenea fenomen,
provocat de o bombă nucleară cu un echivalent
de 20 de megatone TNT: 
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„Globul de foc având o temperatură de 8000
de grade Celsius va avea un diametru de 7 kilo -
metri, vaporizând tot ceea ce atinge, iar căldura in -
tensă generată de reacţia în lanţ va da naştere la
numeroase incendii. Oamenii aflaţi în aer liber vor
suferi arsuri de gradul trei până la o distanţă de 30
kilometri. Incendiile individuale se vor transforma
într-un pârjol devastator. Năvala uraganului de
oxigen iscat cu acest prilej va alimenta flăcările şi
va duce la o deflagraţie masivă capabilă să
devoreze orice material combustibil precum şi
orice fiinţă vie pe o arie de mai multe sute de
kilometri pătraţi. 

Clima, şi sub unul dintre aspectele ei, vremea
poate constitui, dacă este bine cunoscută şi diri -
jată, o armă care poate oferi supremaţia pe orice
teatre de acţiuni militare.

Tehnicile războiului geofizic au constituit
decenii de-a rândul secrete dintre cele mai bine
păzite, dar încet, încet, adevărul începe să iasă la
iveală. Astfel, pentru o perioadă scurtă de timp
(câteva zile) începând cu 9 iunie 1972, mari
inundaţii au devastat regiunea Rapid City din
statul Dakota de Sud din SUA. Fenomenul era atât
de neaşteptat, pentru clima acelei zone şi ano -
timpul respectiv, însă s-a declanşat imediat o
anchetă la nivel guvernamental. Dar cu cât ancheta
progresa cu atât rezultatele ei deveneau mai
inaccesibile.

Primele rezultate oficiale au venit abia după
trei ani când s-a demonstrat că tocmai în acea
perioadă şi în acea zonă s-au efectuat experienţe de
însămânţare a norilor cu iodură de argint. În ciuda

consecinţelor, testele au continuat până către finele
anului 1975. Ulterior s-a aflat că inundaţiile pro -
duse în această zonă s-au datorat unor experienţe
ce vizau crearea artificială a precipitaţiilor.
Ulterior, prin tatonări, în aceeaşi zonă s-a realizat
şi o distribuţie prielnică a precipitaţiilor care a dus
la o creştere uniformă a producţiei agricole din
zonă cu peste douăzeci la sută. 

Unele ţări din America Centrală, între care
Honduras, Nicaragua, Guatemala şi altele, au
reclamat la ONU, în repetate rânduri, că SUA au
deturnat uraganele către coastele lor producându-le
pagube incalculabile. Dacă americanii n-ar fi făcut
acest lucru uraganele respective ar fi devastat
Florida şi alte state americane. 

În anul 1976 conducerea R.P. Chineze le-a
reproşat oficial „fraţilor sovietici” că „storc” norii
în apropiere de graniţa comună, pentru ca ploile atât
de aşteptate în China să cadă în URSS, în unele
regiuni ce erau binecunoscute prin ariditatea lor.

Sub pretextul sprijinirii agriculturii, în
deceniile cinci şi şase au fost create experimental
şi ulterior consacrate prin utilizare diferite metode
de creare a ploii la comandă prin împrăştierea unor
anumiţi aerosoli în atmosferă. Aceasta se realiza
cu ajutorul unor rachete aşa-zis meteorologice. Tot
cu rachete şi proiectile de mare calibru se realiza
distrugerea norilor de grindină şi decompensarea
zonelor orajoase. Succesul era de cele mai multe
ori deplin. De aici şi până la a folosi astfel de
procedee pe teatre de operaţii militare nu a fost
decât un pas.

În timpul războiului din Vietnam, folosind
substanţe chimice defoliante, trupele americane au
acţionat cu succes împotriva vietnamezilor pe
durata acţiunilor duse în junglă, păduri şi deltă.
SUA a utilizat în timpul războiului din Indochina
„sistemul norilor împrăştiaţi” în tot sud-estul
asiatic producând prin acest sistem pagube
enorme. Un document al CIA publicat cu ceva
timp în urmă probează capacitatea armelor
geofizice în modificarea climei, evidenţiind că în
Vietnam americanii au reuşit să scoată  în afară
circuitul agricol, peste cincizeci la sută din
suprafaţa cultivabilă a acestei ţări. Conform unor
informaţii date publicităţii, americanii au pulve -
rizat conţinutul a cincizeci de mii de containere cu
iodură de argint deasupra traseului prin care
Vietnamul de Nord aproviziona cu arme trupele
comuniste din Vietnamul de Sud. Prin aceste
operaţii componente ale războiului geofizic, ce au
purtat numele de cod Popeye, Compatriot şi
Imtermediary, s-a încercat prelungirea sezoane -
lor ploioase, şi transformarea rutelor de aprovi -
zionare într-o masă de noroi pentru împiedicarea
deplasării convoaielor. Prin folosirea acestor
substanţe la care s-au adăugat şi altele de natură
biochimică s-a realizat în acea perioadă primul
conflict armat din istoria modernă a lumii în care
mediul biologic a fost distrus în mod conştient şi
sistematic. Pentru refacerea acestuia sunt necesari
- atenţie- 100 de ani!
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Ce secrete deţine o vrabie sau un porumbel care,
cu atâta simplitate, sfidează gravitaţia şi se

ridică de la sol ?!

În zborul peste Atlantic am constatat o paradoxală
combinaţie între indiferenţa celor îmbarcaţi, şi
încrederea că mijlocul de transport este foarte sigur,
că piloţi, avion şi pasageri vor ajunge cu bine la
destinaţie. Se serveşte masa, se vizionează filme,
nimeni nu se interesează cum arată sutele de pasageri
îmbarcaţi.

Un gând hazliu m-a cuprins. Ce-ar fi să mă ridic de
pe scaun şi să spun: „O clipă de atenţie, vă rog! Ne
aflăm la 11 km deasupra Oceanului şi zburăm cu 1000
km pe oră după cum vedeţi pe ecranele tv. Sunteţi
conştienţi că ne aflăm în plină magie?”

Dar cui i-ar păsa? Este doar un zbor de rutină !

Trăim într-o lume care, cu puţin timp în urmă se
numea S.F. Indiferenţi la magie, intrăm în magazine
cu nasul în lista de târguieli, fără să dăm atenţie la
„ochiul magic’’ care ne deschide automat uşile. Toate
legăturile pe care le avem cu mijloacele tehnice au
devenit tele-ghidate. În curând poate că teleportarea
va deveni la fel de obişnuită ca zborul cu avionul. Am
devenit o generaţie de utilizatori de „magie”. Doar un
mic procent sunt programatorii şi, de ce nu,
manipulatori ai acestei lumi. Mă îndoiesc că va aduce
ceva bun omenirii această lume în care tehnica are ca
limite doar nivelul ei de finanţare.

Zeii de azi au învăţat, din păcate, de la zeii de ieri,
cum să se războiască folosind natura. Energia este
neutră din punct de vedere moral. Lumea se grăbeşte,
încât ştiinţa ajuns din urmă religia. Se pune problema
moralităţii în ştiinţă pentru a se evita repetarea unor
dezastre. S-a ajuns uneori la derapaje periculoase.
Serviciile de meteo şi radare care înainte susţineau
activităţile de zbor s-au transformat uneori în servicii
care împiedică sau chiar anulează zborurile navelor.
Sunt cunoscute mijloacele de manipulare a climei în
scopuri strategice şi nu mai este niciun secret că
anumite emisii radar, testate întâi de nemţi şi după
război, de americani, au perturbat câmpurile elec -
tromagnetice ale OZN-urilor care au început să se
prăbuşească. 

Aşa a început contactul cu tehnica extraterestră, a
apărut retroingineria şi aparatele de zbor ciudate, fără
nicio legătură cu seria aparatelor convenţionale.

Tehnica secretă de astăzi, deţine un avans de 50 de
ani faţă de lumea noastră cea de toate zilele.

Două elemente au stat şi vor sta, se pare, încă
multă vreme, în atenţia oamenilor: ZBORUL şi
IUBIREA. Amândouă se asociază foarte bine cu
noţiunea de LIBERTATE.

Starea de zbor sau de iubire îţi schimbă
perspectiva, vezi altfel decât ceilalţi.

Puiul de vultur născut pe vârf de munte nu va avea
niciodată aceeaşi perspectivă cu a bobocului de raţă
domestică.

Unii oameni au o perspectivă universală şi

depăşesc limitele timpului lor, alţii au o perspectivă
cotidiană, limitată, asupra lumii şi a vieţii. Totul
depinde de o anumită capacitate de înţelegere.

Trebuie să acceptăm că uneori trăim în lumi
paralele. Unii se ocupă de bulionul de toamnă şi este
bine. Alţii se preocupă de trecerea Pământului, în
această perioadă prin Centura de fotoni. 

Esenţialul este ca să ajungă fiecare în felul său, să
se bucure şi să iubească pentru că STAREA DE
IUBIRE este CHEIA unirii fiinţei umane cu energia
divină.

Acesta este marele SECRET prezentat simbolic,
metaforic, încifrat, în toate lucrările iniţiatice mai
vechi ori mai noi. 

Zborul şi iubirea sunt subiectele preferate ale
poeţilor şi scriitorilor. În momentele de extaz, de beţia
zborului sau a iubirii, sufletul se înalţă şi ne înalţă.

Mintea poate fi manipulată, condiţionată, dar
sufletul niciodată. Dar asta este altă poveste ! 

Cu astfel de gânduri mi-am umplut PASAJUL
obligatoriu transatlantic şi am aterizat în România ca
în fiecare an, în luna august.

Aici am avut onoarea şi plăcerea să fiu invitată la
un eveniment de excepţie – aniversarea a 50 de ani de
la înfiinţarea garnizoanei militare de elicoptere de la
Alexeni, Ialomiţa. Membrii Regimentului 94 de
Elicoptere, în număr de peste 300, s-au întâlnit în data
de 17 septembrie 2015 în faţa Catedralei din Urziceni. 

O fanfară a Academiei de Aviaţie din Braşov a
susţinut ceremonialul deosebit de emoţionant mai ales
când s-au depus coroanele de flori la Monumentul
Eroilor de lângă Catedrală şi, în acelaşi timp, au trecut
în zbor în semn de salut, elicoptere de la baza aeriană
Otopeni – acţiune foarte bine sincronizată. Au fost
discursuri scurte şi emoţionante, s-a oficiat o slujbă de
pomenire pentru cei care au plecat spre ceruri şi s-au
înmânat diplome şi medalii cu o calitate grafică
deosebită.

Deoarece aerodromul de la Alexeni este î prezent
un obiectiv în conservare, s-a făcut o vizită la faţa
locului cu câteva autobuze, spre aducerea aminte.

Ajunsă pe pista pustie şi năpădită de iarbă a
aerodromului – un cadou postrevoluţionar făcut
armatei aerului – imaginaţia mea de scriitoare s-a pus
iar în mişcare.

Deci, întâlnire cu... o istorie! În anul 1948, soldaţii
unei unităţi militare din Bărăgan, descărcau
materialele care soseau în gara Broşteni – Ialomiţa,
pentru construirea aerodromului din Alexeni.

N-am participat la acest eveniment pentru că abia
mă născusem, dar nu am ratat ocazia peste 10 ani. În
1958 am vizitat garnizoana sovietică care se pregătea
de plecare. Am cântat şi am recitat poezii în ruseşte cu
elevii din clasa mea, am primit bomboane şi am
vizitat carlinga unui avion cu reacţie. Ruşii au plecat
şi după ei au venit de la Ianca – Brăila, piloţii români
cu avioanele cu reacţie MIG. 

După şapte ani, adică în 1965, ei s-au reîntors de
unde au venit lăsând locul elicopterişilor cu care mă
aflam acum, după 50 de ani, în „formaţiune” de
vizitatori.

Legătura de suflet cu acest aerodrom o
consemnasem în două dintre cărţile mele: „Cei şapte
ani de acasă” şi „Centrul Vechi”.

La petrecerea care a urmat la Restaurantul Royal
din Urziceni, generali, colonei, cadre militare cu
pregătire superioară, maiştri militari şi personal civil
de exploatare, ne-au făcut onoarea să primească, pe
rând, din mâna mea, cărţile citate şi alte câteva în
plus, oferite de mine celor implicaţi, drept cadou de
aniversare. 

În sală a fost proiectat şi un film scurt cu imagini
din istoria garnizoanei prin care s-au perindat, în
timp, mai multe generaţii de piloţi şi specialişti
militari. 

În a doua parte a filmului a fost prezentată
perspectiva acestei locaţii strategice care, într-o
variantă convertită, a dat un suflu de speranţă. Bine că
există un astfel de plan !

Petrecerea s-a prelungit până târziu în noapte.

Meritul iniţierii acestei întâlniri aniversare îi
revine domnului comandor Gheorghe Topor, în
prezent, preşedinte al Asociaţiei Veteranilor de
Război din Urziceni. El a ştiut să atragă şi să motiveze
un colectiv de elită, cadre militare şi civili, pentru
reuşita acestui eveniment mediatizat în presă şi la
posturi de televiziune locale. 

Datorită domniei sale, care este un om cu suflet
mare, patriot şi devotat armatei, am fost prinsă, pe
neaşteptate, în acest turbion de energie care „s-a
abătut” asupra oraşului Urziceni, oraşul meu de
baştină.

Am rămas cu o amintire extrem de plăcută de la
această întâlnire şi cu senzaţia că am trăit un moment
de magie, în compania „zburătorilor”. Şi vorbind din
nou despre ZBOR, cum ar fi putut să fie altfel?!

De ziua Armatei Române, am un gând bun pentru
toţi cei care au graniţe de apărat, graniţe geografice şi
graniţele de suflet ale naţiei române. 

CĂTĂLINA  STROE
Vicepreşedinte al

Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români
20 octombrie 2015 Montreal

ZBORUL  A  FASCINAT  DIN  TOTDEAUNA  OMENIREA!ZBORUL  A  FASCINAT  DIN  TOTDEAUNA  OMENIREA!

Supliment ştiinţific 
realizat de 

dr. Emil Străinu
Nr. 6

Noiembrie 2015
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Dacă ar fi să vorbesc despre sistemul
medical din România, la această

oră, aș începe cu reperele medicinei româ -
nești, nu cu problemele din sistem de care
știe toată lumea, cu care se confruntă atât
medicii cât și pacienții.

Am avut și avem nume de prestigiu,
numeroase și în acest domeniu de activitate.
Nume care au făcut și fac cinste României,
pe glob…

Am să încep cu dl. Acad.prof.dr. Leon
Dănăilă, unul din geniile de pe planetă,
cotat a fi unul dintre cei mai mari
neurochirurgi ai lumii. Domnia sa are peste
50 de ani de neurochirurgie, timp în care a
efectuat peste 40.000 de operații. O operație
durând și douăzeci de ore… Marele geniu a
scăzut rata mortaliății la operațiile pe creier
de la 50-60% la 3-4%.

Acest geniu al secolului XXI, acest om
minunat, este numit sculptorul de creiere, el
fiind primul care a făcut operații pe creier
cu laser în România.

El intră în sala de operații senin, cu
rugăciunea pe buze și salvează vieți. Acest
om minunat a întâmpinat multe greutăți în
desfășurarea complexei sale activități, dar
nu s-a oprit niciodată din drumul său. Chiar
de curând era dispus să-și vândă casa pentru
a putea publica o lucrare extrem de valoroasă
pentru lumea medicală.

Salariul unui medic care a ajuns la
apogeul carierei sale este extrem de mic,
umilitor… Și totuși dl. Leon Dănăilă nu s-a
plâns niciodată. Ar fi putut părăsi România
și ar fi fost, cu adevărat, recompensat finan -
ciar. Totuși a ales să rămână în țară.

Noi, cei care-i vedem sacrificiile, consi -
de răm că toți oamenii de știință trebuie să
se bucure de recunoaștere și de recompen -
sare materială binemeritate, corespunzătoare
nivelului de implicare și de pregătire.

Raed Arafat a înființat și coordonat
Sistemul Mobil de Urgență, de Reani ma -
re și Descarcerare (SMURD).

Sistemul condus de medicul Raed Arafat
a fost înființat la Tg. Mureș în 1991. Acea s -
tă activitate de salvare aeriană a reunit
profesioniști din sănătate/medicină, aviație,
pompieri. Numai în zece ani de activitate
aero-medicală au fost efectuate peste
12.000 de misiuni de salvare. Medicul Raed
Arafat a primit distincția de Cavaler al
Ordinului Legiunii de Onoare la reședința
Franței din București (conferită lui de am -
basadorul Franței în România – dl. Philippe
Gustin, pentru merite deosebite).

Dintre profesioniștii care au executat, cu
succes, misiuni de salvare în care și-au
riscat și viețile, aș aminti câteva nume:
Romeo Lupu (aviație) – pilot, manager de
proiect heliport și șef de serviciu la
Inspectoratul General de Aviație al M.A.I.

Comandor Emil Bucurescu – pilot
(Inspectoratul general de Aviație,
București); comandor/pilot Doru Gavril –
Unitatea Specială de Aviație, Iași; Ovidiu
Petre – comandor/pilot, Craiova etc.

Pompieri: Nelu Sima (plutonier) - Tg.
Mureș – Inspectoratul județean pentru
situații de urgență.

Col. Adrian Chichisan, ISU Sălaj
Personal medical: dr. Simona Bratu

(SMURD-Mureș), asist. medic. Maria
Caroni, dr. Pavel Iudith (SMURD-Mureș),
dr. Cristina Geormăneanu (SMURD-Craiova)
etc. Aceste echipe cărora li s-au alăturat
studenți voluntari, șoferi profesioniști au
ridicat nivelul de intervenții în situații de
urgență ajutând la salvarea de vieți omenești
și limitând pericolul.

Ana Aslan (1897-1988)
În România, după 1989, s-au distrus

multe branduri de țară, din toate domeniile.
Spre bucuria noastră, a cetățenilor acestei țări,
Institutul Național de Geronto-Geriatrie „Dr.
Ana Aslan” a rămas neclintit și se bucură de
mare recunoaștere internă și internațională.

Ana Aslan a înființat în 1952 primul
Institut de geriatrie din lume. Aici au venit
să se trateze celebrități ca: Charles Chaplin,
Claudia Cardinale, Tito și alții. Ana Aslan a
dezvoltat Gerovitalul, vitamina H3, preparat
în 1952 și apoi brevetat în 30 de țări.

Brandurile Hofigal, Planta Vorel sunt
renumite, de asemenea, în țară și în
străinătate. Câteva nume de referință: Ioan
Pușcaș, Vasile Boici, Ștefan Manea.

România trebuie să-și susțină medicii,
oamenii de știință care cresc prestigiul țării
și ajută ființa umană în a se menține într-o
stare optimă de sănătate.

Alte nume sonore din istoria medicine
din România sunt: Mina Minovici, Victor
Babeș, George Marinescu, Constantin I.
Parhon, Ștefan Odobleja, Nicolae Păulescu,
Vasile Voiculescu, Alexandru Marcovici etc.

Mina Minovici (1858-1933)
Nume de referință din medicina judici -

ară. Tratatul de Medicină Legală și Institu -
tul Medico-Legal din București, fondat în
1892, au reprezentat un model pentru spe -
cia liștii din alte țări.

Prof. Aurel A. Babeș (1886-1962)
Este cel care a inițiat citodiagnosticul

cancerului de col uterin propunând
examenul frotiului citovaginal, deja din
1927, cu un an înainte ca N. Papanicolau să
dezvolte testul care-i va purta numele.

Victor Babeș (1854-1926) - Fondatorul
Școlii române de microbiologie.

Ioan C. Cantacuzino (1863-1934) -
fondatorul Școlii române de imunologie și
patologie experi mentală, care a introdus
vaccinarea antiho lerică, numită și metoda
Cantacuzino, folosită și astăzi.

Constantin I. Parhon (1874-1969) este
unul dintre creatorii endocrinologiei. El
publică, împreună cu M. Goldstein,
Secrețiile interne, lucrare considerată ca
fiind primul tratat de endocrinologie.

Ștefan Odobleja (1902-1978) este
adevăratul părinte al ciberneticii. El scrie
Psihologia consonatistă și cibernetică
(1978) atrăgându-și ostilitatea regimului
comunist.

Nicolae Păulescu (1839-1931) este
adevăratul descoperitor al insulinei, pe care
inițial a numit-o pancreatină. Cu domnia sa s-
a produs o mare nedreptate. Premiul Nobel
pentru descoperirea insulinei a fost luat însă
de doi canadieni (Frederich Banting și

Charles Best), deși Nicolae
Păulescu își publicase lucrarea
înainte ca cei doi să-și fi realizat cercetările.
Deci românul N. Păulescu este, de fapt,
descoperitorul insulinei.

Vasile Voiculescu (1884-1963) –
„medicul fără de arginți” – marele poet al
Rugului Aprins (motiv pentru care a fost
arestat în 08.11.1958 și condamnat la
temniță grea). Acest om de o blândețe rară,
care a îngrijit bolnavi cu profundă dăruire, a
fost o victimă a regimului comunist. În
închisorile de la Aiud, alături de alți
intelectuali încarcerați de sistemul comunist,
își păstrează o atitudine demnă, iradiind
liniște, lumină, blândețe. Un om credincios,
un profesionist pasionat și plin de dăruire.
Bolnavii îl adorau, el fiind foarte apropiat
de aceștia. Moare la un an după ieșirea din
închisoare.

Acestea sunt doar câteva nume sonore
din istoria, tradiția medicinei românești.
Le-am adus în atenția dumneavoastră pentru
a sublinia faptul că în sistemul medical
există oameni-repere, oameni speciali care
muncesc enorm pentru a realiza actul medical
în condiții deosebite.

Medicina este o profesie nobilă unde
profesioniștii, cercetătorii se implică total
pentru acumularea competențelor necesare
pentru ridicarea actului medical la nivel de
performanță. Situație care crește șansa
bolnavului la vindecare, ameliorare, la o
viață cât mai apropiată de normalitate.

Această categorie profesională nu
trebuie asimilată altei categorii profesionale,
respectiv funcționarilor publici. Această
profesie are specificul ei care o definește, o
diferențiază de alte profesii. Medicii trebuie
evaluați, încadrați în grila profesiilor conform
competențelor, specificului muncii lor.

Medicii se simt umiliți de situația lor
care nu le permite o viață decentă, care-i
limitează inclusiv în dsfășurarea activității
lor. Așa cum afirmă un tânăr medic, se simt
umiliți, nu vor plicuri cu bani, gest nedemn,
considerat „prostituție medicală”. Pacienții,
la rândul lor trebuie să se poată adresa
medicului cu încredere, nesimțindu-se
condiționați de cadoul, plicul pe care ar
trebui să le dea. În condițiile în care medicii,
personalul medical va fi evaluat și retribuit
corespunzător, va crește valoarea actului
medical și se va optimiza/îmbunătăți comu -
nicarea bolnav/personal medical.

Medicii, ca și celelalte categorii profe -
sio nale din România, au nevoie de o viață
demnă, liniștită, fără implicare în proteste,
mitinguri, greve care sunt generatoare de
stres major sabotând bunul mers al vieții
românilor cu perspective pozitive pentru
tineret, pentru toate categoriile de populație.
Trebuie asigurate condiții și recompense
financiare corespunzătoare pentru ca românii
să nu fie obligați, de sărăcie, să plece pe
meleaguri străine.

Închiderea, desființarea multor spitale
sunt măsuri care sabotează actul medical și
grija pentru bolnav, limitând posibilitatea
acestuia de a putea apela în timp util la
ajutorul medical.

Conducătorii aleși de poporul român au
datoria de a administra lucrurile în așa fel
încât viața în România să fie bună, normală.

MEDICINA  ÎN  ROMÂNIAMEDICINA  ÎN  ROMÂNIA
Cristina Sava (Dițoiu) 

„Dumnezeu mi-a dat mâini și suflet 
să le folosesc pentru binele oamenilor.” (Dr. Leon Dănăilă)

Leon Dănăilă

Ana Aslan

Ioan Cantacuzino

Nicolae Păulescu

Romeo Lupu

Raed Arafat
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Nu peste mult timp, la 21 martie 2016,
Academia Olimpică Română va împlini 25
de ani de existență. Creată ca o instituție
de cultură și educație olimpică, în cadrul
COSR, AOR are un caracter social,
educativ-cultural-sportiv, umanitar, non-
profit, apolitic, nonconfesional, fără
personalitate juridică, organizată în confor -
mitate cu principiile Chartei Olimpice.

„Suntem mulțumiți că avem filiale în
toată țara, unde se desfășoară manifestări
la nivel național, îndeosebi cele patru
activități incluse în baza de date a progra -
mului Educația Valorilor Olimpice
gestionat de către Comitetul Internațional
Olimpic” ne-a declarat Laura Badea-
Cârlescu, directorul acestui important
for. Campioana olimpică la floretă din
1996, dublă campioană mondială și
cvadruplă medaliată cu aur european, a
adăugat că obiectivul proiectului este de a
selecționa, dezvolta și a pune la dispoziție
celor implicați în educația olimpică din
întreaga lume practici și exemple de acțiuni
efectuate de Comitetele și Academiile
Olimpice Naționale, dar și de către orga -
niza torii Jocurilor Olimpice. 

Astfel, concursurile tradiționale „Un

condei numit Fair-Play”, „Jocurile
Olimpice în imaginația copiilor”,
„Pentatlon Olimpic Școlar” și
„Tabere Olimpice” au devenit parte
a marii Familii Olimpice, fiind
incluse în programul Muzeului
Olimpic de la Lausanne, distribuit
la cele 206 Comitete Olimpice
Naționale. La primele două au
trimis lucrări peste 850 de copii și
elevi, cele mai bune urmând să fie
premiate în luna noiembrie cu 115
distincții. CIO i-a recompensat cu
trofee specifice pe Luisa Balaban,
de la Liceul care poartă numele lui
Nicolae Tonitza,  care a obținut
locul al doilea la concursul inter -
național de arte plastice „Sport și Artă”,
secțiunea grafică; pe Roxana Vasile, 12
ani, din Oltenița și pe Iuliana Tudor, 18,
din Râmnicu Vâlcea ale căror lucrări au
fost incluse în volumul internațional
„Sports et literature”, editat de către
Comisia de Cultură.

Concursul sportiv, cultural și
artistic, „Pentatlon Olimpic Școlar”
cuprinde trei probe sportive-alergare
pe 30 de metri, săritura în lungime

de pe loc, aruncarea
mingii de baschet cu
două mâini, de deasupra
capului, una de cultură
olimpică, 10 întrebări
din istoria olimpismului
și una artistică - dans,
poezie, muzică sau
teatru. Preșcolarii au la
dispoziție concursul
„Micul Olimpic”, cu
activități ce contribuie
la dezvoltarea lor
armonioasă, formarea
spiritului de echipă și
promovarea fair-play-ului.
Colegii mai mari, de la
gimnaziu și liceu participă
la concursul „Cine știe
olimpism, câștigă!”

Din 1972 se desfășoară „Săptămâna
sporturilor olimpice”, în perioada 19-25
iunie, cu Ziua Olimpică. La care s-a
adăugat Luna Olimpică, de la 23 mai, la
23 iunie. Una dintre cele mai reușite
activități a fost popularizată de Radio
Reșița, prin transmisii directe de la mani -

fes tările care se desfășurau în localitățile
bănățene. Merită menționată, de asemenea,
Ștafeta culorilor olimpice și veloma rato -
nul olimpic, care are loc anual, la Șirnea-
Brașov, din 1982, cu întreceri sportive și
cultural-artistice pentru elevii din ciclurile

primar și gimnazial, care celebrează Ziua
Olimpică.

Taberele de instruire și informare
pentru elevi și studenți, dar și pentru
promotorii olimpismului din școli, licee
sau cluburi sportive din țară oferă, pe
parcursul a cinci zile, programe variate,
de la întreceri sportive, la informații
autorizate despre structura instituțională a
sportului românesc, legislației, valorilor
olimpice, problemelor luptei antidoping și
combaterii violenței în sport.

Sesiunile de comu nicări științifice cu
tematică olimpică, dar
și acțiuni „In Memoriam”,
destinate comemorării
unor mari personalități
ale sportu lui românesc,
ca gene ralul Virgil
Bădulescu, Valentin și
George Bibescu,
campionii olimpici Lia
Manoliu, Iosif Sârbu,
multiplul medaliat
mondial Aurel
Vernescu, profe sorul
Gheorghe Moceanu,
promotorul educației
fizice în România sau
antreno rul emerit Ion

Cornianu, completează programul
Academiei Olimpice Române.

Am solicitat și câteva opinii de la
directorul onorific Arthur Hoffmann,
fost secretar general adjunct al C.O.S.R..
„Academia noastră a reușit o experiență

unică, având filiale în
toată țara. La care au
contribuit și oameni din
alte domenii, care au
legătură cu educația
fizică și sportul, promo -
vând ideea că educația
olimpică este un factor
fundamental al sistemu -
lui educațional și se
adre sează întregii
populații. De reținut și
faptul că două dintre
ideile noastre-concursu -
rile de artă plastică și
literatură-au fost prelu a -
te de Academia Inter -
națională Olimpică. 

Ca o concluzie, efectele educative ale
activității AOR se observă în toate
planurile structurilor cu activități în
domeniu”.

RADU  LEVÂRDĂ  

ACADEMIA  OLIMPICĂ  ROMÂNĂ  25ACADEMIA  OLIMPICĂ  ROMÂNĂ  25
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Azi, vreau să-ți spun ceva ce îți va fi de folos
pentru toată viața! Dar e prea complicat. 

Este despre ce? O poveste frumoasă?
Nu. Dar nu știu cum să ți-o spun ca să înțelegi! 
Hai că înțeleg, spune!

Tot ceea ce apare, mai devreme sau mai târziu, dispare.
Dispare? Păi și unde se duce?
Nu se duce, Numai ceea ce vine se duce.  Ceea ce

apare, dispare.
Și nemurirea?

Vezi tu, scumpa mea, viața noastră este asemenea
unui castel de nisip, pe
care valul mării îl dărâ -
mă puțin câte puțin sau
îl ia dintr-odată cu totul. 

Ce trist!! Atunci de
ce le mai construim?

Deși știm că vor fi
dărâmate, continuăm să
construim castele de
nisip pe plaje însorite și
să ne bucurăm ca și cum
ultimul val nu va veni
niciodată… Sentimentul
nemuririi cuprinse în
magia clipei de ACUM. 

Acolo, în clipa de
ACUM se află magia
nemuririi, cu toată
bucuria vieții, acolo
iubim, acolo trăim,
acolo suntem fericiți,
acolo suntem vesnici...

Fericiți??
Da, Fericirea este cea care reușește uneori să se

cuibărească într-o astfel de clipă și să o transforme într-o
mică „sferă” cu imagini și trăiri dragi, care se prinde în
mintea noastră, reapărând când și când... 

Când?
Păi, când un detaliu mărunt, din viața de zi cu zi, ne

amintește de unul asemănător dintr-o astfel de sferă și
atunci, purtați de gând ne TREZIM acolo, retrăind
momentele dragi din ea.

Și avem multe sfere de-astea?
Da.
Și stau pe un fir de telegraf ca un șir de picături de

apă?
Cam așa!... Între două valuri de mare, momentele

noastre de viață se așează în „Grădina minții” unde se
transformă într-o „cărare cu diamante”.

Waw!!! Ce frumos trebuie să arate o grădină, cu o
cărare cu diamante!!! Vreau și eu una!!

Și tu ai „Grădina din mintea ta” – locul tău de
odihnă, cu cer senin și flori frumoase, unde te întâlnești
cu gândurile tale, cu clipele care s-au așezat pe cărarea
ta cu diamante. Aici ești binevenit oricând, aici poți fi
fericit oricând, dacă ai avut grijă și ai lăsat să intre doar
gândul cel bun. AICI, e locul de popas, unde te retragi și
îți tragi sufletul atunci când drumul e greu...

Dar ai grijă să-ți faci grădina frumoasă!
Păi nu sunt toate grădinile frumoase? 
Din păcate nu.
De ce?
Pentru că și tristețea și gândul rău își caută adăpost și

vor să se cuibărească într-o astfel de sferă.
Și ce e rău în asta??
Gândul rău ajuns în grădină, seamănă buruieni și

furtuni și umple cu spini cărarea cu diamante...
Aha! Atunci nu are ce căuta acolo!!!
Gândul rău e și viclean și vine totdeauna neinvitat. Își

face sfere multe, doar, doar s-or așeza în grădina minții
cuiva, pe care să-l dirijeze, apoi, pentru ca, prin el să
înfăptuiască lucruri rele în lume.

Răul nu există decât în mintea oamenilor și nu

poate acționa decât prin oamenii, cărora le-a
întunecat mintea. Așa apar războiele,
nenorocirile!!!

Vai!!! Păi eu nu le dau voie în sfere... 
Sferele nu le poți păzi!! Ele se formează

ori de câte ori suntem emotionați, șocați,
luați pe sus de tumultul unei întâmplări... 

Și de unde vin întâmplările astea? 
Le atragem.
Cu ce?
Cu magnetul din noi: gândurile, vorbele,

faptele noastre.
Eu nu vreau războaie și nici nenorociri!!! Ce? Răul

poate să facă tot ce vrea el?
Nu chiar, dar dacă a apucat să-l cuprindă pe om, îi

trebuie multă putere și măiestrie pentru a-l alunga. Dacă
nu... atunci e mai simplu...

Asta e mai bine...
Tot ceea ce trebuie să faci este să-ți păzești Grădina

cu strășnicie! Și să nu lași niciun gând rău să semene în
ea buruieni și furtună. Și
nicio sferă cu amintiri rele
să nu-și așeze spinii pe
cărare. Că nu mai ai unde
să te mai adăpostești... și
nici nu mai poți călca pe
cărarea de diamante... 

Și e greu să faci asta?
Nu. 
Cum așa? Deci eu pot

să evit toate războiele, tot
răul din lume?

Da. 
Cum? 
Simplu.
Simplu, simplu?
Da. 
Cum?
Nu-l gândești.
Și astfel el moare... că la

început e doar un gând...
cum vine, înlocuiește-l
imediat cu un gând bun...
cu un câmp de flori, de
exemplu cu culoarea,
mireasma și cu bucuria pe
care ți-o aduce această
imagine... și răul dispare!

Aha! de-aia îmi spui tu
mereu: Nu te mai gândi la
asta! Gândește-te la un
câmp de flori!!

Da..

Și nu trebuie să mă lupt cu el? Să fac arte marțiale, să
zbor prin aer ca-n filmele chinezești? 

Nu. Dacă nu te-a acaparat încă, nu.
Păi, hai să facem un gard mare și să punem un

luptător mare și putenic, care să păzească poarta. 
Bună idee!
Și cine îngrijește grădina? 
Noi împreună cu cei dragi, sădim flori, le udăm,

le îngrijim. 
Trandafiri roșii... ție îți plac mult aceștia.
Da. Și menținem grădina cât mai frumoasă. 
Grădinile...
Corect.
Ce bine e să ai o grădină frumoasă!!!
Depinde de tine. Ea e frumoasă ca tine, ca vorbele,

gândurile și acțiunile tale...
Între Naștere și Moarte avem șansa să iubim, să fim

fericiți și să culegem cât mai multe momente de fericire
- singura zestre cu care plecăm mai departe, pe cărarea
cu diamante, în călătoria sufletelor noastre!!! Ca sufletul
este nemuritor...

Ce bine! Atunci noi nu murim niciodată. Nu-i așa?
Când valul mării a luat cu totul castelul de nisip,

rămânem în grădina celor care ne iubesc, în mireasma
unei flori, într-un ciripit de păsărele, într-un susur de
apă, într-o rază de soare sau chiar într-un diamant de pe
cărare... Și, așa, prin iubire, atingem nemurirea...

Noi ne iubim până la cer și înapoi... până la cer și
înapoi...  până  la cer... nu-i așa?

Așa e, micuța mea.  Am avut ceva timp să sădim și
să creștem împreună flori care să ne înmiresmeze

grădinile. 
...Trandafiri, că-ți plac cel mai

mai mult...
Da, așa e. Trandafirii roșii

pentru că ne duc cu gândul la
iubirea pasională. Dar și florile
de câmp, și floarea soarelui și
narcisele și margaretele... toate
florile îmi plac.

...Ei, da, un câmp întreg de
flori...

Da. Acolo... în grădina ta, mă
poți întâlni oricând și pe mine
chiar și după ce valul mării a luat
cu totul castelul meu de nisip,
pentru că acolo pentru tine, prin
tot ce am făcut bun pe această
lume eu sunt nemuritoare.

Aha, am înțeles acum!
Uite asta am vrut să-ți spun: 
Ce?
Că... iubirea ne face să

construim castele de nisip.

Hmmm!!  Și asta credeai tu că
nu înțeleg eu?  Offf,  oamenii
ăștia mari!!!!  Cum cred ei oare,
că noi nu înțelegem lucruri atât
de simple??!!! 

MARIA  VARGA

CASTELE  DE  NISIPCASTELE  DE  NISIP
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Domeniul surselor regenerabile de
energie, astăzi în mare vogă, atât pe

plan internaţional cât şi în România, a avut,
ca oricare altul, o perioadă în care trebuia
să-ţi asumi un risc de imagine, dacă
decideai, să intre printre preocupările tale
serioase. Puteai fi catalogat, imediat, ca un
Don Quijote modern, care umblă cu capul
în nori, după mori de vânt. Este adevărat că,
pentru aplicaţii locale minore, în ţări
precum Spania, Olanda etc, morile de vânt
au fost folosite cu mult timp în urmă, dar
acum discutăm de a folosi sursele
regenerabile de energie, de mai multe feluri
(soare, vânt, bioenergie etc), ca alternative
la sursele fosile din categoria petrol, gaze
naturale, cărbune etc.

Un mare precursor al domeniului, la
nivel internaţional, a fost savantul româno-
american Nicolae Georgescu-Roegen
(1906-1994), matematician şi economist
care, în lucrarea sa fundamentală, The
Entropy Law and the Economic Process
(Legea entropiei şi procesul economic),
publicată în 1971 la Harvard, referitoare la
entropia economică ridică, pentru prima
dată în istorie, problema epuizabilităţii
surselor fosile de energie1. Prin
introducerea termenului de bioeconomie, cu
toate interpretările aferente, consider că
domnia sa reprezintă adevăratul iniţiator al
conceptului de dezvoltare durabilă. Prima
criză a petrolului a confirmat, pe deplin,
veridicitatea ipotezelor şi a concluziilor din
lucrarea sus menţionată.

La nivel naţional, persoana providenţială
a domeniului a fost Mihail Florescu (1912-
2000), o personalitate multilaterală, fost
luptător în Spania şi Franţa, om de ştiinţă,
politician, un vizionar al perioadei în care s-
a aflat în diferite funcţii de conducere
politice sau administrative2. Domnia sa a
urmărit luarea unei decizii guvernamentale
pentru înfiinţarea Staţiunii de Cercetări
pentru Surse Regenerabile de Energie de la
Agigea, ca filială a Institutului de Cercetări
şi Proiectări Electrotehnice din Bucureşti, în
anul 1976, la scurt timp după semnalul de
conştientizare dat de Nicolae Georgescu-
Roegen. 

Eram în plină iarnă, la trecerea dintre
1999-2000, moment, mult aşteptat, de
trecere într-un nou mileniu. Eram la institut,
după una din şedinţele în care îţi venea să-ţi
iei lumea în cap. Toţi cereau de toate, dar
nu tot atât de mulţi contribuiau la acel ceva
din care să se ia după aceea! Parcă ar fi
trebuit sa vină Dumnezeu să plătească
facturile şi primele de tot felul! Sfârşitul
unui an şi începutul celuilalt este un coşmar
pentru orice administrator, sunt cele mai
mari costuri suplimentare (căldură,
telefoane, prime etc), se consumă cel mai
mult şi se munceşte cel mai puţin, din
motivul unei serii de sărbători oficiale şi
religioase, care conduc doar cam la vreo
zece zile lucrătoare dintr-o lună. 

Un telefon, cu totul neaşteptat, mi-a
schimbat, însă, total gândurile şi
preocupările administrative. Domnul Mihail
Florescu, multiplu fost ministru, era la
telefon!... Nu vorbisem niciodată în viaţa
mea cu domnia sa. Nu îl cunoşteam decât
din auzite şi îl văzusem de câteva ori la
televizor. Aflasem ulterior că a luptat în
Spania, apoi a ajuns general în armata
franceză şi s-a întors în ţară, unde, din 1951
până în 1989, a fost tot timpul pe undeva
ministru. O carieră remarcabilă! Voia să
facă o vizită pe litoral.

În afară de Staţiunea de la Agigea, mai
era foarte dornic să vadă şi fostul Combinat
Petrochimic Năvodari, numit după aceea
Petromidia, structuri economico-
administrative de care era foarte mândru şi
la a căror înfiinţare contribuise decisiv.

Avea 88 de ani şi voia din tot sufletul să
viziteze aceste două unităţi, de care îl legau
atâtea amintiri. Îmi ceruse, prin instituţia pe
care o conduceam, sprijinul logistic pentru
această deplasare şi a fost plăcerea mea să îl
însoţesc. În dimineaţa stabilită pentru
plecare, era un viscol teribil în Bucureşti.
Aflasem, pe drum fiind, că pe Bărăgan era
şi mai rău. Nu a fost deloc de acord cu
propunerea mea de a renunţa, să amânăm
deplasarea pentru o altă dată, când vremea
ar fi fost mai prietenoasă.

Deşi picată prost şi ca perioadă şi ca
vreme, totuşi, aşteptam cu mult interes o
asemenea întâlnire. Eram sigur că o să aflu
o serie de lucruri interesante. Problemele
institutului puteau să mai aştepte! 

Nu sunt o fire foarte curajoasă de felul
meu, deşi Dumnezeu m-a supus, în viaţă, la
destule încercări, dar nu au fost din acelea
în care am intrat din proprie iniţiativă. Nu
înot, nu schiez, nu am carnet de şofer, nu-
mi place avionul, trenul, iar vaporul nici

atât. Cu toate acestea, am călătorit în
aproape jumătate din ţările lumii cu
sentimentul că execut o activitate de
serviciu, nesavurând prea mult aspectul
turistic, care era estompat de răul de
transport. Cu acest sentiment am plecat şi în
acea dimineaţă de iarnă spre Constanţa, prin
viscol, cu o Dacie veche, care-mi producea
mari emoţii, chiar şi prin Bucureşti, pe
vreme bună. Erau mai multe variante de
drum şi cred că şoferul a ales-o pe cea mai
proastă, fiind de mai multe ori blocaţi în
zăpadă, din cauza viscolului. Cu toate că
riscurile de drum erau multiple, în ambele
direcţii, şi dacă continuam şi dacă ne
întorceam, am decis să continuăm drumul.
Discuţia din maşină a depăşit cu mult, în
interes, problemele meteorologice din jur.

Domnul Mihail Florescu participase la
multe în viaţa sa. Avea şi un deosebit talent
de povestitor. Povestea aventura înfiinţării
Staţiunii de Cercetări pentru Surse
Regenerabile de Energie de la Agigea. Era
după prima criză a petrolului din 1971,
când omenirea a realizat, pentru întâia oară,
potenţialul coşmar al insuficienţei resurselor
energetice. Era anul din care dolarul
american nu mai avea acoperire în aur. Ca
un om foarte informat, a considerat că şi
România trebuie să se preocupe de găsirea
unor alternative de surse energetice. Moţ la
pălărie, au considerat mulţi atunci. Unii nu
îşi dau seama, nici măcar astăzi, de
importanţa unor alternative de noi surse de
energie. Proiectul de la Agigea, gândit în
1976, este foarte actual şi azi. Era vorba de
un câmp de panouri solare, nişte rezervoare
de apă caldă şi o reţea de conducte prin care
trebuiau alimentate cu apă caldă trei
hoteluri cu profil balnear, din apropiere, din
Eforie Nord. Până la urmă, pe principiul
„când fu Tache, nu fu Tică, când fu Tică, nu

fu Tache”, instalaţia nu a funcţionat
niciodată în totalitate, pentru că s-au
întârziat şi montarea panourilor solare şi
realizarea sistemului de legătură, şi
construcţia hotelurilor, iar în final, a venit
revoluţia română, care le-a omorât pe toate.
Pe termen lung însă a fost un succes,
infrastructura de încercări de acolo şi
oamenii care s-au specializat pe alte
proiecte au stat la baza fundamentării
uriaşelor proiecte din domeniul surselor
regenerabile de energie, care se dezvoltă
astăzi în toată România, dar mai ales în
Dobrogea. Prima realizare din domeniul
solar a fost o instalaţie de măsură a
intensităţii radiaţiei solare la Podgoria
Murtfatlar.

Ne propusesem să ajungem acolo până
în prânz, dar, din cauza vremii, am ajuns
mult mai târziu. Tot drumul mi-a povestit,
pasional, despre necesitatea unor măsuri
clare în direcţia unor astfel de proiecte.
Când am ajuns, am luat în mare grabă o
gustare şi, apoi, a intrat printre instalaţiile
acelea ruginite, pe un frig şi un vânt, care
nu te îndemnau, deloc, spre astfel de vizite.
Parcă era un copil care se juca cu resturile
unei jucării vechi, stricate, dar care i-a fost,

cândva, foarte dragă. Am plecat repede spre
Năvodari, unde era altceva ce-i înflăcăra
discursul. Combinatul Petrochimic de la
Năvodari era bijuteria industriei
petrochimice din România, o spunea tot
timpul dânsul, deşi din cauza lui fusese
destituit din funcţia de Ministru al Chimiei.
A fost acuzat că a folosit prea multe
importuri. Erau multe discuţii în acea
perioadă despre această rafinărie, că
poluează apa mării, că poluează solul, că
poluează aerul, etc. Îl deranjau aceste
discuţii. Era ca şi cum i-ai vorbi urât unui
tată de fata lui. Îmi dădea o serie de detalii
tehnice privind automatizările, măsurile
electronice de monitorizare a mediului,
faptul că este singura rafinărie care scoatea
parafina din benzină, etc. Spunea că
întreaga suprafaţă ocupată de rafinărie este
izolată de exterior printr-un zid de argilă, lat
de câţiva metri şi adânc până la stratul de
piatră, inclusiv pe latura dinspre mare.
Aceasta pentru a împiedica schimbul de
substanţe poluante, prin sol sau prin apă, cu
exteriorul. „Senzorii” naturali de
monitorizare a poluării solului din interior
erau peştii din câteva bazine din curtea
rafinăriei, iar pentru aer erau lebedele care
se plimbau libere pe aceleaşi lacuri
artificiale. O gândire foarte modernă pentru
acea perioadă. Peştii şi lebedele ar fi fost
primii care ar fi simţit poluarea. Când am
ajuns, am mers întâi în curte să vadă dacă
peştii şi lebedele erau la locul lor. Peştii
erau acolo. Lebedele urmau să se întoarcă
primăvara. Se întorseseră în fiecare
primăvară, după spusele localnicilor.
Discuţia din presă privind poluarea era
legată de pregătirea privatizării rafinăriei, şi
careva dorea, probabil, o campanie
negativă, pentru a justifica scăderea preţului
acesteia. Eram în epoca mitului că toată

industria României ar fi o „grămadă de fier
vechi”. Este greu să ieşi de sub influenţa
unor astfel de etichetări generale, mai ales
într-o ţară în care manipularea circulă mai
bine decât adevărul. A fost o experienţă
deosebit de interesantă şi pentru mine, care
nu văzusem până atunci rafinăria. Am avut
marea şansă să am această discuţie cu omul
care a deschis un nou domeniu, de mare
viitor, în care institutul pe care îl
conduceam era puternic implicat.

Am plecat destul de târziu spre
Bucureşti. Directorul ne oferise posibilitatea
să rămânem acolo peste noapte şi să plecăm
a doua zi, dar domnul Mihail Florescu nici
nu a vrut să audă, motivând că are multă
treabă în Bucureşti, a doua zi. Am ajuns, cu
greu, la Bucureşti, după miezul nopţii.

A doua zi, prin jurul prânzului, m-a
sunat o doamnă care spunea că este
menajera domnului Florescu. Mi-a
comunicat că dânsul a alunecat pe gheaţă,
în acea dimineaţă, şi, în acel moment, era la
spital. Îmi lăsase un bilet. Pe bilet scria să
iau legătura cu domnul deputat Varujan
Pambuccian, cu care vorbise să iniţieze o
lege privind promovarea surselor
regenerabile de energie şi cu domnul
Alexandru Mironov, de la Televiziunea
Română, să facă un film de promovare a
surselor regenerabile de energie. Pentru
mine, acel bilet a fost testamentul dânsului,
pentru domeniu. La ora primirii biletului,
dânsul deja murise. Pe cei doi i-am întâlnit
la incinerare!

S-au făcut până la urmă şi lege de
promovare şi nenumărate filme, pentru
domeniul care a atras cele mai multe
fonduri de investiţii în România zilelor
noastre.

Aceste întâmplări nu au rămas fără
urmări. S-au format specialişti în domeniu,
au apărut o mulţime de firme, unităţi de
cercetare, au apărut asociaţii profesionale,
patronate. Este un domeniu în care
România este bine plasată în clasamentul
Uniunii Europene şi unde contribuţia
noastră este semnificativ peste media
continentală. 

Dintre curajoşii începuturilor aş
menţiona pe directorul institutului, din acea
perioadă, profesorul Florin Teodor
Tănăsescu, în prezent vicepreşedinte al
Academiei de Ştiinţe Tehnice din România,
pe profesorul Nicolae Olariu, care a realizat
un adevărat şi eficient transfer de experienţă
de la institut la Universitatea VALAHIA din
Târgovişte, unde din poziţia de decan a
promovat, pentru prima dată, domeniul la
nivel strategic într-o universitate din
România. Au fost accesate multe proiecte
internaţionale, iar astăzi, la Târgovişte, s-a
construit un institut nou de cercetări în
domeniul surselor regenerabile de energie,
în cadrul universităţii. În prezent profesorul
Nicolae Olariu este preşedintele
Patronatului surselor regenerabile „SUNE”.
Specialişti precum: Cristian Popescu, Dan
Teodoreanu, Mihai Predescu, Emil Zaideş,
Nicolae Ionescu, Marian Vâlsan, Irina Niţă,
Viorel Ursu etc, sunt nume recunoscute în
domeniu, care au contribuit mult la
creşterea acestuia, atunci când mulţi priveau
cu suspiciune această preocupare.

O noutate a zilelor noastre este
elaborarea unui cadru instituţional pentru
crearea de competenţe profesionale în
domeniu, prin Proiectul POSDRU „New
Solar”, în parteneriatul AREL-ICPE.SA –
Amber, unde specialişti, precum Andrei
Pătruţ, Floarea Vasile, Denise Arsene etc,
elaborează standarde ocupaţionale şi
certifică unităţi de formare profesională în
domeniul surselor regenerabile de energie.   

TRĂIRE, ENERGIE REGENERABILĂ, ISTORIETRĂIRE, ENERGIE REGENERABILĂ, ISTORIE
Din începuturile surselor regenerabile de energie în RomâniaDin începuturile surselor regenerabile de energie în România

1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Georgescu-Roegen
2 https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Florescu#cite_note-1

Inaugurarea Casei inteligente de la Agigea, independentă energetic, pe fundal.
De la stânga la dreapta: Viorel Ursu, Nicolae Vasile, Tudorel Crăciunoiu, Dan Teodoreanu, 

Floarea Vasile, Alexandru Necula, Gabriel Slave, Marian Vâlsan, Cristian Ganea, 
Paul Pencioiu, Nicolae Ionescu (Din Arhiva personală Nicolae Vasile)
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Compozitorul, interpretul şi orchestratorul Gheorghe
Iovu, cunoscut şi ca Vanghelis al României s-a născut pe
23 iunie 1952, în orăşelul bănăţean Deta. A urmat cursurile
Şcolii Populare de Artă din Timişoara, secţiile canto şi
chitară. În 1975 a înfiinţat o formaţie de muzică uşoară care
s-a numit „KIMO”, după iniţialele componenţilor acesteia,
pentru care compune cea mai mare parte a textelor şi a
melodiilor, fiind solist vocal şi chitarist. De câteva ori a fost
şi  laureat al Festivalului de muzică uşoară „Timişoara,
floare rară”.

În paralel cu muzica, Gheorghe Iovu lucra într-o meserie
deosebit de periculoasă şi necunoscută pentru mulţi dintre
noi: scafandru în tancurile petroliere ale Petrom Timişoara.
Într-un astfel de tanc încăpeau 10 milioane de litri de
benzină. Datoria lui era să verifice să nu existe crăpături
sau orificii care apoi erau astupate de sudori. La finalul
lucrării trebuia făcută proba de explozie… Un om singur şi
tancul petrolier… Din păcate, de-a lungul timpului, alți
colegi de-ai lui, făcând aceeaşi lucrare şi-au pierdut viața.
În această meserie nu poţi greşi decât o dată… a doua oară
nu mai ai ocazia… O meserie în care întreaga speranţă stă
numai și numai în Dumnezeu. 

Se poate spune că adevărata viaţă a maestrului
Gheorghe Iovu a început după achiziţionarea primului său
sintetizator. Muzica pe care a trăit-o ani şi ani în suflet, a
început în sfârşit să prindă viaţă. Nopţile deveneau momente
ideale pentru inspiraţie, iar nu peste mult timp a şi apărut
prima casetă audio.   

Oameni din diverse locuri, de diverse categorii au
început să-i asculte muzica. Aşa se face că, la un moment
dat, la Colegiul Medicilor din Timişoara l-a avut ca auditor
pe şeful Clinicii de Psihiatrie, doctorul Mircea Lăzărescu.
Acesta, impresionat şi simţind potenţialul muzicii, i-a
propus o colaborare. Aşa se face că, „probând” muzica pe
diverşi pacienti şi-n urma rezultatelor deosebite, doctorul a
denumit-o „terapeutică”.

În timp, ascultătorii cei mai mulţi erau din rândul medicilor,
care-l încurajau şi-l îndemnau să creeze mai departe. Aşa a
prins încredere să compună şi să-şi dorească să editeze şi
alte albume. 

Într-o zi, cântând în faţa Operei din Timişoara, a primit
o informaţie din partea unui trecător: „cântati ca Vanghelis… şi
chiar mai bine decât el”. Nu auzise încă acest nume… Presa a
început să vorbească despre compozitorul Gheorghe Iovu,
și l-a denumit, la vremea aceea, Vanghelis al României.

Una dintre compoziţiile sale va figura, alături de lucrările
altor compozitori români din România şi străinătate, în CD-ul
„Noua Românie”, editat în Statele Unite ale Americii de
către “Earhtone Records” din cadrul lui “Sonic Image
Records” din West Hollywood.  
Numele lui Gheorghe Iovu a început să fie din ce în ce mai
mult auzit. Poetul Adrian Păunescu îl invita în emisiunile
sale, Teo Trandafir, de asemenea… Evenimentul zilei scria
des despre românul care a plecat să ducă lumina sufletului
românesc în lume… În noaptea în care a avut loc atentatul
de la 11 septembrie, în SUA, compozitorul, neştiind
evenimentele, a compus o melodie care este în CD-ul „No
more tears”, care a ajuns apoi pe biroul preşedintelui
american George Busch.

Gheorghe Iovu este denumit de majoritatea
ascultătorilor „doctor de suflete”. A editat, până în prezent,

patru casete audio şi paisprezece CD-uri audio. În afara
României, a susţinut concerte în America, Germania,
Austria, Spania, Italia, Franța, Italia. Are emisiuni la radio
şi TV şi nu există simpozion sau congres de terapii
complementare, de psihologie sau de medicină unde să nu
fie invitat. Cântă cu aceeaşi bucurie atât într-o sală de
spectacol, pentru sute de oameni, cât şi pentru unul singur.
Muzica aceasta i-a ajutat pe mulţi să-şi găsească calea, să-şi
dorească să trăiască, să creeze la rândul lor. După melodiile
sale au fost scrise povești, poezii s-au făcut picturi, dar
poate cel mai important este faptul că omul, ascultând
această muzică, se recunoşte aşa cum este: Fiinţă Divină. 

Cum compuneţi, domnule Gheorghe Iovu?
Mă consider un releu, o curea de transmisie a muzicii

Divinităţii. Totul este bazat pe inspiraţie. Mai întâi simt un
fel de nelinişte, simt că trebuie să ating clapele. Dacă nu
sunt în apropierea lor, gata, momentul s-a dus. Muzica îmi
răsună, mai întâi, în minte, vine firesc, trecând prin mine şi
coborând spre degete când mă aşez, mânat de acea
nelinişte, în faţa sintetizatorului. Am petrecut mii de nopţi
în faţa lui, căutând să-i descifrez tainele de unul singur. 

Ce înseamnă muzica pentru dumneavoastră? Cum
v-aţi dat seama că are efect miraculos asupra oamenilor? 

Muzica este calea cea mai simplă de comunicare cu
Dumnezeu. Efectul l-am simţit, în primul rând, pe propria-mi
piele. În cei peste douăzeci de ani de când compun şi
interpretez muzică, am primit multe mărturisiri despre
efectele ei. De exemplu, în urmă cu cinci ani, invitat fiind
la un simpozion, la Constanța, am susținut un concert. La
final, o doamnă mi-a spus, deosebit de emoționată, că în
timpul concertului, a avut parte de un miracol. Ce s-a
întâmplat de fapt: În urmă cu peste treizeci de ani avusese
un accident, mâna i-a fost operată, iar după aceea nu a mai
putut întinde mâna, nici răsuci şi nici desface degetele. În
timp ce asculta muzica, a simţit furnicături în palmă şi pe
antebraţ. A încercat să întindă mâna şi... a reuşit. Deci, uite
cum după treizeci de ani, a putut, în sfârşit, să-şi desfacă
degetele şi să mişte mâna. Îi era frică că starea aceea va
dura doar acolo, în sala de spectacol. Peste câteva zile am
vorbit, din nou, cu dânsa. Încă uimită, ne-a spus că până la
concert, nu putea trage oala de pe foc, nici măcar restul de
la pâine nu-l putea primi în palmă... Mâna-i revenise cu
desăvârşire. Şi acum, după atâta timp de la această
„minune”, mâna-i este bine. Exemplele sunt numeroase şi,
în astfel de cazuri, prefer să-i las pe oameni să vorbească.
Cu bucurie vă mărturisesc că sunt clinici în lume unde
compozițiile mele se ascultă zilnic, iar în unele dintre ele
chiar şi în timpul operatiilor, inclusiv la naşteri. Avem o
prietenă care este asistentă medicală în Germania şi ne-a
spus că acolo, în spital, micuţii care se nasc, ascultă muzica
mea până la ieşirea din spital. Chiar a fost făcut un studiu
referitor la influenţa muzicii terapeutice asupra acestor noi
născuţi şi s-a observat că cei care au ascultat în spital
muzica sunt mai rezistenţi la boli comparativ cu copiii, de
aceeaşi vârstă, care nu au beneficiat de genul acesta de
muzică.  

O doamnă care locuieşte la Londra, mi-a povestit că a
mers să nască cu unul dintre CD-urile mele în poşetă şi... a
născut pe muzica mea. Era speriată fiind la prima ei
naştere, dar totul a decurs uşor, fără dureri. De-a lungul
anilor, mulţi copii au crescut ascultând acasă, în familie,
melodiile mele. Cu unii dintre aceşti copii am avut bucuria
de a mă întâlni. Sunt talentaţi, echilibraţi, cu mult bun simţ.
De multe ori oamenii mă opresc şi-mi mărturisesc trăirile
lor vis-à-vis de muzică... Pentru unii dintre ei CD-urile
mele au devenit un fel de membru al familiei, care le aduce
pace, alinare, încurajare, protecţie, somn liniştitor, decizii
clare şi bune şi nu de putine ori, sănătate. Toate acestea mă
încurajează şi pe mine să merg mai departe...  

Am aflat că sunt mănăstiri unde se ascultă muzica
dumneavoastră şi chiar există biserici unde pictorii, în
perioada picturii pereţilor, s-au simtit mai inspirati,
ascultându-vă compoziţiile. Patriarhia Română chiar a
editat câteva CD-uri care au drept coloană sonoră
câteva dintre melodiile dumneavostră. 

Da, sunt mănăstiri unde de dimineaţă şi până seara, în
afara slujbelor, mi se ascultă CD-urile. Am văzut şi eu
bisericile unde pictorii au lucrat pe muzica mea. Sunt
câteva biserici ortodoxe şi chiar catolice. Oricum, avem
pictori de mare talent şi de valoare. Patriarhia Română a
editat un album cu viaţa Mariei Egipteanca, în interpretarea

marilor noștri actori Radu Beligan, Victor Rebengiuc,
Daniela Nane, Maria Ploae, Ionuţ Alin Ionescu, în regia
Danielei Nane... A fost prima noastră colaborare...     

Am citit că muzica dumneavoastră are darul de a
remodela molecula de ADN, ceea ce s-ar traduce ca o
posibilitate de vindecare a oricărui sistem viu. 

Când ai sufletul deschis şi mintea eliberată de griji şi
poveri, drumul către vindecare este uşor de găsit. Muzica
terapeutică potoleşte mintea şi uşurează sufletul. De multe
ori am văzut copiii venind să asculte muzica, trăgându-şi
părinţii de mâini, când aveam spectacole în parcuri... Am
văzut şi tineri şi bătrâni plângând, ascultând-o. Am văzut
oameni dansând, făcând hore în jurul meu, în timp ce
cântam..., s-a întâmplat chiar să mi se ascundă câte o
pisicuţă în bagaj... Am văzut flori aproape ofilite, puse pe
orgă, care după câteva ore de muzică erau proaspete de
parcă atunci au fost culese... Am văzut oameni beţi, care
după ce au ascultat un timp muzica îşi reveneau... Am văzut
copii dansând liber şi firesc, desenând, scriind, în timp ce
cântam..., spuneau că simt că le dau viaţă... Am întâlnit
oameni care au spus că muzica mea i-a salvat de la divorţ...
Au fost şi mărturisiri dureroase, persoane dragi acestora, nu
puteau muri, nu acceptau plecarea „Acasă”. Se chinuiau...
Au pus muzica şi totul a venit de la sine. S-au reancorat la
energiile Divine şi au acceptat eliberarea ca pe ceva
normal, firesc, evolutiv... Dumnezeu este pretutindeni. Şi de
cele mai multe ori Dumnezeu lucrează prin oameni. 

Psihologii şi cercetătorii vorbesc despre importanţa
ascultării unei muzici ca a dumneavoastră, atât acasă cât
şi în sălile de curs. Rezultatele sunt extraordinare, îi
însufleţeşte pe elevi, făcîndu-i mai creativi, le îmbunătăţeşte
memorarea şi comunicarea, le educă şi le dezvoltă
inteligenţa emotională, dar şi inteligenţa spirituală.  

Aşa este. Aici şi părinţii au un rol deosebit de important.
E bine să existe comunicare între generaţii, iar când aceasta
e dificilă, muzica poate fi unul dintre „lianţi”. Şi precis că
şi stresul ar fi mult mai mic. La turneele pe care le-am avut
în SUA şi Germania, persoane de specialitate au fost uimite
de această muzică, pe care au considerat-o ca fiind unică,
pe care nu o poţi compara cu nimic, astfel că dacă ar fi mai
bine promovată, România ar avea de câștigat.    

Împreună cu soţia dumneavoastră, Miruna, care este
medic stomatolog, aveţi un cabinet la Timișoara. Ce ne
puteţi spune despre el.

A fost primul cabinet din Europa unde tratamentul
medical se împletea cu muzica terapeutică. Aici se uită de
frică pentru că muzica creează o stare specială, mai ales că
interpretarea este live. Au fost pacienţi care ascultând
muzica, au adormit în timp ce soţia mea le făcea
tratamentul. E foarte importantă muzica în traversarea
fricii. Tot la acest cabinet, o dată pe saptamană, facem
şedinţe de meloterapie, gratuite. 

Știu că aveţi concerte în ţară şi peste hotare, că aduceți
linişte şi bucurie nu numai pe scene, ci şi în alte locaţii.

Da, un gen de concerte, cu întâlniri de suflet, de neuitat,
în case de copii, spitale, azile de bătrâni, librării, grădiniţe,
şcoli, închisori, parcuri, mănăstiri... 

Cel mai recent program al dumneavoastră se numește
„P 77”. Ne puteți spune ceva despre el?

Da. L-am denumit „Programul P77” şi a început deja în
urmă cu ceva timp, într-o primă fază la New York şi care,
probabil, nu se va sfârşi niciodată. Din el fac parte albumele
„Fiii Luminii”, „Întoarcerea Acasă”, „Filmul Vieţii” şi vor
apărea şi altele în viitorul apropiat. Este cel mai puternic
program care-ţi dă posibilitatea să te apropii de Dumnezeu.
Acest program realizează o comunicare a tuturor fiinţelor, a
viului din întregul Univers, armonizând energiile într-un
echilibru perfect. La primele teste, făcute la New York,
specialişti în domeniu şi persoane cu abilități înalte, au spus
că acest program este unicat. 

Vă dorim succes şi să duceţi cât mai departe lumina
sufletului românesc.

Vă mulţumesc şi doresc să urez tuturor cititorilor revistei
„Cronica Timpului”, o viaţă fericită şi un infinit de împliniri.

Interviu realizat de GETA HEIMERL

Povestea unui om de geniu: Gheorghe Iovu,
compozitorul român care a dus în lume

lumina sufletului românesc
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ROMANIȚA  MARIA  ȘTENŢELROMANIȚA  MARIA  ȘTENŢEL
competenţă profesională şi patriotismcompetenţă profesională şi patriotism înîn

DESTINE  PENTRUDESTINE  PENTRU
ETERNITATEETERNITATE

Sideraţi şi
dezamăgiţi,

traversăm un timp al
derivelor de tot felul,
în care o parte foarte
vocală şi năbădăioasă
a „elitei intelectuale”,
încurajată prin mass-
media, îşi exprimă
dispreţul suveran
faţă de valorile
naţionale şi poporul a cărui limbă
o vorbeşte şi în numele căruia,
chipurile, se exprimă. În mod
paradoxal, în această îmbulzeală
eterogenă de vociferări, oameni
de o înaltă statură morală şi inte -
lectuală trudesc silenţios, neobo -
sit şi neabătut la împlinirea
menirii lor, aceea de a crea, de a
edifica, de exemplu, de a aduce
binele şi frumosul în casele
noastre, în sufletele noastre, de a
ne insufla optimism şi bucurie,
încredere în potenţialul naţional
al valorilor spirituale. Doamna
Romaniţa-Maria Ştenţel, redutabilă
profesio nistă a gazetăriei noastre
radio fonice, a strâns între copertele
unei captivante cărţi, DESTINE
PENTRU ETERNITATE, Editura SIX,
Bucureşti, 2006, transcrierea unui
mănunchi de interviuri luate, în
cadrul emisiunilor de la Radio
România Actualităţi şi anume
„Cum vă place” şi „Destine şi pasi -
uni”, unor remarcabile personalităţi
– cincisprezece la număr - din
diverse domenii: beletristică,
ziaristică, critică şi istorie literară,
filosofie, politică, învăţământ,
muzică, arte plastice, medicină,
matematică, cosmonautică, marină
militară. De remarcat faptul că
fiecare interviu este rotunjit prin
publicarea unui fragment semni -
ficativ din scrierile respectivilor
intervievaţi, oferindu-ne astfel
posibilitatea de a ne încânta cu
farmecul povestirilor sau a infor -
maţiilor de mare interes şi
însemnătate pe care ni le oferă.

Cu abilitate, inteligenţă şi
erudiţie pe măsura calibrului
invitaţilor, doamna Romaniţa-
Maria Ştenţel reuşeşte, prin
întrebări bine calculate şi formulate,
putem afirma şi incitante, să
smulgă din adâncimile memoriei,
ale interiorităţii „înţelepţilor cetăţii lui
Bucur” confesiuni de o sinceritate
dezarmantă precum şi esenţa a
ceea ce înseamnă aceştia pentru
noi, pentru umanitate, în general.
Doar astfel reuşeşte să ne fure cu
totul atenţia, să uităm de noi
citindu-i cartea, să ne îmbogăţim
spiritual nu numai ca informaţie
dar şi ca înţelegere a semnificaţiei
noţiunii de „valoare”, de unde vin
aceşti oameni aleşi de Dumnezeu
cu care să ne binecu vâ nteze, cum s-
a format personali tatea fiecăruia şi
cum de au reuşit ca prin rodul tru -
dei lor să ne înalţe deasupra zba -
terilor şi câr co telii de fiecare zi.

Aflăm nu numai date intere -
sante şi pline de pitoresc despre
traseul biografic al intervievaţilor,
drumul străbătut de la şcoala
primară la înaltele şcoli academice
urmate dar şi numeroase informaţii

din cele mai diverse
domenii ale culturii
şi ştiinţei româneşti,
europene şi interna -
ţionale, cartea
deve nind o lectură
originală prin diver -
si tatea şi valoarea
informaţiei puse la
dispoziţie. Cine sunt

aceşti oameni cu un destin de
excepţe, parcă hărăziţi unor fapte
măreţe pe deasupra obişnuitului şi
atât de  modeşti, cuminţi şi retraşi
în sihăstria dar şi bucuria unei
vieţi fericite şi împlinite prin
generoasă dăruire a luminii
cunoaşterii?

Simpatica doamnă gazetar
Romaniţa-Maria Ştenţel, cu
întrebările sale iscusite, reuşeşte
să cotrobăie în mentalul acestor
oameni, să conducă firul dialogului
astfel încât să primească răspunsul
aşteptat, cum de a fost aşa şi nu
altfel, cum de au ajuns în vârful
ierarhiei intelectuale oameni pro -
ve niţi din medii şi locuri total
diferite, în cazul unora nimic care
să anunţe victoria de mai târziu în
afară de zestrea genetică primită
de la înaintaşi şi anume: hărnicie,
perseverenţă, inteligenţă sclipitoare,
echilibru, seriozitate, dragostea
pentru studiu şi aplecarea pentru
lucrul bine făcut, zestre care le-a
deschis cale sigură dimensiunii
profesionale şi umane de mai
târziu. 

Aflăm din această carte nu
numai rezultate spectaculoase ale
muncii intervievaţilor dar şi o
mulţime de noutăţi interesante,
atent selectate, din diferite domenii
– de la istorie şi literatură la
ştiinţă şi tehnică militară. Astfel
ne îmbogăţim intrând în lumea
culturii şi civilizaţiei chineze,
zburăm într-o rachetă, minunân -
du-ne de miracolul traversării
cosmosului, ne pierdem printre
enigme istorice, prindem farme -
cul exprimării ling -
vistice, al poeziei şi
secretelor matematicii
şi al ştiinţelor în
general, cunoaş tem
echilibrul şi
încrederea chirurgului
în reuşita operaţiei,
dragostea fără margini
pentru necăjiţi, trăiri
contra dictorii şi
febrile cău tări ale
artistului plas tic,
zbaterile naşterii
actului artistic în
gene ral, din literatură,
muzică ori pictură,
despre capcanele dar
şi superioritatea unei
gândiri elevate presu -
pusă de munca în
diplomaţie, despre
pasiunea de a călători,
de a cunoaşte, de a
descoperi a gazetaru -
lui, de exemplu, cum
ar fi istoria înfiinţării
primelor agenţii de

informaţii din lume. Dar câte date
şi infor maţii, de o importanţă
capitală pentru dez vol tarea
societăţii, despre omenie şi gene -
 rozitate, nu primim, citind această
carte! Cu câtă bucurie îşi
împărtăşesc intervievatul şi
gazetăriţa amintiri despre profe -
sorii care le-au deschis porţile
cunoaşterii intelectuale în timpul
studenţiei, eminenţi cărturari,
astăzi nume de referinţă rămase în
cultura noastră, despre atmosfera
academică a universităţilor
conduse de oameni cu educaţie şi
instrucţie deosebite, spirite puter -
nice, elevate, de înaltă ţinută
morală. Acesta ar fi un „timp al
mărturisilor”, „un timp al evocă -
rilor”... Desigur şi alte cărţi publi -
cate pentru copii, adolescenţi şi
de toate vârstele („De mic am
fost mare”, „Aventurile ne-mai
auzite ale reporterului în Împă -
răţia lui Rilă Iepurescu” ş.a.) îşi
aşteaptă recunoaşterea şi cititorii,
confirmând talentul, dragostea
pentru oameni şi generozitatea
autoarei.

Înteligenţă sprinţară, deopotrivă
o fire studioasă, un adevărat spirit
enciclopedic, vădind un ales
respect şi dragoste pentru lumea
contemporană a personalităţilor
de frunte ale ţării, Romaniţa-
Maria Ştenţel îşi exercită profesi -
unea de gazetar de radio cu pasi -
une şi curaj, înnobilând-o cu
talentul său literar, intuiţia de ad -
mirat şi farmecul personal,
remarcându-se drept o gazdă
culturală de înaltă conştiinţă
civică şi oferindu-ne, iată şi cărţi
valoroase, importante, cu un loc
aparte în literatură, a căror lectură,
atrăgătoare şi interesantă, îmbo -
gă ţeşte spiritul cititorului  aflat la
vârsta adolescenţei până la cel
aflat la vârsta senectuţii.

ELIZA ROHA

Ziaristul
Un rest de uragan e crudul ziarist 
Pe coaja pâinii sale cum dănțuie otrava !
Usucă în articol şi rana şi otava
Și Făt Frumos își face cuvântul cel mai trist.

În zale de hârtie, atacă la stilou:
Omoară şi învie minciuna în jurnale
Secând un toc de lacrimi pe titluri abisale
Şi Cloşca o aşteaptă din ceruri, ca un ou.

Scrisoare

Cocorii mâinii tale trec, mamă, peste sat
Cum trece fulgul stelei prin geam şi prin cuvinte.
Şi depărtarea-n tine s-a ghemuit cuminte
Şi trist la umbra ta e Câinele-nstelat.

Doar tata te opreşte pe-amiază să nu ieşi
Cu iarna doar pe umeri si viscolul ce-o ţine.
Nu îmi ajunge vremea din cerurile pline
Să vă înviu la focul luminii de cireş:

Să ne mai povesteşti tu, mamă, înc-odat’
De steaua dărâmată chiar în grădina noastră

- un biet cocor visa şi s-a lovit de astră -
Cocorii vieții tale trec, mamă, peste sat.

Departe

Ai grijă de tata să aibă lumină,
Mamă, şi-n cer cred că e visător, 
Ne-au mai fugit caii, ştii, pe ogor, 
Uitase o poartă să-nchidă-n grădină.

Opreşte-l, te rog, să schimbe o roată
La Carul cel Mare, căci merge perfect:
Nu are lumina lui niciun defect...
Dacă s-o pună la loc n-o să poată?

Nu-l mai lăsa la corăbii pe cer,
Mamă, să tragă cu a lui bucurie:
Mai sânt la galere, acolo, o mie

De veacuri, iar ele vâslaş nu îl cer.
Îl văd lângă Lună pe tata, stingher;
Mai spune-i că odată şi odată o să-nvie.

Sonetul Maestrului

M-a învăţat cu ceasul crud al mărturisirii;
Mi-a dat prin da curajul de a-l rosti pe nu;
Un curcubeu-n versuri îmi ţese şi acu
Păianjenul acelaşi al urii şi-al iubirii.

M-a învăţat din blana-i să fac, la loc, un urs,
Pe iasca de hârtie să scutur constelaţii
Să ardă în poeme anemicele spaţii
Să-ncapă versu-n dâra de lacrimă ce-a curs.

M-a învăţat din magma nebunului fior
Să duc căldură pentru sărmana vietate
Şi lupului în viscol şi berzei în etate

Şi şarpelui de casă şi ninsului cocor,
Iar dacă aceştia toţi îmi vor şi da dreptate
Sânt obligat în locul metaforei să mor.

MARIAN  DUMITRU
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Valentin Tănase - Simfonia-marină
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Sub semnul acestui
imperativ moral şi

patriotic, devenit normă de
viaţă pentru una dintre cele
mai importante familii isto -
rice ale României,  recent la
Fundaţia Culturală  Ion I.
Brătianu din Bucureşti s-a

desfăşurat un eveniment ştiinţific remarcabil.
A fost lansat volumul biografic semnat de domnii prof.

univ.dr. Florian Tănăsescu şi avocat Nicolae Tănăsescu,
intitulat Generalul Constantin  I. Brătianu, un mare Brătian
îşi revendică nemurirea apărut la Editura Fundaţiei Culturale
Ion I. Brătianu. 

Au participat militari, istorici, specialişti în geografie,
cadastru şi cartografie, scriitori, jurnalişti, profesori univer -
sitari,  oameni politici.

Volumul lansat este o biografie amplă şi riguroasă a
generalului şi cartografului Constantin I. Brătianu, persona -
litate ilustră a vieţii ştiinţifice şi militare româneşti la finele
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea.

Meritele deosebite ale acestei biografii sunt asigurate de
tripla competenţă a domnului prof.univ. Florian  Tănăsescu,
afirmat anterior prin lucrări de mare prestigiu în domeniile
istoriografiei, politologiei şi sociologiei. Domnul Nicolae
Tănăsescu este specialist în istoria dreptului românesc.

Fapt semnificativ, recenta biografie este fondată nu numai
pe cercetări în arhive şi biblioteci, ci şi pe sugestiile oferite
de ştiinţe auxiliare ale istoriei precum genealogia, heraldica,
etnoistoria şi altele.

Arborele genealogic al familiei boiereşti Brătianu
întocmit de reputaţii istorici George D. Florescu şi Dan
Cernovodeanu a fost actualizat şi anexat recentei biografii.

Începuturile cunoscute ale familiei boiereşti Brătianu,
purtătoare de stemă aristocratică, se plasează documentar în
secolul al XVI-lea, când este atestat pitarul Eftimie din
Brătieni.

O parte din Brătieni au avut conacul la Şuici în Argeş.
Alţii s-au născut la Piteşti, la Bucureşti sau în alte locuri.

Generalul Constantin I. Brătianu este văr primar după tată
cu marele om politic liberal Ion C. Brătianu (1821-1891) ,
preşedinte al Consiliului de Miniştri a României (între 1876-
1888) şi cu Dumitru C. Brătianu (1818-1892), ministru al
Afacerilor Externe şi prim ministru în 1881, una dintre
marile personalităţi afirmate în istoria diplomaţiei româneşti.

Meritele ştiinţifice nepieritoare  ale generalului Constantin

I.

Brătianu sunt legate de misiunea de înaltă răspundere  dată de
regele Carol I, de a realiza imaginea cartografică riguroasă a
Regatului României. În acest sens generalul erou Constantin
I. Brătianu, participant la Războiul de Independenţă din 1877,
când a fost grav rănit, a condus instituţii ştiinţifice militare de
specialitate, a efectuat cercetări şi ridicări topografice pe
teren, a executat hărţi şi a format cercetători capabili să-l
înso ţească în eforturile sale.

Generalul s-a afirmat însă şi ca un eminent analist al
evenimentelor militare din istoria românilor, ca  teoretician şi
făuritor de şcoală în domeniile ştiinţifice pe care le-a cultivat,
ca  patriot  de mare prestigiu, ca o personalitate civică şi mo -
rală exemplară. Lucrările sale ştiinţifice aşteaptă încă o nece -
sară reeditare.

În prezent există o stradă în Sibiu care poartă numele
generalului Constantin I. Brătianu. Din păcate la Bucureşti, la
Curtea de Argeş şi la Piteşti, oraşe strâns legate de evoluţia sa
biografică şi ştiinţifică, nu există străzi cu numele lui.

Despre volumul biografic au vorbit prof. univ. dr. Mihail
Diaconescu, evocator în calitate de scriitor al unor persona -
lităţi precum Dumitru C. Brătianu în romanul Speranţa şi al
lui Ionel I. C. Brătianu în romanul Sacrificiul,  prof.univ.dr.
Ion Dodu Bălan, generalul şi romancierul Radu Theodoru,
prof.univ.dr. Radu Ştefan Vergatti, scriitorul George Corbu,
prof. Antoaneta Stoica, eminentă specialistă în topografie şi
cartografie.

În calitate de coautor al volumului Generalul Constantin
I. Brătianu, un mare Brătian îşi revendică nemurirea, domnul
prof.univ.dr. Florian Tănăsescu a evocat perspectiva ştiinţifică
mul ti disciplinară a demersului său biografic precum şi evolu -
ţia unor personalităţi descendente din familia marelui topo -
graf şi cartograf. Printre acestea se numără Constantin (Bebe)
Brătianu (1887-1956), secretar al delegaţiei române la
Conferinţa de Pace de la Paris din 1919, eminent om politic
şi patriot de mare prestigiu, persecutat după 1944, deţinut
politic în sinistra închisoare de la Sighet, şi locotenent-colo -
nelul Ioan C. Brătianu, combatant în primul război mondial
(1916-1918), remarcându-se în bătăliile purtate de Armata
Română  pe diverse fronturi.

Domnul Ion I. Brătianu, contemporanul nostru, fiul colo -
ne lului Ioan C. Brătianu, s-a afirmat ca om politic, deputat în
Parlament după 1989, ca fondator al Uniunii Liberale Brătianu,
ca scriitor, editor şi întemeietor al Fundaţiei Culturale care îi
poartă numele.

Personal, admir mult ţinuta sa civică, morală şi intelec -
tuală, dar mai ales modul cum el se dăruieşte în serviciul
nemuritoarelor valori culturale, patriotice şi spirituale ale
naţiunii române. Când scriu aceste rânduri nu uit întâlnirile
mele şi ale prietenilor mei cu omul plin de farmec Ion I.
Brătianu. Nu uit nici humorul subtil şi optimismul consec -
vent, cuceritor, al domnului Ion I. Brătianu, indubitabil una
dintre personalităţile reprezentative ale elitei intelectuale
bucureştene din zilele noastre.

Prin temele  abordate, prin înalta ţinută intelectuală a
dezbaterilor şi prin noutatea punctelor de vedere ştiinţifice
afirmate în dezbateri, lansarea de carte de la Palatul Fundaţiei
Ion I. Brătianu a fost unul dintre cele mai importante eveni -
mente  culturale desfăşurate în ultimul timp la Bucureşti.

FUNDAŢIA CULTURALĂ  „ION  I. BRĂTIANU”

„Totul pentru neam şi nimic pentru noi”„Totul pentru neam şi nimic pentru noi”

„Iubesc şi stimez totul ce este român, sunt român (...)
şi prefer naţiunea mea oricărei alte naţiuni (...),
oricărei ţări. Iubesc România cu toate defectele sale,
iubesc guvernul său şi legile sale cu toată imperfec -
ţiunea lor. Doresc însă ca aceste imperfecţiuni şi
defecte să dispară”.

„S-a pierdut (...) din vedere adevărul că taina mărirei
unui neam nu este de a sfărâma operele înaintaşilor, ci
dimpotrivă, ea consistă ca, pe temelia sănătoasă a
trecutului, generaţiunile cele mai noi să zidească spre
tăria prezentului şi chezăşia viitorului”.

Generalul Constantin I. Brătianu
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O altă 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 excep -
țio nală, 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

IMPORTANT
Pentru toţi cei care vor să susţină financiar

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

nr. RO04RNCB0072049700590007 deschis la 
BCR sucursala Bucureşti

Vă mulţumim!

UIMITOARELE  ASEMĂNĂRI  DINTRE  CULTURA
CUCUTENI  ȘI  CULTURA  CHINEZĂ  YANGSHAO.  

CINE  PE  CINE  A  INFLUENȚAT  ACUM  6-7.000  DE  ANI?

SC TELEGA BAI SRL
– la nici 100 km de Bucureşti, spre Câmpina.

Tratament balnear, masaj, salină, drumeţii, cazare,
servicii alimentaţie publică, într-un peisaj mirific.

Ne vedeţi pe www.bailetelega.ro
Relaţii la tel: 0741.160.310; 0744.542.118. Tel/fax: 0244.368.525


