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(urmare din numărul 15)

Educaţia poporului constituia în gândi-
rea eminesciană un pilon de sprijin pentru 
societatea românească. Instrucţia publică 
are în vedere şi integritatea morală a cetă-
ţenilor pentru că „moralitatea e pentru su-
flete identică cu sănătatea pentru trup. Un 
popor imoral este fizic nesănătos sau dege-
nerat”. Faţă de calamităţile fizice cu care se 
confruntă adeseori ţara întreagă, dar care 
se răsfrâng mai cu seamă asupra celor să-
raci, pericolele pe care le reprezintă oamenii 
corupţi, vicleni, superficiali sunt mult mai 
mari şi descurajatoare pentru contribuabilul 
român: „Între caracter şi inteligenţă n-ar 
trebui să existe alegere. Inteligenţe se găsesc 
foarte adesea, caractere, foarte arare. Ceea ce 
trebuie încurajat într-o societate omenească 
sunt oamenii de caracter. Energia centrului 
lor de gravitate şi dreapta ascen siune a liniei 
lor de mişcare trebuie descărcată de greu-
tăţi prea mari. Precum Arhimede cerea un 
punct fix, pentru a ridica cu pârghia lumea 
din ţâţâni, astfel caracterele tari şi determi-
nate sunt (ilizibil) împrejurul căreia se-nvârt 
lucrurile lumii. Este drept că ele adeseori 
sunt rezultatul mişcării sociale”.

Schimbând acum, registrul discuţiei 
noastre, mă întreb şi vă întreb: Cum mai 
este receptat, tratat şi abordat astăzi Mihai 
Eminescu? Aşa cum spunea într-un in-
terviu criticul literar Felix Nicolau, Mihai 
Eminescu este respectat şi amintit doar de 
zilele naşterii şi morţii sale, dar mai rău 
decât atât este faptul că în ultimii ani s-a 
pus accentul pe omul Mihai Eminescu mai 
mult decât pe opera sa. Ce mai ştie generaţia 
de azi despre cel numit şablonard „poetul 
nepereche al literaturii române” şi „poetul 
naţional al românilor”? Citeam recent nişte 
păreri ale unor tineri prin unele spaţii virtu-
ale de dezbatere - deloc de neluat în seamă 
- potrivit cărora Mihai Eminescu ar fi mult 
mai preţuit ca scriitor dacă nu li s-ar băga 
„pe gâtul elevilor” prin programa şcolară. 
Dacă ar fi să luăm de bun faptul că tot ceea ce 
este obligatoriu este automat şi rău, probabil 
ar trebui să trecem tot ce este de învăţat în 
şcoală la capitolul „facultative”, că doar la ce 
bun atâta efort! Nu părerile acestea sunt mo-

tiv de îngrijorare, ci rolul dascălilor. Cât de 
fără vocaţie trebuie să fie nişte profesori de 
limba şi literatura română pentru ca Mihai 
Eminescu să le devină indezirabil şi nesu-
ferit elevilor? Când astfel de profesori nu 
au ştiinţa de a provoca dragostea de lectură 
la cei tineri, chiar în condiţiile ispitind la 
a nu citi din lumea de azi, ar fi de preferat 
ca din mâinile lor să iasă nişte elevi care să 
vorbească şi să scrie corect în limba româ-
nă. Dar ştim că nu e chiar aşa. De aceea, 
trecând peste orice vină de o parte ori de 
alta a catedrei, este important ca Eminescu 
să fie citit, pentru că are meritul mai presus 
de orice de a fi turnat în cele mai frumoase 
forme limba noastră. 

Prin urmare, altfel, s-ar cădea să ne 
amintim de Mihai Eminescu nu doar  într-un  
mod şi într-un cadru festivist, de ziua lui, ci 
recitindu-i o poezie pentru a ne da seama 
de ce este un geniu. Iar dacă, de bine, de 
rău, opera sa poetică încă este cunoscută, 
în schimb, articolele de ziar îi sunt ştiute 
mai mult de specialişti, de criticii literari şi 
de o mână de oameni pasionaţi. Interesant 
ar fi să mai facem un salt: de la cunoaşterea 
doar a „Luceafărului” şi a „Scrisorii III” la 
articolele lui de presă. Poate ne va fi mai 
greu să facem acest lucru, publicistica sa 
fiind strânsă în volume uriaşe pe care nu le 
are oricine în casă, dar cu siguranţă le-am 
găsi în orice bibliotecă, iar efortul ne-ar fi 
răsplătit de însăşi lectura textului. 

Prezentându-şi ideile polemic, ca expre-
sie a unui spirit dinamic, Mihai Eminescu 
arată o cuprinzătoare privire de ansamblu 
asupra lumii, fiind mereu preocupat de evo-
luţia societăţii moderne româneşti. Printre 
tezele fundamentale ale gândirii emines-
ciene cu privire la naţiunea română, expri-
mate în articole de ziar, se află chestiunea 
unirii, situaţia păturilor sociale în procesul 
de trecere la o societate modernă, dar şi 
evoluţia noastră istorică privită în raport cu 
aşezarea străinilor în teritoriile româneşti. 
Mihai Eminescu a iubit România şi, ca orice 
romantic, totdeauna trecutul i-a părut mai 
frumos, mai plin de oameni mari, de figuri 
aureolate de vitejie şi eroism. De aceea,  vor-
bind despre poporul român se vede în tex-
tele lui totdeauna o undă de durere când se 
raportează la prezent şi o înflăcărare când îşi 
aminteşte de marii bărbaţi ai istoriei noas-
tre: Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, 
Mihai Viteazul.

Uimit de vastitatea unei minţi atât de 
sclipitoare, Nicolae Iorga scria în anul 1934: 
„Mihai Eminescu stăpânea cu desăvârşire 
cunoştinţa trecutului românesc şi era per-
fect iniţiat în istoria universală, nimeni din 
generaţia lui n-a avut în acest grad instinc-
tul adevăratului înţeles al istoriei, la nimeni 
până la el nu s-a prefăcut într-un element 
permanent şi determinant al întregii lui ju-
decăţi”.

Trecând acum, într-un alt registru al dez-
baterii noastre, vom susţine şi remarca că „în 
cultura lumii, locuim eminescian”, spunea 
profesorul de limba română Costel Zăgan, 
iar poetul Mihai Robea ne atenţionează că 
„vom exista atâta timp cât îl vom apăra pe 
Mihai Eminescu”, subliniind esenţial ne-
cesitatea raportării noastre identitare şi la 
dimensiunea Eminescu. În această dimen-
siune este cuprinsă şi relaţia marelui poet 
cu Ortodoxia, cu Biserica,  contestându-i-se  
nejust sau, dimpotrivă, exagerându-i-se 
deseori legătura, preocuparea pentru reli-
gie, pentru credinţa ortodoxă. Dincolo de 

toate aceste opinii, până la urmă fireşti când 
discutăm de un geniu, străluceşte imperial 
adevărul: Mihai Eminescu şi familia lui au 
trăit credinţa ortodoxă. 

Numai zelul sincer şi iscoditor al unor 
cercetători responsabili a scos la lumină, 
după lungi şi multe decenii de ignorare 
sau interesate omiteri, adevăruri nespuse 
despre poetul nepereche, scos programatic 
din conştiinţa multor generaţii de români. 
Lor trebuie să le mulţumim pentru faptul 
că astăzi putem afirma, cu probe, că familia 
Eminescu a avut dintotdeauna o profundă 
credinţă ortodoxă şi o strânsă legătură cu 
Biserica neamului, poetul însuşi reflectân-
du-le cu scânteierea geniului în multe din 
creaţiile sale.

Despre unchii [i 
m\tu[ile din m\n\stire

Aflăm, aşadar, din studiile unor emines-
cologi, precum profesorii Nae Georgescu sau 
Theodor Codreanu, ca să-i pomenim acum 
doar pe cei din ale căror cercetări am extras 
informaţiile ce urmează, că, de pildă, din fa-
milia poetului Eminescu au ales drumul slu-
jirii lui Dumnezeu mai mulţi membri. Astfel, 
doi fraţi şi trei surori ale mamei poetului, 
Raluca Eminovici, au intrat în călugărie. 
Este vorba despre Calinic şi Jachift, ultimul 
fiind chiar stareţ, şi de Fevronia, Olimpiada 
şi Sofia, toate, călugăriţe la Mănăstirea 
Agafton, iar o altă soră a mamei lui Mihai 
Eminescu, Safta, avea o fiică, Xenia, care 
s-a călugărit şi ea tot la Agafton. De altfel, 
Mihai Eminescu, în copilărie, cum arată 
profesorul Nae Georgescu, mergea foarte 
des la Mănăstirea Agafton, unde rămânea 
cu săptămânile, participa la viaţa de obşte, 
asculta poveşti, cântece şi întâmplări poves-
tite de călugăriţe, iar mătuşa Fevronia l-a 
ajutat chiar să descifreze alfabetul chirilic şi 
i-a înlesnit accesul la cărţile şi manuscrisele 
din mănăstire. La rându-i, maica Olimpiada 
Juraşcu, stareţa de mai târziu a mănăstirii, 
l-a urmărit aproape toată viaţa pe poet, inte-
resându-se la un moment dat de cumpărarea 
unei case în Botoşani pentru Mihai şi sora sa 
Harietta, care îi îngrijea sănătatea.

Despre spovedirea 
[i împ\rt\[irea de la 
M\n\stirea Neam]

Tot cercetătorul Nae Georgescu vorbeşte 
într-unul din studiile sale despre un episod 
mai puţin cunoscut de lume din viaţa lui 
Eminescu, care la rândul lui atestă trăirea 
în comuniune creştină a poetului şi pri-
mirea Sfintelor Taine. Este vorba de anul 
1886, când Eminescu se afla la Mănăstirea 
Neamţ de Sfinţii Mihail şi Gavriil, unde a 
cerut să fie spovedit şi împărtăşit de preot.  
Consemnarea preotului referitoare la acest 
moment a fost făcută cunoscută de că-
tre profesorul Paul Miron şi citată de Nae 
Georgescu. Iată ce scria la vremea respec-
tivă preotul: „Pe ziua de Sfinţii Voievozi în 
anul 1886 m-au chemat la M-rea Neamţu, la 
bolniţă, şi l-am spovedit şi l-am împărtăşit 
pe poetul M. Eminescu. Şi au fost acolo Ion 
Gheorghiţă, din Crăcăoani, care acum este 
primar. Iar Mihai Eminescu era limpede la 
minte, numai tare posac şi trist. Şi mi-au 
sărutat mâna şi mi-au spus: Părinte, Să mă 
îngropaţi la ţărmurile mării şi să fie într-o 
mânăstire de maici, şi să ascult în fiecare 
seară ca la Agafton cum cântă Lumină lină. 
Iar a doua zi…” Aici textul se întrerupe pen-

tru că pagina următoare a cărţii de rugă-
ciuni pe care îşi făcuse însemnarea preotul 
s-a pierdut. Au rămas vii în schimb ecourile 
vibrante ale trăirilor din mănăstire ale po-
etului în sonetul „Răsai asupra mea”, de pe 
la anul 1879, din zona manuscris a cunoscu-
tei „Rugăciuni”, cum spune Nae Georgescu: 
„Răsai asupra mea, lumină lină,/ Ca-n visul 
meu ceresc d-odinioară…”

Poetul a gândit 
serios [i sincer 
s\ se c\lug\reasc\

Un alt aspect mai puţin cunoscut de că-
tre publicul larg se referă la faptul că la un 
moment dat Eminescu pare a fi dorit sin-
cer să se călugărească. Despre acest lucru 
a vorbit cercetătorul Theodor Codreanu în 
volumul „Eminescu şi mistica nebuniei”. 
Această alternativă a mărturisit-o poetul în 
perioada epuizantă de la „Timpul”, în luna 
iunie anul 1883, când era „stricat cu toată 
lumea”, iar Titu Maiorescu şi Simion cloceau 
o viitoare internare „salvatoare” a lui Mihai 
Eminescu. Iată ce nota criticul referitor la 
intenţia poetului: „Foarte excitat, sentiment 
al personalităţii exagerat (să înveţe albane-
za!), vrea să se călugărească, dar să rămână 
la Bucureşti”. De ce dorea el o călugărire la 
Bucureşti? Ne explică profesorul Codreanu: 
pentru că dorea avantajul „păstrării contac-
tului cu marele centru cultural al ţării”.

De altfel, gândul călugăririi l-a mărtu-
risit şi lui Zamfir C. Arbore, un confrate 
de la „Românul”, în anul 1882, când Titu 
Maiorescu nu-i descoperise încă semne de 
„alienat”. „Ştii ce, dragul meu, hai să de-
misionăm, tu de la «Românul», eu de la 
«Timpul», şi hai să ne călugărim, căci nu 
suntem făcuţi să trăim între lupi. La mă-
năstire, în chiliile solitare, să scriem leto-
piseţe în cari să înşirăm tot ce îndură ne-
norocitul neam românesc, pentru ca să se 
ştie cât amar a suferit românul, cât a trăit 
pe acest pământ”, îi spunea poetul. În anul 
1884, repetă gândul salvării prin călugări-
re, ecoul lui răzbătând într-o scrisoare a lui 
Petre Missir către Titu Maiorescu, pus însă 
pe seama nebuniei şi luat drept glumă. Că 
nu putea fi vorba doar de o simplă glumă sau 
de un semn al alienării o dovedesc eroii săi 
din „Sărmanul Dionis”, „Cezara”, „Povestea 
magului călător în stele”, aflaţi în ipostaza 
cea mai grăitoare, aceea a călugărului, cum 
susţine profesorul Codreanu. 

Tat\l poetului, 
fiu de dasc\l, 
cu biseric\ lâng\ cas\

Încheiem această succintă prezentare 
şi abordare citându-l şi pe Corneliu Botez, 
cel care a avut iniţiativa omagierii lui Mihai 
Eminescu, pentru prima dată de la moartea 
sa, la Galaţi. Iată ce scria acesta despre tatăl 
lui Eminescu, Gheorghe Eminovici, în lucra-
rea sa, „Omagiu lui Eminescu”, scrisă la 20 de 
ani de la moartea gânditorului, în anul 1909: 
„…obijnuia să-şi invite rudele şi prietenii la 
Ipoteşti, unde-i primea şi ospăta bine, mai 
ales la sărbători mari, cum este la Paşti ori 
la Sfântul Gheorghe, când îşi sărbătorea ziua 
numelui. Îi ducea la biserică, unde asculta 
slujba cu multă evlavie, căci atât dânsul cât 
şi mama poetului erau reli gioşi, nu lipseau 
duminica şi în zi de sărbătoare de la biserică 
şi se supuneau obiceiurilor religioase în mod 
strict”. Iar Nae Georgescu aminteşte şi el că 
„tatăl poetului avea bisericuţă lângă casă” 
şi chiar „că era fiu de dascăl de biserică. Iar 
tatăl său, Vasile Eminovici, bunicul patern 
al poetului, a plecat din Blaj şi s-a stabilit în 
Bucovina, la Călineşti, prin anul 1802, unde 
a ridicat o căsuţă şi, alături, o biserică din 
lemn la care a slujit. În Bucureşti, Gheorghe 
Eminovici trăgea la o adresă din Strada 
Biserica Enei nr. 1, unde şi Mihai Eminescu 
a locuit un timp”.  Iată, aşadar, adevărul des-
pre modul în care familia Eminescu, poetul 
însuşi, a trăit relaţia cu Ortodoxia, sincer şi 
evlavios, cu speranţă şi respect, întocmai ca 
bunii creştini. Şi ca să nu mai fie vreun un 
dubiu, acest lucru îl mărturiseşte însuşi Mihai 
Eminescu, atunci când spune: „Istoria omeni-
rii este desfăşurarea cugetării lui Dumnezeu. 
Nu se mişcă un fir de păr din capul nostru 
fără ştirea lui Dumnezeu”… 

@ STELIAN GOMBOŞ

Despre poetul, prozatorul [i publicistul

Mihai Eminescu
– în viziunea Bisericii, despre raportarea sa 
la înv\]\tura cre[tin\, precum [i abordarea vie]ii 
[i operei sale din perspectiva credin]ei cre[tine…

(III)
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Sala de Conferinţe de la Institutul Cultural din Bu-
cureşti, gazdă tradiţională a evenimentului de excepţie 
care este Serata „Eminescu jurnalistul” a fost 
plină până la refuz de cei care au dorit să se umple de 
o mare încărcătură culturală, să soarbă un crâmpei de 
literatură, să se bucure de poezie, pictură şi muzică.

Serata a fost deschisă de un oaspete venit de la Boto-
şani, doamna  prof. dr. Lucia Olariu Nenati, care şi-a de-

dicat întreaga viaţă profesională, 40 de ani până acum, 
cunoaşterii şi înţelegerii spiritului care l-a dominat pe 
Marele Eminescu, în toată existenţa sa. Prezent la mani-
festare, domnul Olariu, soţul invitatei UZPR, a afirmat, 
glumeţ, că în permanenţă l-a simţit pe Eminescu ca pe 
un personaj foarte important între cei doi soţi. Susţinut 
de acesta, doamna Olariu Nenati s-a putut afirma ple-
nar ca muzeograf, cercetător şi coordonator la Muzeul 
„Mihai Eminescu” de la Ipoteşti-Botoşani, ca secretar 
literar şi director la Teatrul de păpuşi  „Vasilache” din 
Botoşani, mai apoi director al Teatrului dramatic „Mihai 
Eminescu”, tot acasă, la Botoşani. A fost, de aseme-
nea, jurnalist, director al Societăţii editoriale a ziarului 
 „Gazeta de Botoşani”. Aşadar, o personalitate complexă, 
care a adus la Serata Uniunii Ziariştilor Profesionişti 
şi harul unei voci dăruite pentru cântec. Cei prezenţi 
s-au delectat cu audierea unei balade emoţionante, pe 
versurile lui Eminescu. Doamna Lucia Olariu a încântat, 
de altfel, prin toată expunerea susţinută la eveniment, 
prezentând  o bogată activitate literară, cu 33 de cărţi de 
poezie, proză, literatură pentru copii, cercetare literară 
şi albume muzicale, toate în perioada 1975 – 2016.

A doua prezenţă la Serată, tot feminină, s-a bucurat 
de o primire deosebită. Aşa cum este, de fapt, doamna 
Carolina Ilica, poetă, traducătoare, eseistă, publicist 

comentator, ziaristă şi diplomat într-o etapă a vieţii. 
Domnia sa a vorbit despre preocupările importante 
asupra cărora a zăbovit ani de zile - volum de eseuri 
(cu traduceri) despre poeţi ai lumii, un studiu despre 
folclorul românesc, peste 100 de volume de traduceri 
din literaturile universale (de la texte ale Egiptului Antic 
la premianţii Nobel). Din performaţele rezultate din 
talentul de excepţie hărăzit de Dumnezeu, Carolina 
Ilica a zămislit 30 de cărţi de poezie, poemele sale, cel 
puţin până în prezent, au fost traduse în 28 de limbi 
ale pământului, apărute la edituri de prestigiu de pe 
patru continente. Sunt de notorietate participările la 
numeroase Festivaluri internaţionale de poezie, zecile 
de premii din ţară şi de peste hotare obţinute pentru tra-
duceri, jurnalism cultural, integrare europeană… Poeta 
Carolina Ilica scrie în forme clasice, dar şi inovatoare, 
precum poemul dublu „Cărţile (neconvenţonale) de la  
Vidra”, care au şi constituit nucleul prestaţiei cunoscutei 
poete la Serata de april.

Un moment important a fost cel al lansării nr. 2 al 
revistei „UZP”, publicaţie a breslei, care se încadrea-
ză în preocupările organizaţiei. Secretarul general al 
UZPR, Benone Neagoe, care este şi redactorul şef al 

revistei, a vorbit despre conţinutul celor 56 de pagini 
color, despre valoarea materialelor publicate şi despre 
proiectele de viitor. Coperta revistei este una remarca-
bilă, prezentând marea izbândă, de recunoaştere din 
partea Parlamentului României, a creaţiei jurnalistice 
alături de performanţele muzicale, scriitoriceşti, ale 
plasticienilor, interpreţilor sau arhitecţilor. În acest 
context, Serata a fost şi momentul potrivit pentru ca 
UZPR să acorde o Distincţie de Recunoştinţă sena-
torului Haralambie Vochiţoiu, semnatarul iniţiativei 
legislative, pentru permanenta susţinere a împlinirii 
unui important deziderat al breslei. 

Încheierea Seratei din 11 aprilie a aparţinut unui 
grup deosebit de talentat, de la Casa de Cultură a 
 Tineretului „George Enescu”, din Reghin, care a fas-
cinat asistenţa prin arta plastică a lui Marcel Naste 
(prezentat în pagina 20 a revistei), poezie religioasă 

susţinută de Simina Cota şi muzica folk a Grupului 
„Anotimpuri”, cu Enea şi Smaranda German şi Jancsi 
Geczi. Despre ei şi măiestria artistică a demersului lor, 
pe larg, în numărul viitor al revistei. (R.I.)

(foto: Mădălina Corina Diaconu)

În Prier,

Serata „Eminescu, jurnalistul” 
a adus bucuria culturii
în inima Bucure[tilor

Prof. Lucia Olariu Nenati,
Eminescolog

Benone Neagoe,
redactor şef al revistei UZP

Ziarista, poeta, eseista
Carolina Ilica Grupul  Anotimpuri - Reghin

Artistul Marcel Naste

Simina Cota,
Realizatoare TV
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MAI POATE FI SALVAT BUCURE{TIUL
Succesorul catastrofalelor mandate 

de primar general ale lui Sorin Oprescu, 
fiul unui general de securitate pe care îl 
continuă de altfel, va avea o sarcină grea, 
comparabilă cu oprirea unei avalanşe a 
distrugerii. Deocamdată, putem constata 
că nimicitorul tăvălug este încă în plină 
activitate, iar capitala a devenit un oraş 
primejdios pentru cei care îl populează.  
Bate recordul european la poluarea aeru-
lui. De la distanţă, mai ales din avion, se 
vede calota de praf care îl învăluie. Este 
un praf toxic, plin de substanţe iritante 
şi cancerigene. Nu este de mirare că în 
rândul locuitorilor acestei aglomerări 
urbane procentul de cancer şi de boli 
pulmonare cronice este de câteva ori mai 
ridicat faţă de zonele cu aer curat. Din-
spre Comisia Europeană sosesc repetate 
avertismente privitor la poluarea aerului 
şi la puţinătatea spaţiilor verzi. Este firesc, 
deoarece Uniunea Europeană este preo-
cupată de sănătatea cetăţenilor europeni. 
Reacţiile edililor urbei sunt exact con-
trare, iar România riscă sancţiuni. Toa-
te oraşele europene măresc suprafeţele 
spaţiilor verzi. În Viena, un oraş foarte 
verde, îndată ce o clădire se demolează, 
primăria achiziţionează terenul pentru a 
face un loc de recreere.  Aici, chiar pes-
te drum de Curtea Supremă de Justiţie, 
se află un teren parcă predestinat, prin 
locaţie şi mărime, pentru un scuar. În 
Bruxelles, grădina Sablon este o bijute-
rie de parc în miniatură. Nici un turist nu 
trece indiferent prin acel loc, semnalat, de 
altfel, şi în ghiduri. Visam la un asemenea 
părculeţ şi pe strada Batişte, tot mai muti-
lată în perioada tranziţiei de clădiri înalte, 
distrugătoare de peisaj. Iată, însă, că au 
început săpături, anunţând ridicarea unui 
nou monstru de beton. Cu siguranţă că 
va ciupi şi din trotuar sau se va realiza în 
surplombă, deasupra. Ar fi momentul in-
terzicerii oricărei construcţii în zona cen-
trală, spre a mai salva ceva din frumuseţea 
Bucureştilor de odinioară, realizată de 
marii noştri arhitecţi, mai cu seamă, după 
întregirea ţării, unul dintre aceştia deve-
nind, mai târziu, arhitectul şef al Romei, 
oraş care şi-a păstrat intact patrimoniul 
arhitectonic. Un adevărat oraş muzeu este 
şi Parisul, graţie arhitectului Haussmann, 
Viena, deja amintită, Helsinki   (Finlanda 
a adus un arhitect german pentru acest 
minunat oraş), nicăieri nu s-a permis ceea 
ce s-a promovat în capitala noastră. În faţa 
intrării principale a parcului Herăstrău 
s-a ridicat o clădire oribilă, disonantă, 
stridentă în ansamblul locului, ceva ca o 
conservă. 

A venit timpul nu doar al interzicerii 
construcţiilor aberante, ci şi al demolării 
celor dăunătoare. Este de neînţeles cum 
de nu se începe demolarea acelui turn 
ridicat ilegal în coasta catedralei catolice 
sau a celui care periclitează stabilitatea 

Bisericii Armeneşti. De asemenea, clă-
dirilor care s-au ridicat peste limita de 
înălţime aprobată, s-ar cuveni să li se 
amputeze etajele supranumerare. Sunt 
lucruri uşor de realizat. 

Studii medicale de anvergură, bazate 
pe statistici riguroase, au demonstrat că 
bolile cardiovasculare, mai cu seamă in-
farctul miocardic, sunt net mai frecvente 
în rândul locuitorilor unor oraşe depre-
ciate estetic, în timp ce oraşele verzi,  cu 
multe flori şi parcuri, atrag un plus de 
longevitate. Bucureştiul este singura ca-
pitală europeană în care infarctul miocar-
dic face tot mai multe victime, de la an 
la an, în timp ce în  capitalele altor ţări 
mortalitatea şi incidenţa acestei redutabi-
le boli au fost reduse cu peste 50%. (Deşi 
pare greu de crezut, cifrele sunt exacte). 
Aceeaşi relaţie se constată şi faţă de nive-
lul zgomotului, de asemenea, peste limita 
admisă, a numărului de particule de praf 
din aer, şi a altor câtorva factori inclusiv 
de natură comportamentală a locuitorilor. 
Agresivitatea, furturile atât de frecvente, 
mai cu seamă în mijloacele de transport în 
comun, generează hipertensiune arterială 
şi boală coronariană. Mirosul  gunoaie-
lor, ca şi dejecţiile pe care le întâlnim la 
mai fiece colţ de stradă, influenţează şi ele 
calitatea vieţii, recte îmbolnăvirile. O per-
soană sensibilă se poate îmbolnăvi la ve-
derea tăierii unui copac de care se legase 
sufleteşte, pe care îl aştepta să înfloreas-
că primăvara, sau să se coloreze toamna. 
Este dureros să vezi cum se împuţinează 
spaţiile verzi ale capitalei.   

Ce (mai) putem face? Se impune de-
molarea clădirilor ridicate abuziv. Ar fi 
o soluţie exemplară. S-a construit chiar 
şi în mijlocul străzii. De pildă, strada 
 Delavrancea, paralelă cu bd. Aviatorilor,  
nu se mai deschide spre Herăstrău, ca 
odinioară, devenind, astfel, o fundătu-
ră, ca şi străzile dintre Calea Dorobanţi 
şi strada Polonă. Pe strada Armenească, 
colţ cu Corbeni, se afla un părculeţ cochet, 
cu flori, pomi, bănci, spre bucuria vârst-
nicilor din zonă. Parcul a fost ras pentru a 
se face loc unei case destul de somptuoa-
se. Presupun că terenul a fost revendicat, 
apoi revândut, dar nu i se putea atribui o 
altă zonă? Oare, pentru sănătatea locuito-
rilor, nu ar fi benefică refacerea parcului? 

O altă soluţie pentru spaţiile verzi 
care absorb bioxidul de carbon şi fur-
nizează oxigen: acoperirea calcanelor 
şi a suprafeţelor verticale, în general, 
cu plante căţărătoare şi aderente la zid. 
La New York, pe acoperişul blocurilor 
înalte au apărut grădini luxuriante care, 
în scurtă vreme, au fost populate cu o 
multitudine de variate păsări, ba chiar 
şi cu lilieci.  Acelaşi lucru îl putem vedea 
la Paris, pe acoperişul marilor clădiri 
administrative, unde chiar şi stupii s-au 
dovedit productivi.

Praful din aer (vedeţi ce se depune 
pe parbrize şi capote după câţiva stropi 
de ploaie) nu poate fi redus eficient din 
cauza maşinilor care, parcate pe ambe-
le laturi ale străzii, împiedică serviciile 
de salubritate să cureţe spaţiul de lângă 
trotuar, unde se acumulează reziduuri. 
La New York (oraş cu surprinzător de 
puţine automobile, cetăţenii preferând 
bicicleta şi metroul), parcarea se face o 
zi pe dreapta, una pe stânga, strada pu-
tând fi curăţată şi spălată corespunzător. 
Putem prelua o mulţime de exemple, 
dar avem şi soluţii originale. Se poate 
proiecta şi înfrumuseţarea jgheabului de 
beton prin care curge partea superioară a 
Dâmboviţei, care oferă totuşi o suprafaţă 
de apă odihnitoare pentru privire, cu atât 
mai mult cu cât acest râu este un simbol 
pentru Capitală, aşa cum este Sena pentru 
Paris. Se pot construi platforme pentru 
păsări, unde pot cuibări, după modelul 
superbului parc Solvay din vecinătatea 
Parlamentului European din Bruxelles. 
Cum a fost posibil furtul (nepedepsit) al 
grilajelor din fontă care protejau malurile, 
astfel încât au fost provocate repetate acci-
dente ale unor maşini, care au plonjat pur 
şi simplu în râu? Poliţia nu are nicio res-
ponsabilitate în identificarea făptaşilor? 
Acelaşi lucru se poate spune şi despre 
furtul lamelor de plastic protectoare ale 
celor două sensuri de mers pe Autostrada 
Soarelui, unde mulţi bucureşteni, orbiţi 
de farurile din faţă, au fost victimele unor 
accidente pe timp de noapte.

Noua lege antifumat a scos fumătorii 
în stradă, unde oferă puterea exemplu-
lui. Dacă până acum se foloseau scrumi-
erele, îi putem vedea cum aruncă mu-
curile de ţigări fumate pe carosabil, cu 
o nonşalanţă revoltătoare şi fără nicio 
sancţiune. Nu mai vorbim de faptul că 
şoferii coboară geamul şi golesc scrumi-
era maşinii pe stradă. Or, filtrul de ţigară 
acumulează substanţele cancerigene şi 
iritante, protejându-l pe fumător, dar 
periclitând plămânii trecătorilor care 
inhalează praful ridicat de automobi-
lele care macină filtrele şi ni le oferă cu 
generozitate spre inhalare. Din punctul 
meu (medical) de vedere, este mult mai 
utilă sancţionarea drastică a aruncării 
chiştoacelor pe stradă sau în natură în 
general, inclusiv pe plajă sau în pădure, 
decât interzicerea fumatului în anumite 
spaţii. Asta, dacă vrem, cu adevărat, să 
prevenim cancerul bronho-pulmonar. 

Revenind, în final, asupra năpastei 
care a căzut pe capul bucureştenilor prin 
alegerea primarului Sorin Oprescu, un om 
de o ambiţie fără margini (a candidat şi la 
conducerea Federaţiilor Evreieşti), dar şi 
la fosta securitate, nu am dori să se creadă 
că toată securitatea poate fi introdusă în 
aceeaşi oală. Dacă cei din sinistrele prime 
decenii de teroare, după ocuparea ţării de 

trupele sovietice, nu erau decât o bandă 
(sau o armată bugetivoră) de ucigaşi fără 
conştiinţă, aţâţaţi de conducerea de partid 
din acea vreme, în bună măsură alogenă, 
după invadarea Cehoslovaciei de către 
trupele Tratatului de la Varşovia, căreia 
Ceauşescu i s-a opus cu vehemenţă, dar, 
mai cu seamă, în ultimele două decenii, 
securitatea română ajunsese extrem de di-
versificată la vârful ei, în timp ce la nivelul 
eşaloanelor inferioare ura se  domolise, 
activitatea constând, mai cu seamă, în co-
lectarea turnătoriilor în dosare, tot mai 
voluminoase, dar lipsite de orice valoare. 
A continuat, totuşi, lichidarea prin meto-
de relativ discrete (accidente, intervenţii 
chirurgicale) a multora dintre cei vizaţi. 

O parte a vârfurilor securităţii era 
deja animată de sentimente de tip 
naţionalist, chiar şi atitudinea faţă de 
legionari, duşmanii comuniştilor, se 
schimbase, schimbarea era evidentă, mai 
cu seamă, în structurile de contraspionaj 
faţă de sovietici şi de protecţie a statului 
român, în general.

O altă parte, nu doar din securitate, ci 
şi din armată, unde putem da exemplul 
câtorva generali trădători, nimic altceva 
decât agenţi ai KGB-ului, uneltea la do-
borârea lui Ceauşescu.

 În sfârşit, o altă parte, nici ea negli-
jabilă, era reprezentată de agenţi ai al-
tor puteri străine reputate prin modul 
în care controlează domeniul informatic 
şi foarte interesate de România. Conflic-
tul dintre cele trei (schematic) grupări a 
fost violent în momentul loviluţiei. Docu-
mentele fostei securităţi au fost epurate 
masiv, tot ceea ce a rămas în grija CNSAS 
este maculatură, compusă,  mai cu sea-
mă, din aşa-zisele turnătorii din partea 
unor apropiaţi, adesea soţii sau alte rude, 
constrânşi să dea ceva securiştilor spre a 
fi lăsaţi în oarecare pace. Nimic despre 
anchetele securităţii, în care nu regăsim 
torturile îngrozitoare sau crimele. Toţi 
cei ucişi în închisori au murit, potrivit 
documentelor evident falsificate, de 
moarte bună. Criminalii au avut grijă să 
şteargă urmele. Ceauşescu ordonase, cu 
ceva timp înainte, ca din această arhivă 
să dispară delaţiunile făcute de mem-
brii de partid. Comuniştii nu trebuia să 
fie compromişi, în eventualitatea unei 
schimbări. Serviciile secrete străine, la 
rândul lor, şi-au extras toţi colaboratorii, 
toate indiciile au dispărut. 

O bună parte din bucureşteni păs-
trează, încă, impregnată în subconştient, 
în oase, teama de sinistra instituţie a 
securităţii, de unde şi un anumit compor-
tament de turmă. O amnezie ciudată şi 
deloc onorabilă. Bucureştiul mai poate fi 
reabilitat dacă salvăm conştiinţele şi dacă 
ajungem să ne iubim oraşul.

@ CORNELIU ZEANĂ

?
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l ARGUMENT
Dr. ing. Alexandru Boroiu este 

profesor universitar în Universitatea din 
Piteşti, prodecan al Facultăţii de Mecanică 
şi Tehnologie, responsabil al programu-
lui de studii Ingineria Transporturilor şi 
a Traficului şi titular al cursului Geografia 
Transporturilor.

Pasiunea şi aplecarea asupra cercetării 
de înaltă performanţă fac parte din condui-
ta sa ştiinţifică. Dintre lucrările de referinţă 
enumăr numai două, cu aplicabilitate de 
maximă importanţă pentru comunităţi, 
astfel: studiile de impact asupra sarci-
nii, descărcării traficului şi configurarea 
rutelor alternative de ocolire la lucrările 
„Reabilitare capitală a podului peste râul 
Argeş” şi „Pasaj rutier şi sens giratoriu în 
zona Podul Viilor”, ambele executate în 
Municipiul Piteşti, judeţul Argeş.

Datorită preocupărilor în domenii ce ţin 
de cercetarea aplicată, a devenit cunoscut şi 
în Municipiul Făgăraş, în urma comunică-
rilor ştiinţifice prin care a afirmat că a cal-
culat în premieră, în mod ştiinţific, centrul 
geografic al României şi că acesta se află, 
indubitabil, pe teritoriul acestui municipiu.

Prof. univ. dr. ing. Alexandru Boroiu a 
început cercetările pentru determinarea 
centrului geografic al României după data 
de 1 ianuarie 2007 – când în mass-media 
europeană s-a afirmat că „odată cu intrarea 
României şi Bulgariei în Uniunea Europea-
nă, centrul geografic al UE s-a mutat cu 120 
km în direcţia Est-Est-Sud” şi când a con-
statat că centrul geografic al ţării noastre 
nu a făcut niciodată obiectul unui studiu 
ştiinţific şi, ca urmare, era necunoscut.

Pentru a ajunge la rezultatul urmărit, 
a pus la punct o metodă absolut proprie, 
bazată pe principiul baricentrelor, care a 
constat în parcurgerea următoarelor etape:

1 – definirea conturului suprafeţei 
matematice a României prin identificarea 
coordonatelor geografice ale punctelor ce 
descriu frontierele ţării, cu un pas cât mai 
fin (de 3 minute, de 2 minute şi, în  final, de 
36 de secunde – pe meridiane şi pe parale-
le), cu ajutorul programului GoogleEarth;

2 – determinarea meridianului şi a 
paralelei care împart în suprafeţe de arii 
egale România: s-au obţinut rezultate 
practic identice pentru modelul sferic şi 
pentru modelul elipsoidal ale suprafeţei 
matematice a Pâmântului, astfel încât s-a 
putut determina, pe baza paralelei mijlo-
cii găsite, printr-o metodă grafo-analitică 
elaborată special, un arc mare ce împarte 
în două arii egale suprafaţa României, ceea 
ce a condus la coordonatele Centrului geo-
grafic al României, aflat la intersecţia celor 
două arce mari determinate (meridianul 
mijlociu şi arcul mare determinat pe baza 
paralelei mijlocii): CG (45°50’N/24°59’E), 
acest punct fiind identificat pe teritoriul 
Municipiului Făgăraş;

3 – ulterior a pus la punct a doua me-
todă, bazată chiar pe definiţia centrului 
geografic (acesta este punctul faţă de care 
suma distanţelor până la toate celelalte 
puncte ale suprafeţei este minimă): a ela-
borat o funcţie obiectiv pentru minimul 
acestei sume a distanţelor şi, lucrând pe 
modelul sferic, în două variante, a ajuns la 
acelaşi rezultat, confirmându-se corectitu-
dinea rezultatului obţinut pentru coordo-
natele centrului geografic.

l ECOURI {I 
RECUNOA{TERE

Rezultatele cercetărilor realizate au 
fost prezentate în octombrie 2010 în ca-
drul unor evenimente ştiinţifice de înal-
tă ţinută: la Congresul CONAT organizat 
de  Universitatea „Transilvania” Braşov 
şi la Conferinţa TRANSLU organizată de 
 Universitatea „Politehnica” Bucureşti,  
lucrările fiind publicate în volumul 

Congresului  Studenţilor CONAT din 
anul 2010 (Founding the geographical 
center of Romania: it is situated in the 
 South of the Făgăraş town) şi, respectiv, în 
 Buletinul  Asociaţiei Generale a  Inginerilor 
din România din anul 2012 (Determinarea 
centroizilor de zonă pentru suprafeţele te-
restre. Aplicaţie: determinarea centrului 
geografic al  României).

Această descoperire a fost reafirmată, 
ulterior, în cartea sa Acolo unde spaţiul se 
întâlneşte cu timpul - publicată în ianuarie 
2015 la Editura Universităţii din Piteşti, 
fiind preluată apoi în mass-media locală: 
în ziarul Argeşul din 12 martie 2015 şi în 
cadrul emisiunii La vama vremii din 18 
martie 2015, de la postul Absolut TV Argeş.

În data de 29 martie 2015, a fost pre-
zentată şi în mass-media naţională rea-
lizarea dlui profesor Alexandru Boroiu 
(stirileprotv.ro/stiri/stirileprotv-special/): 

„În 2012, prof. dr. ing. Alexandru Boroiu 
de la Universitatea din Piteşti s-a apucat 
să recalculeze centrul geografic al Româ-
niei... Concluzia profesorului de la Uni-
versitatea din Piteşti, care şi-a publicat 
studiul în Revista Asociaţiei Inginerilor 
din România: „În baza acestui studiu, 
localitatea Făgăraş poate revendica, în 
mod justificat, titulatura de centrul geo-
grafic al României”. La aceeaşi concluzie 
au ajuns, mai de curând, şi cercetătorii de 
la Facultatea de Geografie a Universităţii 
Babeş-Bolyai din Cluj”. 

Dar cea mai importantă promovare a 
acestei descoperiri ştiinţifice a fost realiza-
tă prin prezentarea acesteia „chiar la locul 
faptei”, în Municipiul Făgăraş, acolo unde 
a fost identificat centrul geografic al Româ-
niei în urma cercetărilor realizate.

Astfel, în data de 8 mai 2015, prof. 
univ.dr. ing. Alexandru Boroiu a prezen-
tat lucrarea Municipiul Făgăraş – centrul 
geo grafic al României, în cadrul Simpo-

zionului Naţional Fizica – trecut şi viitor, 
ediţia a VI-a, organizat de Colegiul Naţional 
„Radu Negru” din Făgăraş, unde a atras 
atenţia auditoriului, dar şi a mass-media 
locale, mai ales după prezentarea acestor 
cercetări în cadrul emisiunii Plus şi minus 
de la postul Nova TV Făgăraş, din data de 
8 mai 2015, şi în ziarul local Bună Ziua, 
Făgăraş, din data de 12 mai 2015.

Ştirea a fost preluată şi de mass-
media de la nivelul judeţului Braşov 
(www.mytex.ro/stiri/): „Primul cercetă-
tor român care a descoperit că centrul ţării 
nu se află la Dealu Frumos din judeţul Si-
biu, ci în Braşov - mai exact în Municipiul 
Făgăraş, a fost prezent în judeţul nostru, 
fiind invitat la Simpozionul Naţional de 
 Fizică. Prof. univ. dr. ing. Alexandru Boroiu  
a participat la simpozionul organizat la 
 Colegiul «Radu Negru» din Făgăraş, unde 
a distribuit o broşură cu datele cercetării 

sale şi a explicat metoda de lucru folosită. 
Potrivit acestuia, centrul României este în 
zona de sud-est a Făgăraşului... cerceta-
rea se bazează pe o metodă grafo-analiti-
că proprie, cu algoritmi de calcul realizaţi 
special pentru această lucrare. Recent, şi 
specialiştii de la Universitatea Babeş-Bolyai 
din Cluj-Napoca  au anunţat că, potrivit cer-
cetărilor lor, centrul ţării se află în judeţul 
Braşov, în zona Făgăraşului”.

l PROMOVARE 
{I DEZVOLTARE 

DURABIL| ZONAL|
Ca o apreciere a ataşamentului dove-

dit faţă de Municipiul Făgăraş, prin sus-
ţinerea constantă a necesităţii promovării 
sintagmei „Municipiul Făgăraş – centrul 
geografic al României” ca un brand care 
să contribuie la creşterea interesului turis-
tic pentru Municipiul Făgăraş, prof. univ. 
dr. ing. Alexandru Boroiu a fost invitat la 
 Ceremonia de redeschidere a Marii Săli a 
Tronului, a Turnului Thomori şi a Salonului 
Principelui, în data de 19 iunie 2015, ocazie 
cu care a pledat, iarăşi, pentru necesitatea 
valorificării poziţiei de centru geografic al 
României. Consiliul Local al Municipiului 
Făgăraş a manifestat un interes deosebit 
pentru aceste cercetări realizate, astfel că, 
pentru a intra în posesia deplină a cerce-
tărilor şi a rezultatului obţinut, a încheiat 
cu prof. univ. dr. ing. Alexandru Boroiu - 
 Contractul de Drept de Proprietate Intelec-
tuală înregistrat cu nr. 18.283/01.07.2015.

Ca urmare, în data de 1 decembrie 2015, 
de Ziua Naţională a României,  profesorul 
piteştean Alexandru Boroiu a fost invitat 
să prezinte rezultatele studiului realizat 
în cadrul Şedinţei festive a Consiliului Lo-
cal al Municipiului Făgăraş, organizată în 
Cetatea Făgăraşului, la care au fost invi-
tate să participe importante oficialităţi şi 
personalităţi din Municipiul Făgăraş.

Concluzia finală a cercetărilor ştiinţifice 
realizate poate fi rezumată astfel: centrul 
geografic al României este situat pe terito-
riul Municipiului Făgăraş, în apropierea 
Cetăţii Făgăraşului.

În acest fel, s-a finalizat în mod oficial 
şi într-un cadru festiv prestaţia prof. univ. 
dr. ing. Alexandru Boroiu, în baza contrac-
tului încheiat cu Primăria Făgăraş, iar di-
seminarea acestei importante descoperiri, 
susţinută în mod absolut ştiinţific, a atins 
dimensiunile care să permită asumarea 
acestui brand de către Municipiul Făgăraş 
şi cultivarea sa în folosul întregii comuni-
tăţi a făgărăşenilor.

@ CONSTANTIN BĂJENARU

CENTRUL GEOGRAFIC 
AL ROMÂNIEI SE AFL| 

ÎN MUNICIPIUL F|G|RA{

l IMPORTANT DE RE}INUT
Redacția publicației noastre a luat în calcul și a înscris 

cercetarea și pe distinsul prof. univ. dr. ing. Alexandru 
Boroiu  de la Universitatea din Pitești pe lista celor care vor 

participa la prima ediție a „Galei Performanţei 2016” ce 
va fi organizată de „Cronica Timpului”, sub egida Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) și a Federației 
Societatea Civilă Românească  (FSCR).

Poziţia pe hartă a centrului geografic al României
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Salvarea unei buc\]i 
din mo[tenirea trecutului

Remus Fişcă: - Doamnă doctor 
Florentina Udrea, pe 2 aprilie a.c., 
aţi participat la grandioasa „Sărbă-
toare a Muzeului Sătesc” – ediţia VII, 
de la Bozovici, judeţ Caraş-Severin, 
o zonă mirifică din inima Banatului. 
Ce ne puteţi relata?

Florentina Udrea: - Întâlnirea a fost 
deosebită şi extrem de interesantă. Este 
prima mea participare la această frumoa-
să „Sărbătoare a Muzeului Sătesc” şi, în 
acelaşi timp, m-am aflat pentru prima dată 
pe acele meleaguri. Zona este extraordinară, 
plină de peisaje, parcă rupte din poveşti, cu 
numeroase monumente naturale, dar şi is-
torice – mă refer la cascada Bigăr, la morile 
de apă din localitatea Eftimie Murgu (fostă 
Rudăria), la muzeul sătesc din Bozovici.  
Sărbătoarea de la Bozovici s-a dovedit a fi 
o sărbătoare „din suflet, pentru suflet”. Eve-

nimentele desfăşurate au fost extrem de an-
trenante şi spectaculoase, lucru apreciat atât 
de invitaţii din ţară (Arad, Timiş, Mehedinţi, 
Bucureşti, Sibiu, Covasna etc), cât şi de cei 
de peste hotare (Serbia, Bulgaria,  Ungaria, 
Franţa). Peste 100 de oameni au partici-
pat la această amplă manifestare, gazde-
le depunând un efort imens pentru buna 
desfăşurare a programului. Debutul ma-
nifestării culturale a început cu o urare de 
bun venit din partea preşedintelui asociaţiei 
 Izvoare Almăjene, dl Gheorghe Fulga şi a 
continuat cu un moment artistic încântător 
- cântec şi poezie în grai almăjan - realizat 
de câţiva copii de la şcoala din  Bozovici. Au 
urmat apoi câteva alocuţiuni din partea 
invitaţilor, dar s-a şi răspuns la multe în-
trebări puse de public. Oricum atmosfera a 
fost una dintre cele mai frumoase, de care 
am beneficiat în ultimii 10 ani, mai ales, că 
una dintre personalităţile Bozoviciului, dl 
profesor de istorie, Gheorghe Rancu – de 
altfel, unul dintre colecţionarii particulari 
din Banat – a împlinit frumoasa vârstă de 70 
de ani, iar cei prezenţi l-au felicitat pentru 

întreaga activitate desfăşurată în şi pentru 
Bozovici şi în Banat, în general. Sărbătoarea 
s-a încheiat cu prezentarea standurilor cu 
exponate, ale participanţilor (au fost peste 
10), standuri, extraordinar de bine aranja-
te, cu piese deosebite, unele dintre ele ex-
traordinare, aş putea spune, care oricând 
ar putea rivaliza cu orice piesă ce aparţine 
unui muzeu naţional. Toţi cei prezenţi au 
primit diplome de participare, dar cred, că 
toţi ar fi trebuit să primească o diplomă de 
onoare pentru ceea ce fac, pentru patrimo-
niul românesc, pentru eforturile pe care 
le depun pentru salvarea unei bucăţi din 
moştenirea trecutului şi pentru transmi-
terea acesteia generaţiilor viitoare, ca liant 
şi ca marcă identitară. Încă o dată vreau 
să mulţumesc organizatorilor – asociaţia 
Izvoare  Almăjene  –, primăriei, muze-
ului din Bozovici şi tuturor celor implicaţi 

în realizarea acestui important eveniment 
şi sunt onorată pentru invitaţia care mi-a 
fost făcută. Le doresc să realizeze centenarul 
manifestărilor şi multe succese! Mulţumesc 
Institutului Naţional al Patrimoniului că 
mi-a permis să fiu prezentă la o manifes-
tare culturală grandioasă şi sper, ca şi pe 

viitor, INP Bucureşti (instituţie subordonată 
Ministerului Culturii), prin reprezentanţii 
şi specialiştii săi, să răspundă invitaţiilor 
făcute de Asociaţia Izvoare Almăjene - 
Bozovici,de  Muzeul Bozovici precum şi de 
oricare dintre instituţiile publice din Caraş 
Severin şi din Banat. 

- La acest important eveniment 
au participat atât delegaţi din ţara 
vecină, Serbia, cât şi din judeţele 
limitrofe. Care au fost problemele 
discutate?

- Discuţiile au avut ca subiect patrimo-
niul cultural; problemele sunt din păcate 
multe, iar întrebările sunt interesante şi 
pertinente, multe dintre ele au căpătat răs-
punsuri, altele nu. Au fost discutate proble-
me legate de trecutul, prezentul şi viitorul 
muzeelor săteşti, probleme ale punctelor 
muzeistice, ale colecţiilor particulare, ale 
stării juridice, ale legislaţiei în vigoare, 
referitoare la patrimoniul mobil şi imobil 
(clădirile care adăpostesc patrimoniul), de 
necesitatea unor legi cu mai bună aplicabi-
litate în domeniul patrimoniului cultural 
naţional, precum şi de necesitatea unei le-
gături mai strânse între muzeele săteşti şi 
muzeele şi centrele de cultură judeţene şi 
naţionale. S-a discutat mult despre nevoia 
unor relaţii mai strânse între colecţionarii 
particulari şi muzeografi, specialişti din 
muzee, dar şi despre posibilitatea realizării 
unor asociaţii, la scară mai mare, pentru 
că, numai aşa, se pot desfăşura proiecte 
prin care să se poată asigura condiţii priel-
nice de păstrare, conservare, restaurare şi 
de transmitere, mai departe, din generaţie 
în generaţie, atât a colecţiilor private cât 
şi a celor din muzee, mai ales ale muzee-
lor săteşti. Privind vecinii şi prietenii din 
Serbia, este absolut necesară o implicare, 
mult mai activă, a oamenilor de cultură 
din ţară, a celor din Banat, în special, în 
cunoaşterea şi păstrarea, pe mai departe, 
a acestui patrimoniu inestimabil, pe care-l 

deţin românii din Serbia.  
- De la Băile Herculane a partici-

pat şi dl ing. Gheorghe Cârjan – pre-
şedintele  filialei „Bănăţenii Lumii” 
care, pe lângă expozeul prezentat, a 
mai avut o problemă privind desfiin-
ţarea Muzeului din Băile Herculane, 

pe care n-a mai expus-o, întrucât nu 
era pe agenda de activitate. Aveţi cu-
noştinţă de acest fapt?

- Da, domnul ing. Cârjan a avut o 
intervenţie extrem de pertinentă în ceea ce 
priveşte patrimoniul mobil, legile patrimo-
niului, care, din păcate, încă nu sunt ceea ce 
ne-am dori, dar până la urmă, legile sunt 
perfectibile şi există o speranţă. Mai ales, 
acum, când Ministerul Culturii încearcă rea-
lizarea unui Cod al patrimoniului, care se 
doreşte a fi o pârghie importantă în salvarea 
şi păstrarea patrimoniului cultural naţional. 
Ca să vă răspund şi la partea a doua a între-
bării, nu, nu ştiam despre acest lucru, dar 
problemele ar trebui tranşate la nivel local, 
judeţean şi regional, în condiţiile în care 
Muzeul din Băile Herculane era un muzeu 
municipal. În primul rând autorităţile locale 
ar trebui, puternic, implicate în rezolvarea 
acestei probleme, dar şi asociaţiile,  ong-urile  
  etc, mai ales, având în vedere situaţia în care 
se află în momentul de faţă oraşul istoric, 
Băile Herculane, staţiune balneară, de vile-
giatură, altădată considerat Karlovy Vary-ul 
sud-est european.

- Stimată doamnă dr. Florentina 
Udrea, vă mulţumesc pentru inter-
viul acordat. 

- Eu vă mulţumesc pentru timpul pe care 
mi l-aţi acordat, vă doresc mult succes în 
viitor şi multe acţiuni frumoase şi utile. În 
acelaşi timp mă onoreaza invitaţia dom-
niilor voastre şi, în măsura în care timpul 
îmi va permite şi nu voi fi angrenată în alte 
acţiuni, cu siguranţă, îmi va face plăcere să 
fiu prezentă la Uzdin. Încă o dată, mulţumiri!

Interviu realizat de Remus Fişcă cu distinsa dnă. dr. Florentina Udrea 
– analist istoric la Institutul Naţional al Patrimoniului, 
instituţie subordonată Ministerului Culturii, Bucureşti.

Gazde şi participanţi, la Sărbătoarea de la Bozovici

Cascada Bigăr

Dr. Florentina Udrea
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Mariana Anghel: - Cum ai ajuns 
să faci aviaţie? A fost, cumva, o pa-
siune, un vis frumos devenit rea-
litate sau o decizie luată, repede, 
în fugă?

Nina Ioniţă: Nu, draga mea, nu este 
vorba de aşa ceva. A fost, pur şi simplu, 
o întâmplare. Nu pot să mă laud că visul 
meu a fost să zbor.

- Bine, dar atunci, cum ai ajuns 
aici?

- Este o întreagă poveste. După ce 
am absolvit Liceul Economic din Bra-
şov, m-am angajat la ICA, adică Între-
prinderea de Construcţii Aeronautice, la 
biroul contabilitate. În incinta fabricii, îşi 
desfăşura activitatea Aeroclubul „Mircea  
 Zorileanu”, aşa că mi-am încercat şi eu 
norocul, cum se spune, şi am urmat 
cursu rile de zbor „la sportivă”.

- Cât timp au durat cursurile 
acestea?

- Nu au durat mult. Un an, din 1972 
până în 1973. În această perioadă am 
zburat pe avionul Zlin, peste 80 de ore în 
dublă comandă, adică, cu instructor şi, pe 
urmă, singură, adică în simplă comandă.

- Spune-mi, te rog, nu ţi-a fost 
teamă, niciodată?

- Nu, niciodată. Am obţinut brevetul 
de pilot sportiv, la sfârşitul anului 1973 şi 
am fost înscrisă în prima grupă de fete-
pilot, în cadrul Şcolii de Ofiţeri de Aviaţie 
Bobocu-Buzău.

- Deci, ai ajuns, după atâta 
muncă, tot la şcoală.

- Da, am absolvit şcoala în 1976 şi am 
solicitat să fiu repartizată, ca pilot, în ca-
drul Aeroclubului Braşov.

- Bine, deci, înapoi la Braşov. 
Dar medaliile din faţa mea, care 
sunt foarte multe, cum le-ai câşti-
gat, de unde au apărut?

- Cum să apară?... În paralel cu activi-
tatea de instructor de zbor, am practicat 
acrobaţia aeriană, participând, timp de 
nouă ani, la toate campionatele naţionale, 
internaţionale, mai precis, campionatele 
ţărilor socialiste (balcaniadele aeronautice 
şi campionatele europene). Am obţinut în 
aceste competiţii circa 40 de medalii, dar 
cea mai valoroasă este, desigur, Medalia  
de argint de la Campionatul Mondial de 
Acrobaţie, unde am învins una dintre 
echipele fostei URSS, care era campioană 
mondială, de ani buni.

- Dragă Nina, îmi amintesc, cu 
plăcere, că şi eu am zburat cu tine 

pe cursele aeriene TAROM, cu alte 
cuvinte, vreau să te întreb când ai 
trecut la cursele cu pasageri?

- Am trecut la transport pasageri în 
1985, la început copilot, apoi am ajuns 
comandant. Am zburat aproape 20 de ani 
pe avioanele An24, TU153, BAC şi ATR.

- Poţi să-mi spui câte ore de zbor 
ai?

- Am în jur de 10 mii de ore de zbor.

- Felicitări! Este impresio nant, 
într-adevăr. Ce faci în momentul 
de faţă?

- Păi, în momentul de faţă, sunt pen-
sionară.

- Poţi să-mi povesteşti o întâm-
plare importantă din cariera ta?

- A, sigur, am foarte multe amintiri, 
unele frumoase, altele mai puţin fru-
moase, însă una îmi este foarte dragă. 
Zburam, pe o cursă internă, cu avionul 
An24. Avionul era plin cu pasageri. Era 
vară, iar vremea foarte schimbătoare. 
Aproape de aterizare a apărut un front 
de turbulenţă. Am rugat stewardesele să 
anunţe cuplarea centurilor de siguranţă. 
Ele au urmat instrucţiunile mele, adică 
ale comandantului, conform proceduri-

lor respective. Dar... avionul se zgâlţâia 
din toate „încheieturile sale”. Pasagerii 
ştiau că la manşă este o femeie, iar acest 
lucru, presupun, că nu le prea convenea. 
Am aterizat la timp şi în deplină sigu-
ranţă. Am avut o surpriză plăcută, când 
am văzut că pasagerii m-au aşteptat la 
scara avionului, m-au aplaudat, m-au fe-
licitat, parcă cerând iertare, că n-au avut 
încredere în calitatea mea de femeie-pilot 
comandant.

- Dragă Nina, publicaţia noas-
tră va împlini, în curând, doi ani 
de existenţă. Te rog, un gând pen-
tru „Cronica Timpului”.

- Doresc „Cronicii Timpului” o via-
ţă lungă, articole apreciate de cititori şi 
 mi-ar  face multă plăcere să mai conver-
săm şi altă dată.

- Îţi mulţumesc pentru interviul 
acordat, pentru aprecieri şi, desi-
gur, vom continua dialogul nostru, 
cât de curând.

Interviu realizat de
MARIANA ANGHEL

„Doamna aerului”
Ana Nina Ioni]\

Acasă la doamna Ana Nina Ioniţă (foto), domneşte o atmosferă de linişte şi de bine. Pen-
tru cei care nu ştiu, doamna Nina sau „doamna aerului”, cum era numită, este persoana care 
a câştigat Medalia de argint la Campionatul Mondial de acrobaţie din Los Angeles, în anul 
1984. Am vrut să aflu, câte ceva, despre activitatea ei şi despre modul în care a câştigat această 
importantă medalie, atât pentru ea, cât şi pentru ţara noastră. Instalată, comod, într-un fotoliu, 
cu o cafeluţă în faţă, am început acest interviu cu obişnuita întrebare:

ERATĂ
Semnalăm că, în pagina 7, din numărul 15, aprilie 2016, al revistei „Cronica Timpului”, articolul cu titlul 
„Problematica patriotismului în epoca actual\” aparţine autorului de drept Ionel Marin.!
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O rdinul ,,Mihai Viteazul” este cea 

mai importantă decoraţie de răz-
boi a statului român şi se acordă 

ofiţerilor sau unităţilor militare pentru 
fapte excepţionale pe câmpul de luptă. În 
toamnă se împlineşte un secol de la con-
stituirea acestui ordin şi, din cele 2184 de 
medalii acordate, doar patru se mai află la 
purtător. Trei aparţin MS Regele Mihai I 
şi una generalului de brigadă Constantin  
Mihalcea. Aceste două nume au fost po-
menite de preşedintele ţării la sfârşitul 
anului trecut şi aşa stau lucrurile în mo-
mentul în care scriu aceste rânduri. Dar 
nu ştiu ce se poate întâmpla până ajunge 
ziarul pe tarabe, căci regele are 95 de ani 
şi cavalerul, 102. 

Casa din Foc[ani  
Doctorul Petru Mihalcea, fiul gene-

ralului, încă îşi aminteşte o zi de vară de 
pe la mijlocul secolului trecut: ,,Aveam 
câţiva ani şi locuiam la Focşani într-o casă 
în formă de L. Eram cu mama pe latura 
de la stradă, când îmi spune să privesc 
înspre poartă că intră tata. Atunci l-am 
cunoscut”.

Străinul care intra pe poartă se în-
torcea din lagărele naziste. Trimis la 

studii de specializare 
în Germania,  a fost 
surprins acolo de mo-
mentul 23 August 
1944. N-a acceptat 
oferta foştilor aliaţi şi 
s-a trezit într-un lagăr 
de lângă Viena. În mai 
puţin de un an a slăbit 
30 de kg şi şi-a pierdut 
speranţa că-şi va re-
vedea familia. Dar se 
împlinea vremea şi se 
apropia frontul, aşa că, 
după două săptămâni 
petrecute între ame-
ricani şi ruşi, a ajuns 
într-un lagăr de lângă 
Berlin.  De-aici, a fost 
o formalitate să fie trimis spre ţară. În 
 Bratislava ajunseseră deja trupele româ-
ne, iar libertatea avea gust de fasole, pe 
care şi-o aminteşte şi după şapte decenii. 
La sfârşitul lui iulie 1945 ajunge în ţară 
şi, mai apoi, în poarta unei case în formă 
de L din Focşani. La geam se aratau deja 
chipul soţiei şi cel al băiatului pe care nu 
apucase să-l ia în braţe.

Războiul lui Constantin Mihalcea s-a 
terminat însă mult mai târziu. „N-am stat 
mult timp împreună, căci şi-a început pe-
riplul de militar. Un an într-un capăt al 
ţării, un an într-altul. O singură dată, în 
clasa a patra, am stat cu el în Caransebeş. 
Cred că era prin `53, atunci când a murit 
Stalin şi toată lumea a trebuit să înţepe-
nească un minut pe stradă...”, îşi amin-
teşte fiul veteranului. Faptele de bravură 
de pe frontul de Răsărit au stârnit suspi-
ciuni şi autorităţile comuniste l-au trecut 
în rezervă imediat după 40 de ani. De fapt, 
abia acesta a fost sfârşitul războiului său. 
Şi, printr-o ironie a sorţii, fostul coman-
dant de baterie a ajuns arhitect, constru-
ind şcoli şi cămine culturale în Vrancea şi 
modernizând Galaţiul.

Ruleta german\ [i 
prietenia ruseasc\ 

România alesese greşit tabăra, de două 
ori în acelaşi război, şi întregirea ţării eşua-
se. Constantin Mihalcea a înţeles că trebuie 
să-şi tăinuiască faptele de arme şi apoi s-a 
obişnuit cu tăcerea. „Mi-a arătat un baston 
adus de pe front. Era făcut dintr-o rădăcină 
de copac numai noduri-noduri şi răsucit 
sus în formă de mâner. Dar nu mi-a spus 
povestea lui şi nici alte lucruri n-am aflat 
atunci. Erau vremuri tulburi, trecuserăm 
în era nouă, Socialistă, şi multe trebuiau 
ascunse în sufletul tău. Povestind în fa-
milie, nu făceai decât să-i expui şi pe cei 
apropiaţi. Peste tot erau vânaţi duşmanii 
regimului şi tăcerea era cea mai bună so-
luţie”, explică fiul său.

După aproape o jumătate de secol şi 
după înfiinţarea Asociaţiei Veteranilor de 
Război (1991), foile volante ale istoriei au 
început să se adune sub coperţi. În cazul 
lui Constantin Mihalcea, factorul decisiv 
a fost reprezentat de un strănepot care a 
traversat oceanul să-l vadă, cu câţiva ani 
în urmă. A povestit, a făcut schiţe şi a re-
trăit toate campaniile din trecut. Ofiţerul 
calculator şi comandant de baterie a fost 
detaşat în Basarabia încă din 1939. Era în 
zona Bălţi când expirau ultimatumurile 
ruşilor, dar a reuşit să ajungă nevătămat 

în ţara ciuntită. Se reîntoarce în Basarabia 
pe 22 iunie 1941 şi participă la liberarea 
Hotinului. Pe 17 iulie trece Nistrul, iar la 
sfârşitul lui septembrie, Niprul. Participă 
la luptele din Crimeea şi, peste un an, pe 
4 noiembrie 1942, e mutat din Caucaz în 
sudul Stalingradului. Contraofensiva ru-
sească la Cotul Donului duce la retragerea 
armatelor româno-germane şi-n acele săp-
tămâni de la sfârşitul anului 1942 se petrec 
faptele de vitejie pentru care va fi decorat 
cu Ordinul „Mihai Viteazul”.

„La o vârstă înaintată îţi aminteşti eve-
nimente din tinereţe. Că e vorba de prima 
femeie pe care ai strâns-o în braţe, că e 
vorba de prima luptă în care te-ai aruncat, 
toate se întorc la tine şi se desluşesc mai 
bine ca atunci când le-ai trăit”, spune fiul 
său. Fulgerul divin şi glonţul inamicului 
vin după o logică care scapă înţelegerii 
omeneşti. Fraţii Mihalcea au trecut prin 
iadul răsăritean şi s-au întors acasă, parcă 
să contrazică disperarea coşbuciană a ace-
lui Trei, Doamne, şi toţi trei! Constantin, 
cel mai mare dintre ei, a stat cu mortierele 
ruseşti în faţă şi cu pistolul unui ofiţer ger-
man la tâmplă. Pentru că a nesocotit ordi-

nul căpitanului i-au fost luate pistolul 
şi binoclul, dar a reuşit, în final, să-şi 
impună  planul său de intervenţie 
în satul Schuton II şi  să-şi salve-
ze camarazii. Iar până la sfârşi-
tul războiului, lângă Ordinul 
„Mihai  Viteazul” va mai 
adăuga „Steaua României”,  
 „Coroana României”  şi 
„Meritul Militar”.

Pe Arge[, 
în sus...

În vara anului 1992, 
am mers în pelerinaj la 
Versoix, să sărut mâna 
regelui. La un moment 
dat, întreabă: „- Cum 
e acum în România?” 
N-am ştiut să-i spunem 
atunci că după abdicare 
timpul a fost suspendat 
pentru câteva decenii, că 
parte din faptele glorioa-
se ale armatei sale au fost 
uitate şi că ilegaliştii comu-
nişti au fost mai apreciaţi decât 
veteranii de război. Abia cu un 
an înainte se înfiinţase Asociaţia 
Naţională a Veteranilor de Război, 
ulterior afiliată Federaţiei Mondiale a 
Vechilor Combatanţi de la Paris. Dacă în 

acel moment mai existau aproximativ 200 
de cavaleri ai Ordinului „Mihai Viteazul”, 
în 2005 rămăseseră de zece ori mai puţini, 
iar în 2013, doar 12.   

Progresia algebrică cu care ne pier-
dem cavalerii Ordinului „Mihai Viteazul” 
se aplică şi celorlalţi veterani. Reîntors la 
sediul ANVR Brăila (aici auzisem prima 
oară de Constantin Mihalcea şi de ceilalţi 
patru centenari aflaţi în judeţ), aflu că din 
cei 16.000 de veterani înscrişi în 1991, la 
începutul acestui an mai trăiau 192. La ei 
se adaugă zece văduve de război (soţii ne-
recăsătorite ale eroilor căzuţi pe câmpul de 
luptă) şi 1560 de văduve de veteran (soţi-
ile şi cele care au devenit ulterior soţii ale 
celor întorşi). Pentru aceşti oameni, viaţa 
nu a fost uşoară niciodată. După război 
nu şi-au găsit pacea şi după revoluţie nu li 
s-a întors tinereţea. Scutirea de impozite, 
o mică sumă de bani şi câteva foi gratuite 
de călătorie nu pot întoarce serviciile pe 
care le-au adus ţării. 

În gările oraşelor mari se întâmplă 
des să fii abordat de câte un veteran de 
război sau deţinut politic, care-ţi ur-
măreşte privirea pe panoul sosiri-ple-

cări şi se oferă să te însoţească 
până la destinaţie. În Gara de 
Nord am cunoscut-o pe doam-
na T., care ajunge aici de două 
ori pe săptămână dintr-un oraş 
din provincie. Pe lângă conver-
saţia suculentă din următoarele 
ore, călătoreşti la clasa întâi cu 
jumătate din preţul biletului de 
clasa a doua. Iar femeia aceasta 
văduvă, pentru moment se simte 
într-o familie care o gratulează cu 
recunoştinţa celui purtat pe bra-
ţe. Domnul D. e bucureştean şi 
pleacă în orice colţ al ţării, cam în 
aceleaşi condiţii. De la el am aflat 
multe lucruri care nu vor apărea 
niciodată în manualele de istorie. 
Zicea că românii au întors armele 

la 23 August 1944, dar ruşii au aflat vestea 
câteva zile mai târziu, în timpul acesta con-
tinuând să-i mitralieze pe ai noştri. Şi tot 
ruşii, care mărşăluiseră prin munţii  Tatra 
în spatele trupelor române, s-au întors mo-
torizaţi, ai noştri bătând pe jos drumul de 
întoarcere în câteva săptămâni... 

Adunând informaţii despre cavaleri, 
lupte şi decoraţii, am descoperit pe un site 
de vânzări că Ordinul „Mihai Viteazul” cla-
sa întâi se vinde cu 550 lei-negociabil. O 
asemenea decoraţie creşte indemnizaţia 
lunară şi schimbă clasa biletelor de tren. 
Dar nu cred că totul e de vânzare, ci cred în 
vorbele pe care mi le-a spus fiul generalului 
Mihalcea: „Am acceptat lipsa tatei ca pe un 
dat al sorţii şi singura frustrare resimţită a 
venit din recunoaşterea superiorităţii lui în 
familie şi asupra mea. Milităria pe care a 
avut-o în sânge ne-a transmis-o tuturor şi 
asta înseamnă disciplină, corectitudine şi 
responsabilitate. Cinstea a fost regula sa de 
trai. Din păcate, o asemenea lume apune. 
Tata e imobilizat la pat, iar la Curtea de 
Argeş, în cripta regală, se construieşte un 
nou locaş...”

@ DACIAN BRADEA

Regele si cavalerul¸
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GLUMA LUI LAVROV
Atunci când ochii parcurg o formulare 

de genul „Moscova pledează pentru inte-
gritatea Republicii Moldova”, descifrarea 
probabil cea mai obiectivă este aceea că în 
dialogul recent, din capitala rusă, dintre 
John Kerry şi Serghei Lavrov, în privinţa 
situaţiei dintre Prut şi Nistru, plus apendi-
cele numit Transnistria, Washingtonul nu 
a făcut nicio concesie.

Sigur, cu abilitatea sa proverbială, 
după întâlnirea cu ministrul de externe 
de la  Chişinău, din prima decadă a lunii 
aprilie, Serghei Lavrov a reiterat dorinţa 
Kremlinului  ca regiunea transnistreană 
să obţină un statut special, în componen-
ţa fostei republici sovietice de la vest de 
Nistru. Lavrov este însă conştient că aşa 
cum acest statut special, solicitat şi pen-
tru Donbas, a rămas o vânare de vânt, nici 
în privinţa Transnistriei nu sunt şanse să 
evolueze altfel lucrurile.

Prezent la conferinţa de presă cu omolo-
gul rus, şeful diplomaţiei de la Chişinău nu a 
emis vreun enunţ de interes public, dovadă 
fiind absenţa unui citat relevant din opinia 
sa, exprimată cu acest prilej. Povestea cu 
poziţia Moscovei, care susţine continua-
rea negocierilor în formatul 5+2, privind 
reglementarea conflictului transnistrean, 
este sublimă, dar fără impact pragmatic ul-
terior, deoarece Rusia este în conflict des-
chis cu Ucraina, iar SUA are o altă viziune 
privind viitorul naţiunilor aflate la vest de 
Rusia, insistând pe dreptul lor la afirmarea 
liberă, independentă, a propriei opţiuni de 
dezvoltare politică, economică şi socială. 

Din această perspectivă, afirmaţia ur-
mătoare a lui Serghei Lavrov este ca o glu-
mă mai puţin reuşită: „Noi toţi suntem de 
acord ca să fie restabilit procesul de nego-
cieri şi să trecem de la soluţionarea unor 
întrebări simple, la discuţia problemelor 
serioase, inclusiv la stabilirea unui statut 
special pentru regiunea transnistreană, în 
componenţa unei Moldove neutre”. Sintag-
ma „noi toţi” rămâne un enunţ fără acope-
rire, şi este greu de crezut că guvernul ac-
tual de la Chişinău va deraia într-o direcţie 
pe care însuşi Vladimir Voronin, când era 
preşedinte de republică, nu a acceptat-o, 
îndrăznind să refuze un plan care părea ca şi 
semnat, motiv pentru care Vladimir  Putin, 
afirmă surse demne de încredere, deşi era în 
avionul plecat de la Moscova spre  Chişinău, 
a trebuit să se întoarcă acasă. Sigur, nimic 
mai normal ca după consultările lui Andrei 
Galbur cu Serghei Lavrov să fie semnat un 
Plan de consultări între ministerele afaceri-
lor externe ale celor două state ex-sovietice, 
pentru anii 2016 – 2017.

Numai că în anul 2017 va fi un alt pre-
şedinte la Casa Albă şi consultările dintre 
 Washington şi Moscova vor avea alte fi-
nalităţi pragmatice, inclusiv privind vii-
torul unor republici cândva sovietice, azi 
cu identităţi tot mai depărtate de ceea ce 
părea a deveni o uniune în parte asiatică, 
parţial europeană. 

Moscova joacă bine momentele de im-
presionare imagologică, mizând pe timora-
rea celor care vor altfel să trăiască, de pildă 
între Prut şi Nistru, altfel decât vor cei sti-
pendiaţi de structurile abilitate ale răsărite-
nilor. Neutralitatea afirmată în legislativul 
de la Chişinău nu aduce nimic nou pe tabla 
de şah geopolitic a Europei, după cum vizi-
ta, la Moscova, a ministrului de externe al 
executivului de pe Bîc nu este decât o simplă 
exercitare a unor atribuţii legale, normale, 
pentru şeful diplomaţiei numite moldovene. 

Şi neutralitatea şi dezideratul privind 
viitorul Transnistriei ţin de un armisti-
ţiu geopolitic, pe termen scurt, la care 
 Washingtonul şi Moscova au subscris din 
motive diferite.  De dinamica vieţii politice 
interne din Ucraina vor depinde adevăratele 
mutări pe tabla de şah unde teritoriul dintre 
Prut şi Nistru pare a avea doar câţiva pioni. 
Albi în dreapta, negri în stânga Nistrului. 

CUM VA FI LA 9 MAI 2017?
Nu este nicio eroare în subtitlul de mai 

sus. La 9 mai 1945, militarii statelor ostile 
regimului nazist au obţinut victoria finală. 
La 9 mai 2016, Moscova are dificultăţi de 
comunicare, substanţiale, cu unele capitale 
din state occidentale importante în arena 
geopolitică mondială. La 9 mai 2017, chiar 
dacă acelaşi preşedinte rămâne la Kremlin, 
altul va fi la Casa Albă, unul probabil mai 
determinat, decât Barack Obama, de a pune 
în piciorul în pragul unei politici expansi-
oniste vizibile a Moscovei, confirmată de 
evenimentele politice şi militare generate 
de Rusia, din anul 2014 încoace. 

Aşa cum am comunicat şi unor diplo-
maţi răsăriteni, în activitate la Bucureşti, 
Rusia trebuie respectată în România exact 
cât Federaţia Rusă respectă ţara noastră. 
Concomitent ar fi timpul ca înalţi reprezen-
tanţi diplomatici să fie trimişi, de cele două 
state, la Kremlin şi Palatul Cotroceni, pentru 
a deschide un dialog constructiv, bazat pe 
deplina înţelegere a intereselor naţionale, 
ale celor două state vecine. 

Diplomaţia rusă este recunoscută pentru 
seriozitatea cu care îşi pregăteşte fiecare nou 
demers extern. În acest sens, redactarea, de 
comun acord cu partenerii de dialog de la 
Bucureşti, a unei declaraţii de principii me-
nită a restabili relaţiile normale, între Rusia 
şi România, precum cea dintre Federaţia 
Rusă şi Germania, ar fi una de bun augur.

În ultimul sfert de veac, la Moscova au 
fost luate decizii greu de anticipat ante-
rior anunţării lor. Ar fi timpul ca efectele 
Pactului germano-sovietic de neagresiune, 
semnat la Moscova, pe 23 august 1939, să 
fie declarate nule, pentru a restabili, şi pe 
această cale, încrederea într-un dialog con-
structiv româno-rus. 

Este o realitate de necontestat faptul 
că fosta republică sovietică dintre Prut şi 
 Nistru se confruntă cu severe dificultăţi eco-
nomice şi că numărul celor care vor reîntre-
girea naţională, pe cale paşnică, democrati-
că, cu România, nu poate fi deloc ignorat, în 
baza principiului autodeterminării, invocat 
deseori, în ultimii doi ani, de Moscova. Este 
momentul ca diplomaţia rusă să abordeze, 
constructiv, anularea practică a efectelor 
nefaste - asupra României interbelice – ale 
Pactului germano-sovietic de neagresiune, 
semnat la Moscova, pe 23 august 1939, de 
reprezentanţii dictatorilor Hitler şi Stalin. 

România este interesată în dezvoltarea 
relaţiilor bilaterale, cu Rusia, dar pe baza 
concretizării principiului win-win. Diplo-
maţia rusă poate genera un dialog cu cea ro-
mână, care să fie marcat de depăşirea unor 
prejudecăţi pasagere, rod al unor orgolii, ce 
poate nu şi-ar mai avea rostul în anul 2016.

Rusia a dat semnale publice că înţelege 
opţiunile actuale ale fostelor state socialiste 
est-europene, azi membre ale NATO şi UE. 
În relaţia cu aceste ţări, inclusiv cu România,  
poate deveni determinantă abordarea con-
structivă, prin diminuarea percepţiei de 
adversitate teoretică, a acestor state, faţă 
de Federaţia Rusă. O comunicare modernă, 
constantă, concretă, dincolo de amabilităţi 
diplomatice, poate elimina neînţelegeri sau 
tensiuni trecătoare, în relaţiile bilaterale. 
În acest sens ar fi utilă instituirea unei li-
nii telefonice speciale, între Statul Major  
 General al armatei ruse şi structura similară 
din  România, precum aceea existentă între 
generalul Valeri Gerasimov şi şeful Comite-
tului Militar al NATO. Iar dacă am amintit 
de 9 mai, atunci este cazul să precizăm că 
este şi Ziua Europei, o zi în care cetăţenii 
Uniunii Europene împărtăşesc satisfacţia 
de a fi împreună, cu dorinţa ca, pe viitor, 
Europa, in integrum, de la Vest la Est, să fie 
un tărâm al păcii, cooperării politice, econo-
mice, diminuării riscurilor unor confruntări 
militare.  După cum 9 mai este, pentru toţi 
românii, şi aniversarea proclamării inde-
pendenţei de stat, în anul 1877, voinţa naţi-
unii române fiind de a trăi într-o ţară liberă 
de orice stăpânire străină. 

ÎN URM|TORII DOI ANI
Din perspectiva celor care acum deţin 

puterea la Chişinău, alegerea, direct de către 

cetăţeni, a viitorului preşedinte al Republicii 
Moldova, ar fi şansa menţinerii statalităţii 
unei comunităţi ce nu mai numără nici trei 
milioane de locuitori, fiind din acest punct 
de vedere egala populaţiei din Bucureşti, 
fără cei ce trăiesc în suburbii. 

Din punctul de vedere al unioniştilor, în 
următorii doi ani, până la 1 Decembrie, Ziua 
Naţională a României ce se va sărbători în 
anul 2018, procesul revenirii plaiurilor mi-
oritice, dintre Prut şi Nistru, la Ţara Mamă, 
este unul ireversibil. Va izbândi încremeni-
rea în proiect a celor cu mentalitate tipică 
acelora educaţi în epoca sovietică? Cel mai 
probabil va învinge generaţia tânără, care 
doreşte să trăiască în spaţiul de libertate şi 
competiţie al comunităţii euroatlantice, nu 
în acela de control autoritar al vieţii coti-
diene, de către regimul prezidenţial de la 
Moscova. Pe 27 martie 2016, fiind prezent 
la SFATUL ŢĂRII 2, din Chişinău, m-am 
convins că numărul celor care vor şi sus-
ţin public reîntregirea naţională va deveni 
dominant în următorii doi ani, peste Prut.

Tot în aceeaşi zi, poposind cu ex-premi-
erul Mircea Druc, la mănăstirea Căpriana, 
unde slujesc preoţi supuşi Patriarhiei de la 
Moscova, am înţeles, din dialogurile cu aceş-
tia, că şi ei pricep că reunificarea celor două 
state româneşti este inevitabilă. 

Până atunci, orice drum peste Prut, în 
sprijinul celor care doresc să revină, pe cale 
democratică, în România reîntregită, este o 
obligaţie morală a tuturor celor care vorbesc 
limba lui Mihai Eminescu şi care cred în re-
naşterea naţiunii din care fac parte. 

@ colonel (r.) dr. ION PETRESCU

Pe 31 martie precizam pentru „report.md”, un website pen-
tru comentarii și știri, din stânga Prutului, că declarația 
votată de deputații din legislativul de la Chișinău, privind 
neutralitatea fostei republici sovietice, dintre Prut și Nis-
tru, vizează doar opinia publică internă din Republica Mol-
dova. Pe 5 aprilie, politicianul Sergiu Sîrbu, reprezentant 
al Partidului Democrat în același parlament a confirmat 
că Declarația privind „neutralitatea permanentă” a fost o 
reacție la mișcările unioniste. Însă a fost și altceva. O afirma-
re publică a fricii unor politicieni, de rang înalt, din România 
răsăriteană, față de reîntoarcerea acesteia la Patria-Mamă. 

O sintagm\ f\r\ viitor: 

„Neutralitatea permanent\” 
a României r\s\ritene

Cu ex-premierul Mircea Druc,
 la mănăstirea Căpriana

Români simpli, la statuia lui
Ştefan cel Mare şi Sfânt,
pe 27 martie 2016
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Sunt extrem de bucuros să constat temeritatea 
unor oameni şi prin ei consecvenţa unor instituţii, de a 
menţine aprinsă memoria colectivă identitară, zădărni-
cind asfel uitarea de sine, uitarea de istorie, ruperea de 
rădăcină şi de dreptul la adevăr. Sunt bucuros că dincolo 
de incertitudinile strecurate tiptil în sufletele noastre, 
o flacără neştiută, vie şi energizantă, ne menţine în ne-
cesara stare de veghe. 

A celebra Ziua Basarabiei nu este o obligație 
calendaristică de rutină, ci confesiunea de 
conștiință a Identității noastre. Iată de ce am ales, şi 
vă rog să aceptaţi, paradigma de lucru a acestei conferinţe: 

l UNICITATE!
l CONTINUITATE!
l UNITATE!

Pentru a înţelege, corect şi neutru, cele 
ce urmează să susţin în faţa dumneavoas-
tră, vă rog să acceptaţi un scurt excurs 
istoric din existenţa Basarabiei. În ar-
ticolul „Preeminenţa Dacică”, apă-
rut în anul 2012, chiar în paginile 
revistei Literatura şi Arta de la 
Chişinău demonstram, indubi-
tabil, esenţa continuităţii 
celor peste 2500 
de ani de dacoro-
mânitate, într-o 
succesiune crono-
logică, susţinută de 
izvoare universale, de 
la civilizaţia massagetă 
a reginei Tomiris până 
la hatmaniile chimeriene 
şi a chersonilor de-a lungul 
Tanaisului (Don) din primul 
mileniu al erei noastre. 

Dar au venit ambiţiile na-
poleoniene, să-şi desăvârşească 
„imperiul universal”, ce aveau să se 
izbească de alte ambiţii, ca cele ale ţarului 
Alexandru I, în urma cărora, alăturat atât ne-
volniciei fanariote cât şi trădărilor indigene, 
avea să vină acel 16 mai 1812. „Doliul cel Lung”, 
cum i-am spus, avea să dureze 106 ani, timp în care 
românilor li se lăsaseră doar „ochii din cap cu care să 
plângă”. Însemna peste un secol de mujicie ţaristă împi-
latoare şi degradantă. Paradoxal sau nu, tocmai ţinerea 
în sărăcia sălbatică a permis băştinaşilor să-şi dosească, 
în minte şi în rugăciunea murmurată a inimii, limba cea 

nestemată a vechilor cazanii. „Limba în care taci, limba 
în care plângi”, după cum mereu pomenea, vrednicul 
de eternă pomenire, Grigore Vieru. 

Şi când armonia astrală a poruncit, în 1918, cei 
răzleţiţi, cu sutele de mii, prin gubernii şi siberii de 
ghiaţă, s-au întors în Vatră pentru a se uni cu Stăbunii. 
Aveau nume schimonosite, cuvinte amestecate, expresii 
arhaice daco-slave, amintiri fără istorie scrisă, şi doar 
câte o vlădică de sat. Încremenise timpul istoric, iar 
Neamul Basarabiei căpătase o identitate dublă. Ce a 
însemnat 25 de ani de administrare românescă interbe-
lică? O încercare disperată de recaptare a mentalului de 

apartenenţă la românitate a acelora care abia mai vor-
beau româneşte. O strategie cu multe adaosuri lângă tot 
atâtea erori şi eşecuri. O Românie coruptă şi insolentă 
avea să piardă bătălia morală şi a cedat ultimatumului 
sovietic binecuvântat la Berlin. 

45 de ani de sovietism au produs adevărata catas-
trofă a Basarabiei. Asasinarea elitelor, zdrobirea limbii, 
dezintegrarea culturii românilor, excomunicarea grafiei 
latine, practicarea cultului fricii şi uciderea credinţei, şi 
câte altele, asemenea acestor orori, aveau să degenereze 
comportamentele, generaţie după generaţie. 

1990 a găsit o Basarabie sovieto-moldovenizată şi 
cu un mental profund avariat. 45 de ani de sovietism 
l-au  făcut pe românul de peste Prut să „vorgheas-
că” româneşte traducându-şi din ruseşte. Nu limba 
maternă a fost limbă oficială ci limba oficială 
rusească s-a impus ca limbă maternă! Entuzias-
mul primilor ani de după 1990 a fost un reflex, aproape 
inexplicabil, al ADN-ului care era atras către originile 
sale! A urmat, apoi, adevărata faţă a realităţii. 10 ani, 
de dezordine la limita anarhiei, în care preşedinţii, 
rebrenduiţi, Snegur şi Lucinschi, desăvârşeau o peres-
troika întârziată, ineptă şi distrugătoare. 10 ani în care 
România s-a trădat pe sine mai abitir decât a făcut-o 
Manuc în hanul său de pe cheiul Dâmboviţei. România a 
privit, duplicitar, cum se produce restauraţia de catifea, 
la Chişinău venind comuniştii cu faţa neomoscovită a 
lui Voronin. După spusele primului ministru român de 
atunci, Moldova de dincolo de Prut era un cartof prea 
fierbinte pentru a-l ţine în mână, aşa că trebuia pasat 
cuiva sau lăsat câteva decenii să se răcească. 

Începând cu anul 2000 şi până acum, când am scris 
aceste rânduri, iată mai bine de 15 ani, am intrat în epo-
ca moldovenismului statalist. 5% s-au declarat de etnie 
română! Restul sunt moldoveni, ucrainieni, ruşi, găgă-
uzi şi alte „naţionalităţi conlocuitoare”. Capitalismul, de 
tip postsovietocomunism, avea să producă propriii ba-

roni, oligarhi, traficanţi, patroni de instituţii, etc. 
La ei, statalitatea nu este o necesitate socială, 

ci una de biznis personal, cu un excelent 
management al privilegiilor de clan! 
Aşadar, aici s-a ajuns şi aici suntem!

Oare am pierdut, încă o dată, bă-
tălia pentru demnitatea noastră de 

a fi adunat neamul românilor în 
aceeaşi vatră ereditară?

Din adâncul fiinţei mele o 
spun răspicat, să fiu înţeles 

ca lumea, şi chiar răs-
tit pentru a fi deplin 

auzit, că aspiraţia de 
drept natural nu 
poate fi sugruma-
tă, iar împlinirea 

acesteia nu poate 
fi evitată! Poate cel 

mult şicanată!
Iată-ne, aşadar, în faţa 

argumentelor.

CONDIÞIILE 
UNITÃÞII 

IDENTITARE
Vi le prezint, aproape scolastic, 

urmând a le dezvolta, împreună cu 
dumneavoastră, pentru că am ştiinţă 
de perfecta lucrare la care sunteţi parte:
 Reprezentarea simbolistică: stea-

gul, portul, cântecul.
 Genotipul uman şi comunicarea lingvistică (lim-

ba maternă).
 Conştiinţa apartenenţei şi devenirii istorice.
 Modelul de viaţă: credinţa, tradiţia, obiceiul.

COMUNITATEA STATELOR ROMÂNEªTI, 
SOLUÞIE TRANZITORIE PÂNÃ LA 

UNIREA DEFINITIVÃ A BASARABIEI
CU ÞARA-MAMÃ*

Frați și Surori întru’ Credință și Neam!
Primiți salutul meu de frățietate și de bună revedere 
pentru toți cei prezenți și de mereu ținere în aleasă 
amintire a celora care sunt alături de noi, oriunde 
s-ar afla în această lume. Dați-mi voie să vă întâmpin 
cu bine-cunoscuta mea urare: 

„Bună Ziua, Românie,
Sărut Mâna, Patrie!”

@ general (r.) dr. MIRCEA CHELARU
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Iatã CE NE FACE
SÃ FIM ACEIAªI!

Steagul, cu cele trei culori corespunzătoare elemente-
lor vieţii: apa, aerul şi focul, pe care le regăsim în Taina 
Curcubeului, primul martor al Creaţiei!

Portul străbun, sau STRAIUL din razele Luminii Albe 
transformate în Ie, Cămaşă şi Maramă, cusute cu firul 
negru al Mamei Pământ!

Cântecul din vechime, sau CRĂIREA, pe armonia 
elementelor primare, la fel cum mulţi invocă, astăzi, 
sunetele sferelor cosmice! Şi astăzi Orfeu sărbătoreşte 
victoria asupra lui Tamiris, cel ce şi-a frânt Lira Traka, 
lăsându-ne până astăzi româneasca cobză.

Limba mamei, sau GRAIUL unic, cu înţelesurile sale 
sacre, unde până şi negarea este o stare a afirmaţiei cre-
atoare. Apoi CHIPUL! Priviţi unul la altul, de la unul 
spre celălalt, şi vă veţi recunoaşte chiar de nu v-aţi fi 
văzut vreodată. Noi, astfel, suntem în chip şi asemănare!

Asemănarea este modelul de viaţă sau felul de a trăi, 
adică TRĂIREA cu tradiţiile, obiceiul pământului, cre-
dinţa cea dreaptă şi conştiinţa devenirii istorice! Acestea 
nu pot fi decât alte diferenţe specifice, inconfundabile, 
ale aceleiaşi identităţi ireductibile. Omul cumsecade, 
bunătatea, oralitatea transferată în doină, basm, poveste, 
strigătură sunt ale ROMÂNILOR! Ba, chiuitul sau chiu-
iala răsună la fel din ţinuntul romanşilor helvetici până 
în vatra românilor lui Pluschis, din Kazahstan!

Şi dacă toatea acestea le avem în comun, ce se întâm-
plă de nu suntem împreună?

Pentru a nu da un verdict implacabil am să folosesc 
magicul „se pare”. Da, se pare că le ştim pe toate, dar nu 
facem mai nimic. Avem o paralizie acţională, bolnavă de 
secole, un mecanism ascuns, care ne ocupă mentalul cu 
iluzii istorice şi minciuni moderne!

 

Iatã CE NE FACE
SÃ FIM DESPÃRÞIÞI!

În primul rând barierele ridicate împotriva identităţii 
noastre interioare. Surprinderea unei părţi de românita-
te sub diferite satelizări hegemonice ce se voiesc, pe mai 
departe, revigorate şi vizibile. Nu doar în această parte 
de răsărit, ci chiar mai pe la apus, peste Transilvania şi, 
după cum văd, se pipăie şi Valahia!

Satelizarea hegemonică a făcut din mentalul româ-
nilor o sucursală a antiromânismului băştinaş, peste 
care s-a rostogolit internaţionalismul mesianic şi glo-
balismul fatal! Şaizeci la sută din populaţia Basarabiei 
atârnă de biserica ortodoxă de rit vechi, de-a dreptul 
spus, de Patriarhia Moscovei. Este o polarizare religi-
oasă, propagată cu şiretenie orientală, care întreţine 
opozabilitatea ostilă faţă de Patriarhia Română. Această 
polarizare, întreţinută de fundamentalismul dogmatic, 
este proiectată în schisma sufletelor enoriaşilor.

Astfel se deformează Paternul originar şi se practică 
manipularea ideologică a unei identităţi hibride anta-
gonice: moldovenismul pravoslavnic!

O strategie a laboratoarelor hegemonice, care 
menţine mentalul public al românilor blocat în para-
digma veche, făcându-ne să ne fim potrivnici!

Ce este posibil de făcut
fără a da socoteală nimănui?!
SÃ UNIM SPAÞIILE 
IDENTITARE

Principiul fundamental de acțiune:
DOUÃ ÞÃRI, O SINGURÃ 
NAÞIUNE, ACEEAªI LEGE

(Urmare în numărul viitor)

O ªANSÃ 
ISTORICÃ  

Un popor dezmembrat, sau dezbinat, este un po-
por slab, neputincios şi mutilat sufleteşte. Încercările 
sale rare şi nesigure de a se ridica pe propriile picioa-
re şi de a se afirma sunt chinuitoare şi istovitoare. 
Povara nedreptăţilor, înfrângerilor şi umilinţelor 
îndelungate se imprimă adânc în modul de viaţă a 
milioane de oameni, care moştenesc şi cultivă de la o 
generaţie la alta complexe de inferioritate, de sclavie 
şi spaime colective. Unitatea naţională şi demnitatea 
umană nu reprezintă repere fundamentale pentru 
popoarele dezbinate. Acestea mai lesne acceptă să se 
victimizeze în genunchi, decât să se ridice în picioa-
re şi să lupte pentru propria libertate şi bunăstare. 
Elitele lor se formează extrem de încet şi, de regulă, 
servesc stăpânii, nu ţara şi neamul din care se trag. 
Episoadele de trezire, renaştere, sau de solidarita-
te naţională sunt de scurtă durată şi nu cuprind în 
adâncime mulţimile adormite şi îndoctrinate de ide-
ologii învrăjbirii între fraţii de acelaşi sânge. 

Chiar dacă, printr-o minune sau conjunctură 
favorabilă, popoarele supuse, fără memorie isto-
rică, se trezesc brusc în afara închisorii şi, conform 
dreptului internaţional, devin independente, ele nu 
înţeleg rostul libertăţii şi tânjesc încă mulţi ani după 
stăpânii de robi şi după regimurile dictatoriale. Orice 
construcţie statală începută de un popor dezmem-
brat e strâmbă, caraghioasă, lipsită de trăinicie şi 
sortită prăbuşirii. Poate de aceea, dintr-o parte se 
vede clar că popoarele dezmembrate rătăcesc prin 
mlaştinile trecutului, îşi urăsc părinţii şi originea 
adevărată. Ele nu ştiu ce vor, nu pot să gândească 
un proiect de viitor, se tem să privească în propria 
lor istorie şi se adapă din minciunile străine. În loc 
să revină la vatra părintească, aceste bucăţi de po-
poare bântuie aiurea prin lume, cu paşaportul unei 
identităţi pe care, de fapt, o renegă.  Cu un incredibil 
tupeu, pretind respect, deşi acasă sunt cei mai săraci, 
se chinuiesc şi bocesc la nesfârşit. Cu alte cuvinte, nici 
nu trăiesc şi nici nu mor, dar nici pe alţii nu-i lasă să 
trăiască în pace. Povestea, cât de cât, pare cunoscu-
tă, chiar dacă, tradiţional, o să ne gândim la alţii…

De un sfert de veac R. Moldova experimentează 
şi vrea să demonstreze lumii întregi cum dintr-o 
coadă de şopârlă poţi face o şopârlă întreagă şi încă 
una vie. Cât costă acest experiment oribil, întrebaţi-
i pe cei peste 4,5 milioane de oameni, de pe ambele 
maluri ale Nistrului, care au acceptat statutul de 
cobai şi s-au îmbătat cu iluzia că  dintr-un  popor 
dezmembrat poţi face un popor întreg, unit şi soli-
dar. Dincolo de clasa politică ghiftuită, hrăpăreaţă, 
iresponsabilă, făţarnică şi perversă de la Chişinău 
şi Tiraspol, în faţa ochilor mi s-a perindat timp de 
25 de ani o lungă epopee a suferinţelor umane. 
Avem sute de mii de moldoveni înstrăinaţi de baş-
tină, cu destinele mutilate şi familiile zdrobite. Mai 
mult de o jumătate de milion de pensionari sunt 
lăsaţi fără bani pentru medicamente şi pâine. Zeci 
de mii de tineri sunt marginalizaţi şi expulzaţi din 
societatea moldovenească. Copile şi tinere până la 
25 de ani, viitoarele mame, sunt exportate pentru 
reţelele de bordeluri din Rusia, Turcia şi Europa. 
Peste o mie de sate au fost prăbuşite în uitare şi în 
ruină. Statul confiscat de miliardarii cu patru clase 
a capturat justiţia şi a pus-o în slujba nedreptăţii 
şi criminalilor. Trăim într-o societate nervoasă, 
învrăjbită, disperată şi fără viitor, în care valori-
le morale, creştine şi omeneşti, au fost degradate 
şi batjocorite. Viaţa cetăţenilor moldoveni a fost 
transformată într-un coşmar zilnic, fie că la putere 
se aflau agrosocialiştii, comuniştii sau pseudodemo-
craţii. E  chiar atât de greu să înţelegem că, acum 
un sfert de veac, un monstru groaznic de urât şi pu-
turos - conceput de Stalin şi Hitler încă din august 
1939 - a ieşit de sub poala imperială a Kremlinului 
şi a devorat visurile de libertate şi destinele a mi-
lioane de români basarabeni? Ce valori a dat sau 
a impus statul moldovenesc? Ce modele demne de 

urmat ne-a oferit clasa politică după Declaraţia 
de Independenţă din august 1991? Către ce şi către 
cine ar trebui să se orienteze tineretul? Şi întrebările 
curg în acelaşi registru către un răspuns care, deşi 
este la îndemâna oricui, numai unii vor să-l vadă...

În fine, dacă am pune sub lupă toţi cei 25 de 
ani de „guvernare moldovenească” am vedea că un 
grup restrâns de mediocrităţi - şmecheri, merce-
nari, pseudopatrioţi – au furat bogăţiile Moldovei 
şi au adus la sapă de lemn peste patru milioane 
de oameni. Urmăriţi atent ciclurile politice - de 
la agrarienii nesăţioşi până la pleava neocomu-
nistă - şi o să descoperiţi că statul moldovenesc a 
fost construit de vechea şi noua nomenclatură nu 
pentru cetăţeni, ci pentru o adunătură de lichele, 
nulităţi şi tâlhari de drumul mare. De la Sangheli 
la  Lucinschi, de la Voronin la Timofti, cam o dată la 
8-10 ani, de la un ciclu politic la altul, schimbarea în 
bine rămâne doar o promisiune electorală, goală de 
orice conţinut. În realitate, se schimbă doar cârdu-
rile de lăcuste care au ruinat R.Moldova şi care au 
transformat milioane de moldoveni în refugiaţi pe 
toate meridianele globului. Ce facem mai departe? 
Ne autonimicim sau deschidem ochii şi ne salvăm?

La aceleaşi întrebări, marii noştri înaintaşi – cei 
din „Sfatul Ţării” – într-o situaţie similară, când 
băştinaşii erau seceraţi de foame şi de gloanţele 
dezertorilor ruşi, au dat un răspuns foarte clar la 
27 martie/9 aprilie 1918: pentru a-şi salva neamul, 
moldovenii au votat la Chişinău Unirea cu Patria-
Mamă – România. Da, ocupanţii ne-au învrăjbit şi 
educat împotriva părinţilor şi a Ţării noastre! Da, 
ei ne-au învăţat să dispreţuim şi să urâm naţiunea 
noastră, să n-avem ochi pentru România. Însă, ori-
cât de scârnave au fost minciuna şi îndoctrinarea, 
absolut nimeni şi niciodată nu va schimba originea 
noastră, fiindcă sângele apă nu se face şi, aşa cum a 
spus marele Eminescu, suntem români şi punctum! 

Ce vă poate spune astăzi un om care a trăit din 
plin drama înstrăinării moldovenilor şi a votat 
 Declaraţia de Independenţă? Nu vă mai chinuiţi, fra-
ţii mei, încă 25 de ani, nu ruinaţi definitiv R.Moldova, 
nu lăsaţi clasa politică de la Chişinău şi Tiraspol să vă 
sugă ultima picătură de sânge, nu vă mai bateţi joc 
de copii şi de nepoţi. Puneţi cruce pe această epopee 
umilitoare a nedreptăţilor şi sărăciei dezonorante! 
Cei care se simt cu rădăcini adânci şi foarte adânci 
în acest pământ şi ţin cu adevărat la neamul mol-
dovenilor, trebuie să-şi asume şansa istorică de a 
scoate Moldova din starea de comă şi de a-şi salva 
baştina şi viitorul prin voinţa comună de a ne uni cu 
naţiunea noastră cea românească şi cu Patria-Mamă 
–  România. Să facem Reunirea, să ne reîntoarcem 
Acasă, să facem o Românie întreagă, în care să în-
căpem cu toţii şi să trăim ca fraţii, să ne bucurăm de 
viaţă şi de cea mai frumoasă Ţară din Europa, o Ţară 
mare, de la Chişinău până la Timişoara, de la Soroca 
până la Oradea, de la Dubăsari până la Bucureşti.

Uitaţi-vă la harta reîntregită a Ţării şi o să des-
coperiţi o inimă mare şi puternică – inima a peste 
25 de milioane de fraţi!

Articol preluat din
Revista națională „NATURA”

* Articolul are la bază ideile din  Conferința publică 
susținută la AGIR cu ocazia Zilei Basarabiei, 
sub patronajul Ligii Culturale pentru Unita-
tea Românilor de Pretutindeni, București, 24 
martie 2015, reluate la Sesiunea din 25 martie 
2016, de la Aula Bibliotecii Academiei Române.

@ ALECU RENIŢĂ
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Stefan Dimitriu
Un scriitor pentru istoria literaturii

,
Î ntr-o perioadă în care experimentele literare de tot felul 

îşi caută un loc în faţă prin inedit şi prin spectacular de 
multe ori nefericit, domnul Ştefan Dimitriu are curajul 

să scrie o proză în genul clasic, de mare întindere, modernă 
şi viguroasă, cuprinzând perioade istorice bătând către un 
veac, ce suscită interesul constant al cititorului. Mă refer 
de această dată la romanul Lasă zilei scârba ei, în format 
obişnuit de aproximativ 1000 de pagini şi, de asemenea, la 
jurnalele Pace ţie, cititorule! şi Tibidam- Tibidum – Jurnal 
vesel de călătorie, volume de peste 500 de pagini fiecare, 
cărţi care, deopotrivă, se citesc pe nerăsuflate.  

Romanul Lasă zilei scârba ei (Editura Vremea, 2009, 
reeditat în 2015, în două volume, de eLiteratura), o carte 
cu certitudine de excepţie, este traversat de evenimente 
importante ale istoriei noastre, cu aprecieri în context mai 
ales european (dar şi transoceanic – vezi, la un moment 
dat, secţiunea „De ce iubim America”), cu trimiteri până 
în secolul al XVII-lea, dar în special tratând perioade-
le interbelică, apoi cea aşa-zis comunistă şi în cele din 
urmă anii de după evenimentele din Decembrie 1989. 
Personajele principale, nişte coloşi pe care se sprijină 

prioritar acţiunea romanului, Solomon Fridman (Domnul 
Guţă), un reputat avocat, cunoscut în lumea aristocratică 
a Bucureştiului dintre cele două războaie mondiale, şi mai 
tânărul său prieten, Pompilian  Covaliu (Pompidou, aşa 
cum este botezat de prieteni), talentat jurnalist şi teleast, 
aduc în atenţia cititorului etapele cruciale ale vieţii lor, 
prilej pentru a zugrăvi o epocă pe cât de încrâncenată, pe 
atât de tulburătoare, cu frumuseţile şi valorile, dar şi cu 
năravurile, răutăţile şi dezastrele ei. 

Rămân pentru totdeauna în memoria cititorului epi-
soade de mare încărcătură emoţională şi de evidentă 
importanţă istorică, tragedia războiului, cu urmările ei 
pentru români, tablouri ale desfăşurării luptelor, eroismul 
combatanţilor în cele două conflagraţii mondiale, dar şi 
marile erori ce au costat vieţi omeneşti nevinovate. Pe de 
altă parte, sunt urmărite jocurile de putere mai mult sau 
mai puţin cunoscute, de multe ori înlănţuirile de con-
juncturi, interese şi profituri personale ale cârmuitorilor, 
laşitatea şi indiferenţa lor faţă de soarta ţării şi a oame-
nilor de rând. În mod deosebit sunt vizate figurile unor 
magnaţi şi politicieni care au acţionat înainte şi în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial, unii îmbogăţindu-se 
nemeritat, alţii ultragiind istoria. Apar rechinii-profitori, 
în roman reprezentaţi prin figurile a trei mari „inteligenţe 
depravate”, „briganzi de anvergură europeană” – Dideanu, 
Shechter şi Modoran, „combinagii de geniu”, după cum îi 
numea un alt distins intelectual, prieten devotat al dom-
nului Guţă, avocatul Petrache, şi el personaj remarcabil 
al romanului. Iată de altfel cum recepta acesta soarta 
intelectualului cinstit din România: 

„În Valahia noastră puturoasă, mandarinul intelectual 
e mai mult un blestem… a oftat el. Pentru că, în condiţiile 
noastre, mandarinul intelectual nu poate fi scutit de grijile 
materiale, de-aceste viespi agresive şi nesuferite care-i 
macină zilnic existenţa. Şi-atunci, ne băgăm la stăpân. Iar 
stăpânul nostru este, după cum ştii, banul. Pe care, din 
punct de vedere legal, îl dobândim cinstit. Nu întotdeauna 
şi din punct de vedere moral”.

C omentarii savuroase şi trimiteri la aventuri prin-
ciare ieşite din comun fac personajele amintite 
şi în legătură cu poziţia regelui Carol al II-lea 

care a pierdut la „masa verde” a voinţelor învecinate, 
fără să reacţioneze, teritorii însemnate din trupul ţării, 
 asigurându-şi  în schimb din vreme, împreună cu Elena 
Lupescu şi camarila, bogăţii nemăsurate, în aur şi valu-
tă, depuse în bănci din vestul Europei. Cu mult curaj şi 
distanţare obiectivă, acest extraordinar scriitor, dl. Ştefan 
Dimitriu, reuşeşte să ne redea tabloul dezastruos al politicii 
păguboase pentru popor, practicată cu iresponsabilitate 
şi cinism de către mai-marii acelor vremi. 

Perioada interbelică, cu figurile sale reprezentative, 
este edificator reflectată în roman. Autorul ne poartă la un 
moment dat prin pacea şi pitorescul târgului Huşi în care 
s-a născut şi a copilărit fermecătorul domn Guţă, avocatul 
de mare faimă de mai târziu Solomon Fridman, ne face 
părtaşi la năzdrăvăniile copiilor, români şi evrei, prieteni 
la cataramă, Guţă-evreul şi românul Corneliu Zelinski zis 
Codreanu şi poreclit de tovarăşii de joacă Mucea, adică 
Zelea Codreanu însuşi, şeful legionarilor de mai târziu,  ne 
familiarizează cu anii de studii, de liceu şi universitari ai 
acestora, pentru a ne arăta cum mai apoi mărul zâzaniei, 
al nefastelor bătălii politice şi rasiale îi va aduce din nou 
faţă în faţă, dar pe baricade total adverse.

Cu o neîntrecută artă, ca într-o fulgerare de clipe, scri-
itorul ne face părtaşi la emanciparea şi dezvoltarea ţării, a 
industriei, la creşterea economică şi avântul de după criza 
economică din anii 1929-1930, la modernizarea oraşelor, în 
special a Bucureştiului, la viaţa cultural-artistică în continuă 
efervescenţă şi, în general, la viaţa trepidantă dintre cele 
două războaie a Micului Paris, cu bulevarde largi străjuite 
de clădiri maiestuoase, la apariţia de cartiere elegante, cu 
aşezăminte medicale, şcoli şi universităţi, biserici, adevărate 

monumente reprezentative pentru cultura şi civilizaţia 
românească în ascensiune, la crearea unor instituţii de 
importanţă naţională, la înflorirea a numeroase parcuri şi 
grădini, a unor localuri de noapte luxoase, dar şi la boema 
artistică şi literară, la eleganţa elitei intelectuale, cu teatre 
şi cinematografe de ultimul răcnet şi cartiere cu dotări 
civilizate ridicate în zonele centrale, dar şi cu numeroa-
sele cârciumi, pieţe şi târguri din zonele semicentrale ori 
periferice, cu vestitele tarafuri şi strălucitele voci ale mu-
zicii de toate felurile, cu starea de veselie şi petreceri fără 
sfârşit ce cuprinseseră  suflarea bucureşteană. În paralel, 
nedreptatea socială, masa de muncitori prost plătiţi, de 
ucenici zdrenţăroşi, exploataţi fără milă, lumea sărăciei 
lucii, a strâmbătăţii, a oamenilor fără speranţă, fugiţi de la 
ţară, unde existenţa rămăsese la fel de grea şi de primitivă, 
la oraş, în speranţa unei şanse de supravieţuire, o realitate 
– neluată în seamă de răsfăţaţii vremurilor – ce pândeşte 
ostilă ridicând, pe nesimţite, şerpii celor două pericole ca-
tastrofale: mişcarea legionară şi influenţa bolşevică din Est.

Dezastrul ce trebuia să vină este anunţat prin reflecţiile 
şi puterea intuitivă ale avocatului Solomon Fridman, care 
devine victimă sigură a unui sistem profund dezechilibrat. 
Deşi avocat strălucit şi mare cunoscător al tuturor dedesub-
turilor monstruoase ale protipendadei economice şi politice 
– aşa cum ni-l portretizează, extrem de convingător, autorul 
–, el se dovedeşte totuşi un intelectual naiv, încrezător în 
valorile democratice ale vremii, afişate cu aplomb, mai 
ales că-şi iubeşte, firesc şi sincer, ţara în care s-a născut, 
România, şi-i este pe deplin devotat. De aceea, el este luat 
oarecum prin surprindere de ura viscerală ce se înfiripă 
şi-şi face loc într-o societate aflată într-o înspăimântătoare 
criză morală şi economică, traversată de nesfârşite zâzanii, 
adversităţi, orgolii ofuscate, cauzate mai ales de corupţia 
morală, inconştientă de urmări, de la toate nivelurile. Astfel, 
personajul cunoaşte pe propria-i piele sălbăticia pogromu-
rilor din Bucureşti ori de la Iaşi, mai apoi tragedia evreilor 
dislocaţi din locurile de baştină şi deportaţi în Transnistria. 
Într-un episod de un rar dramatism, este descris periplul 
său la Iaşi, în dorinţa de a-şi salva părinţii, bătrâni şi bol-
navi, la fel de naivi şi de  încrezători ca şi el. Iată de altfel 
cum este înfăţişată una din încercările sale de a evada din 
încercuirea bandelor conduse de legionari: 

„La un moment dat, ne-am trezit amândoi în apropi-
erea unui gard de beton, înalt de vreo doi metri. Nu ştiam 
ce e dincolo de gardul acela, dar şi alţii începuseră să-l 
escaladeze. Oricum, altă scăpare nu vedeam. L-am aruncat 
pe băiat pe creasta zidului şi-apoi m-am căţărat după el. 
Gloanţele şuierau pe deasupra noastră, dar acum scăpasem, 
eram dincolo de zid. Scăpasem?! Dumnezeule! Capul lui 
Tevi… Dar ce spun? Tevi nu mai avea pur şi simplu cap. Ca 
şi bătrânul acela coliliu, descăpăţânat puţin mai devreme, 
cu ciomegele. Ceilalţi de după noi săreau peste trupul inert 
al băiatului, peste zeci de alte trupuri fără viaţă, ca şi al 
lui... Dar nu era timp de jelanie. Nu era timp decât pentru 
moarte. Sau, cel mult, pentru rugăciuni disperate (…) Nu 
mai aveam nicio putere. Nici măcar asupra mea. Eram târât 
de val. Nu ştiam până unde, nu ştiam până când. Nu mă 
puteam obişnui cu gândul că băieţaşul acela, Tevi… Doar 
o cumplită spaimă animalică, şi-atât. Ceva peste puterile 
omeneşti de-nţelegere…”

S unt povestiri care taie respiraţia prin tragism şi pu-
terea de sugestie, redate cinematografic, care ne 
poartă imaginativ, în trenurile groazei ce-i duc din-

colo de hotarele ţării pe evreii înghesuiţi, unii într-alţii, vii 
şi morţi, aruncaţi în mod brutal şi instantaneu de hoarde 
cu comportament agresiv-animalic, în hăul disperării. De 
neuitat sunt şi descrierile în amănunt ale luptelor de stradă 
din Bucureşti, rebeliunea legionară, crimele şi distrugerile 
ce au desfigurat bucuria de a trăi a unor oameni de rând, 
evrei sau români.

@ ELIZA ROHA

(I)
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Dragi activişti pro-unionişti,

D in capul locului vă spun că demersul vostru este unul 
demn de apreciere prin sinceritatea lui şi emoţionant 
prin gradul vostru de implicare. 

Sufocat de corupţia elitelor politice şi financiare, statul se în-
dreaptă cu paşi îngrijorător de repezi către categoria celor eşuate. 
În aceste condiţii, tot mai mulţi cetăţeni încep să se gândească 
serios la „cartea românească”, mai ales văzând succesele luptei 
împotriva corupţiei de pe celălalt mal al Prutului. 

Şi vă mai dau o veste bună, deşi sunt sigur că o cunoaşteţi: în 
2014, România a devenit primul partener comercial al Republi-
cii  Moldova, înain-
tea Federaţiei  Ruse, 
atât la importuri, 
cât şi la exporturi. 
Oricum, statisticile 
arată că economia 
Republicii  Moldova  
este în mai mare 
măsură orientată 
către Uniunea Eu-
ropeană decât că-
tre Federaţia Rusă. 
Cine nu crede să 
consulte statisti-
cile oficiale de la 
 Chişinău. 

Dar  tocmai 
pen tru că situaţia 
începe să devină 
serioa să e timpul să 
reflectăm şi noi, la 
fel de serios, la consecinţe şi mai ales la direcţia pe care mişcarea 
unionistă ar putea să o apuce.

Mai întâi de toate, trebuie să admitem că unirea ar aduce 
între graniţele României reîntregite o minoritate rusofonă (nu 
neapărat rusă) de circa 500.000 de persoane. Unirea nu se poate 
face împotriva acestor oameni, ci împreună cu ei. 

A discutat cineva cu ei? Ştim cam ce îşi doresc? Pot fi convinşi 
că România va fi o ţară mai bună şi pentru ei? Dar autorităţile din 
România au un plan în această privinţă? Nu am auzit o asemenea 
dezbatere la noi. Deocamdată, rusofonii din Republica Moldova 
ştiu cam ce li se transmite la posturile de propagandă ruseşti. 

Apoi, ar fi o mare greşeală dacă le-am transmite fraţilor de 
peste Prut ideea (periculoasă) că o unire cu România, decisă peste 
noapte, ar fi calea uşoară de a pătrunde în Europa. Că România 
acceptă Republica Moldova oricum, fără reforme în economie, 
în sectorul financiar şi în justiţie. Problema e că nu sunt deloc 
clare mecanismele politice şi juridice prin care o entitate care nu 
îndeplineşte standardele europene ar putea fi admisă în Uniunea 
Europeană (ca să nu mai vorbim despre NATO) - să lăsăm cazul 
Germaniei, Uniunea de azi e cu totul altceva decât Comunitatea 
Economică de acum 25 de ani. 

Gândiţi-vă dacă nu ar fi cazul ca, înainte de a agita un discurs 
naţionalist, să „exportăm” idei şi standarde europene în Republica 
Moldova. Ar fi pe placul mai multora, chiar şi dintre cei care nu 
sunt etnici români. 

Dar, până la urmă, ce fel de stat român propunem? Unul 
centralizat, ca acum, ceea ce ar presupune desfiinţarea orică-
ror instituţii autonome la Chişinău (să nu vorbim de Tiraspol, 
presupunând că unirea se va face fără Transnistria)? Îşi doresc 
asta cei de peste Prut? Dacă nu, suntem gata ca, de dragul unirii, 
să deschidem discuţia privind un model federal?

Şi, în final, să vorbim despre lucruri practice. Un stat presu-
pune o infrastruc-
tură unitară. Dar 
noi nu avem nici 
măcar o linie ferată 
cu ecartament eu-
ropean de la Iaşi la 
Chişinău! Ca să nu 
mai vorbim despre 
autostrăzi!

Desigur, nu stă 
în puterea activişti-
lor unionişti să rea-
lizeze proiecte de 
infrastructură. Dar 
o presiune constan-
tă asupra autorită-
ţilor de la  Bucureşti 
şi  Chişinău ar ajuta 
enorm. Un proiect 
major de intra-
structură ar însem-

na, pentru „românoscepticii” de dincolo de Prut, mai mult decât 
o sută de mitinguri. 

Lucrurile sunt, aşadar, mai complicate decât par, dar chiar şi 
aşa ideea nu trebuie abandonată. Ar fi însă nimerit să-i adăugăm 
doza necesară de pragmatism şi de inteligenţă politică. Altfel, 
rămânem cu steagurile. Iar pe podurile de flori nu poate trece 
niciun gram de marfă. 

Cât despre Basarabia, va rămâne pe mai departe o periferie 
prăfuită şi cam ciudată a României, din care însă politicienii 
şmecheri de la Bucureşti îşi vor trage în continuare voturi.

 Unirea trebuie pregătită. Cum faci Unirea cu 90 la sută a 
mass-media în Basarabia rusească? Cum faci Unirea cu grupe 
de pregătire în limba rusă a specialiştilor în instituţiile de învă-
ţământ din Basarabia? Cum faci Unirea fără a repune în drepturi 
cetăţeneşti  românii basarabeni? Cum faci Unirea fără cucerirea 
economică a Basarabiei de către România? Cum faci Unirea fără 
a pregăti de către România în Basarabia o clasă politică capabilă 
să o facă deştept şi inteligent? De aici să începem!

SÃ PREGÃTIM UNIREA 
DEªTEPT ªI INTELIGENT

@ Dipl. ec. PETRE RĂCĂNEL
Preşedintele Federaţiei Societatea 

Civilă Românească
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Titlul de mai sus reprezintă esenţa 
amestecului de umor cu seriozitate 
a discuţiilor pe care le-am avut în 
ultima perioadă cu maestrul Alecu 
CROITORU, unul dintre cei mai 
mari regizori români, în perioada 
pregătirii unor evenimente impor-
tante pentru domnia sa, şi anume 
„Medalionul Cinematografic 
AL. G.  CROITORU” și lansarea 
monografiei „AL. G.  CROITORU, 
zis și Mister KEYSTONE”, scrisă 
de un alt maestru al cinematografiei 
româneşti, criticul Călin  CĂLIMAN. 
Nici n-aş fi sperat vreodată la o ase-
menea baie de excelenţă cinematogra-
fică, de care am avut parte în prezenţa 
acestor doi maeştri, în perioada re-
dactării cărţii, semnificativ, finaliza-
rea înfăptuindu-se chiar  în ziua de 
Bunavestire a acestui an. 

Ambele evenimente publice au 
avut loc pe data de 19 aprilie 2016, la 
Centrul Cultural „J. L. Calderon” din 
Bucureşti. A fost o participare amplă, cu personalităţi 
culturale de prim rang precum: Ioan CĂRMĂZAN, 
preşedintele Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film 
din România (UARF), Traian MÂRZA, preşedintele 
Uniunii Artiştilor Plastici (UAP), Andrei REKETEŞ, 
preşedintele Departamentului Strategie, Comunicare  
UAP, Victor CRĂCIUN, preşedintele Ligii Românilor de 
Pretutindeni, scriitorul şi ziaristul Mircea M. IONESCU, 
criticii literari Florentin POPESCU şi Geo CĂLUGĂRU, 
poeta Margareta LABIŞ, poeta Paula ROMANESCU, 
scriitoarea Eliza ROHA, regizoarea Alexandra DRĂGUŢ, 
actriţele Doina GHIŢESCU şi Manuela GOLESCU, doc-
tor Ana-Maria IDOMIR, poetul George CANACHE etc. 
Moderatorul acestui eveniment a fost Nicolae ROŞU, 
patronul Editurii BETTA, sub egida căreia s-a tipărit 
cartea Maestrului. Actriţa Claudia  MOTEA, preşedintele 
Departamentului Artele Spectacolului UAP şi totodată 
directorul artistic al Teatrului Nostrum a fost liantul de 
bază al întregii manifestări şi alături de doamna   Elena 
 SCURTU, directoarea Centrului Cultural Calderon, 
a reuşit să rea lizeze un moment de neuitat pentru su-
fletul tuturor participanţilor. O prezenţă remarcabilă 
de grup au constituit-o  membrii trupei „Teatrul Nos-
trum”: scriitoarea Rodica SUBŢIRELU, poeta Elena 
 ARMENESCU, poeta  Silvia SĂRACU, Mariana  ANGHEL, 
Geta  HEIMERL,  Domnica IOSU, Marilena TOCACIU, 
Dana GÎJU,  Anastasia  HANGANU, Camelia OPRIŢA, 

scriitorii Dan GÎJU, Corneliu ZEANA, Remus FIŞCĂ, 
care, sub conducerea artistică a Claudiei MOTEA, au re-
citat poezii ale Maestrului AL.G. CROITORU.

L-am cunoscut pe Alecu CROITORU graţie în-
gerului său păzitor, cum îi place lui să-i spună, actriţa 
 Claudia MOTEA, de a cărei colaborare am deosebita 
plăcere să mă bucur în cadrul activităţilor trupei TEA-
TRUL  NOSTRUM  din cadrul Uniunii Ziariştilor 
Profesionişti din România (UZPR) şi al Uniunii Artiştilor 
Plastici (UAP). Am petrecut mult timp împreună, în ul-
tima perioadă, pentru selectarea celor câteva zeci de fo-
tografii, care au rămas, în final, în albumul din cadrul 
monografiei sus-menţionate. Acestea au rezistat celor 
şapte selecţii succesive, din circa o jumătate de metru cub 
de fotografii adunate în cei peste cincizeci de ani de carieră 
cinematografică a marelui regizor. A fost încântător să 
aud comentariile sale la alegerea fotografiilor, la adresa 
protagoniştilor acestora, dar şi despre conjuncturile în 
care acestea au fost făcute. Având în vedere personalităţile 
remarcabile din aceste fotografii, cu atât mai savuroase au 
fost comentariile maestrului. Din această migăloasă, dar 
plăcută, activitate am aflat multe despre Alecu, informaţii 
interesante, pe care, după selecţie şi sistematizare, încerc 
să vi le împărtăşesc şi dumneavoastră, dragi cititori.

Încă din partea introductivă a monografiei lui  Călin 
CĂLIMAN, apare discuţia despre primordialitatea, la 
 Alecu CROITORU, a carierei sau a omului? Pe cât de 

mare este opera sa, pe atât de 
fascinant este omul!... 

Provine dintr-o familie de 
excepţie, au fost 19 fraţi, a avut 
o perioadă de şcoală şi studenţie 
de excepţie, l-a avut profesor pe 
marele George VRACA, a avut 
colaboratori şi prieteni apropiaţi 
excepţionali, Geo  SAIZESCU, 
Sergiu  NICOLAESCU,  Eusebiu 
ŞTEFĂNESU, Emanoil 
PETRUŢ, Sebastian  PAPAIANI, 
Dana COMNEA etc.

Regizorul, care în limba en-
gleză se traduce prin „film direc-
tor” trebuie să aibă imaginaţie, 
să fie şi un inventator tehnic, 
pentru a rezolva multe aspecte 
tehnice din timpul filmărilor, să 
fie un bun manager, pentru că 
el este şeful filmului. Alecu le-a 
avut pe toate acestea, s-a născut 
cu ele şi apoi le-a perfecţionat 
prin muncă asiduă. Este extra-

ordinar de sugestivă, în acest sens, întâmplarea, povestită 
în monografie, despre formarea artificială a curcubeului, 
prin dispersarea apei dintr-un pom, în curtea părinteas-
că, spre disperarea bunicii, care credea că l-a adus pe 
„Necuratu”. Asta înseamnă imaginaţie, dar şi cunoştinţe 
de fizică!... De fapt imaginaţia sa a produs mult pentru 
cinematografia română, fiind autorul multor scenarii de 
filme, care au fost regizate de el sau de alţi regizori.

De la „Păcală”, cot la cot cu prietenul său de o viaţă 
Geo SAIZESCU, până la „Iubeşte-mă... America”, gând 
la gând cu îngerul său păzitor Claudia MOTEA, este 
un drum lung, cât o viaţă, care îl transformă pe ma-
rele maestru din Alecu în Al. G., ambele urmate de 
 CROITORU, prin multă muncă şi dăruire, din fun-
dul satului oltenesc până în înaltul zgârie-norilor  New 
Yorkului,  iar când munceşte, lui îi place să spună că, de 
fapt, „croitoricește”.

O altă latură a personalităţii lui Alecu CROITORU este 
cea didactică, de profesor universitar. A format multe 
generaţii de studenţi la IATC şi Universitatea Hyperion, 
unde a fost mult timp prodecanul Facultăţii de Arte. Stilul 
de predare utilizat, conştient sau nu, specific profesorilor 
care au performat în domeniul în care predau, a fost cel 
„trăirist”. Adică preda studenţilor ca şi cum atunci, în 
faţa lor, ar fi inventat totul. Stilul acesta de predare a 
fost introdus de Nae IONESCU, în anii 1930,  în logică 
şi filozofie şi apoi perfecţionat de Richard FEYNMAN, în 
anii 1960,  în domeniul fizicii. Este un stil greu de predat, 
dar deosebit de eficient şi de atractiv pentru studenţi. Şi 
eu folosec acest mod de predare pentru studenţii, mas-
teranzii şi doctoranzii mei. 

Iar în final, dar nu cel mai puţin important, este ajun-
gerea la poezie. Da, a scris şi un volum de poezie, tradus 
în mai multe limbi. Scrie o poezie fascinantă, de stare 
poetică, îndeplinind criteriul de bază al lui Nichita STĂ-
NESCU, şi anume, pentru a scrie poezie, trebuie să trăieşti 
poezie. Şi... Alecu a trăit toată viaţa sa o lungă şi frumoasă 
poezie!... Este o poezie de om!...

De fapt ceea ce m-a atras la Alecu este traseul vieţii 
sale. A pornit de la ţară, dintr-o familie cu mari greutăţi 
şi a ajuns la poezie, prin cinematografie şi filozofie, ceea 
ce am făcut şi eu, plecând tot de la ţară şi ajungând tot la 
poezie, dar prin ştiinţă şi filozofie. În timp ce eu selectam 
fotografiile sale, pentru cartea lui Călin CĂLIMAN, el citea 
şi sublinia de zor în volumul meu de eseuri „Reinventarea 
omului”, pe care, dacă ar fi fost la vârsta deplinei sale forţe 
creatoare, cu siguranţă, l-ar fi transformat în mai multe 
scenarii şi în tot atâtea filme. 

Doamne, de ce nu ne-am întâlnit noi acum vreo cinci-
sprezece ani!...

Sănătate, Alecule!... 
Sănătate, Maestre AL. G. CROITORU!...

@ NICOLAE VASILE

De la Alecu... la AL. G.,
a fost mult de Croitoricit!...

Maeștrii AL. G. Croitoru
și Călin Căliman

Cu directorul
Centrului Calderon,
doamna Elena Scurtu

O discuție tete-a-tete între două generații
de Maeștrii: AL. G. Croitoru și Ioan Cărmăzan

Maestrul AL. G. Croitoru, Mircea M. Ionescu,
Elena Armenescu, Elena Săracu, Manuela Golescu,
Elena Drăghiceanu și fetița Sabina Hogaș

Paula Romanescu, Nicolae Roșu,
Eliza Roha, Claudia Motea, Dana Gîju

Tânăr și neliniștit - în „acția” creației 
artistice - Regizorul AL. G. Croitoru
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Poetul, publicistul şi editorul Victor 
Gh. Stan, preşedintele Filialei „Literatura 
pentru Tineret şi Copii” a Uniunii Scriito-
rilor din România, ne surprinde cu o volu-
minoasă carte de poezie, dedicată distinsei 
şi credincioasei soţii, Etta, „dintr-un Timp 
oglindit într-o lacrimă albă în diametru 
egal cu lungimea celor 40 de ani de con-
vieţuire sub cupola ochilor albaştri”.

Mult prea frumoasă această dedicaţie 
de aur a poetului, facută reginei inimii 
lui, ca să mai fie comentată, orice cuvânt 
adăugat ar macula. Democrit ne învăţa, 
acum câteva milenii, că „Acordul felului 

de a gândi naşte prietenia”. Pe altă parte, 
marele englez al tuturor, Will, îl învaţă pe 
poetul nostru în sonetul XIII că „A auzi cu 
ochii este un atribut al subtilităţii iubirii”.

Surprinde la poet, chiar de la prima 
aruncătură de ochi asupra volumului, 
prozodia poetică.

Pentru moment, am crezut că poeziile 
sub formă de sextine sunt doar câteva, dar 
m-am dumirit că întregul volum, „Timp la 
puterea Timp”, apărut la editura Destine, 
este un sanctuar de sextine, adnotate cu 
data şi ora zămislirii lor şi, de asemenea, 
cu precizarea locului geografic în care a 
fost creată piesa.

Interesantă este şi coperta nr. 4 a aces-
tui volum, pe care, sub portretul zâmbitor 
– scrutător, cu autograf, al autorului, apare 
o poezie „Timpului îi sunt dator”, ca o de-
clarativă, escortă a întregii cărţi. În ce cre-
deţi că va consta plata datoriei acestui poet 
către neamul lui Cronos, Timpul? Ne-o 
spune chiar versul final al sextinei de pe 
copertă: „Am să-i dau tot ce nu-i spun”.

Din acest punct, nu ne mai mirăm că 
poetul Victor Gh. Stan are o relaţie secretă 
cu imperiul cuceritor al Frumosului, cel 

cu circumferinţa, oriunde, în Univers 
şi cu centrul de foc, în inima poetului, 

a fiecărui poet.
Doamna Victoria Etta Stan, 

muza poetului din Aref, ar putea 
să fie curioasă pentru cadoul mis-
terios al soţului şi n-ar fi imposibil 
să-l întrebe, cu rigoarea unei so-
ţii răscolite de misterele soţului 
poet, de ce o declaraţie atât de tul-
burătoare împodobită cu haine de 
Carte vine atât de târziu.

Răspunsul viu, deloc enigma-
tic, l-am găsit în 

unele dintre cele câ-
teva sute de sextine. 

Ce zice, astăzi, Victor 
Gh. Stan, acest „slujbaş 

al universului particular” 
încă din 1986: „Timpul e 
îngheţat în timp”, „Dacă zburam.../ Eram 
doi sfinţi în calendar/ Sărbătoriţi din ce 
în ce mai rar”. (pag. 76-77)   

În altă parte, imaginaţia bogată, de ori-
gine necunoscută, poate divină, dă virtuţi 
de arbore (al vieţii) Timpului, acest om-
niprezent zeu: „Timpul îşi trece rădăci-
nile /Pe sub umbra tălpilor noastre” („Pe 
sânul policrom al Toamnei” – pag. 57), 
poetul făcând din imaterialitatea umbrei 
un reper de luat în seamă lăsat de acest 
monstru boem, Timpul, care, iată, ia for-
ma şi viaţa unui arbore solid înrădăcinat 
pe toate drumurile, pe care ne duce viaţa 
noastră unică.

Însuşirile omnivalente ale Zeului său 
cântat alături de femeia iubită îl fac pe 

prea imaginativul creator să ne prezin-
te ipostaze mai puţin cunoscute: „Mi-aş 
face Timpul parlamentar” (pag. 56); 
„Timpul nu stă la semafor” (pag. 57);  
„Ştie timpul să muşte din noi” (pag. 62); 
„Domnul Timp îşi schimbă/ Semnătura” 
(pag. 63), asta, chipurile, în ideea de a ne 
deruta pe noi, dar nu şi pe poetul nostru 
care îşi păstrează luciditatea într-o lacrimă 
de iubire pură pentru muza lui, Victoria 
Etta:  „Mi-am  fixat privirea/ Aidoma într-
un colţ/ .../ Găsindu-ţi albastrul ochilor”  
(„Albastrul ochilor” – pag. 84) – poezie 
încărcată de erotism sfios, preţuit de băr-
batul care şi-a înnobilat femeia cu forţa 
lui împletită cu „boala de origine divină”.

Unele versuri se repetă în alte poezii, 
lăsând calea ferată a ideii de Timp şi Iubi-
re să-şi urmeze drumul pe unde dictează 
sufletul zămislitorului.

Goethe sugera visătorilor de acum vreo 
două veacuri că „Lirismul trebuie să fie în 
general raţional, dar în amănunte abătut 
de la raţiune”. O sugestie valabilă şi astăzi.

În versurile acestui neliniştit şi tenace 
fiu de ţăran de la poalele Carpaţilor plini de 
şoapte şi de urşi, Timpul capătă mai me-
reu însuşiri omeneşti. Ce bucurie, pe capul 
nostru, al prietenilor poetului: poate, ajuns 
în firea omenescului, vom reuşi să-i înrâu-
rim pornirea printr-o propunere maritală: 
astfel, zeul invizibil poate se va îndura să 
micşoreze viteza fatală spre obştescul nos-
tru sfârşit: „Şi Timpul tău se îmbracă în 
frac/ Şi vrea să te peţească...” (pag. 133).

Victor Gh. Stan are, se pare, şi nişte 
intenţii de schimbare a formei geometri-
ce clasice a Timpului. Iată ce scrie poetul 
la Berceni, unde îşi are reşedinţa de su-
flet, în ziua de 16 iunie 2014, orele 17.03, 

aşadar după celebrul „five o’clock”: „Pe 
nicovală Timpul pare mic” (pag. 133). 
Dar la Chişnău, în 20 iunie 2014, ora 
15.55, iată ce consemnează în Jurnalul 
liric: „Beau din apă că-i sfinţită/ Şi mă 
bagă în ispită” (pag. 136), ca, la Telega, 
2 săptămâni mai târziu, să acuze o faptă 
comic-dureroasă, plină de mister: „M-ai 
scăpat chiar în fântână/ Cu bolovanul 
Timpului de mână” (pag. 138).

La pag 141, Victor Gh. Stan, calchiind 
un titlu al ultimei poezii dictate de Labiş, 
poet îndrăgit de autorul nostru, „Pasă-
rea cu plisc de argint”, după „Pasărea cu 

clonţ de rubin”, Victor ne spune cu mult 
curaj că „Doar poetul are-n ochi glas” cu 
puteri „Peste versul prins şi ars”, expri-
mând, de fapt, puterea cerească a fiecărui 
creator autentic asupra lumii suflate de 
el peste lumea pământească. Având în 
vedere timpul foarte scurt, de nici 2 ani, 
în care a compus aceste cca 500 de origi-
nale poezii sextine, pot să mă gândesc la 
faptul că eminentul poet Victor Gh. Stan 
a fost într-un moment de graţie al inspi-
raţiei sale, marcată, stimulată şi nutrită 
de trecerea nemiloasă a timpului peste 
fiinţa noastră omenească, ce nu poate 
accepta sfârşitul.

Victor Gh. Stan vrea să fie sigur că iu-
birea vieţii lui va dăinui lângă zeul atot-
puternic, Timpul, pentru aducere aminte 
şi mai produce, ulterior, în 2015, prin 

surprindere, un nou volum de sixtine, cu 
titlul „Ochiul Timpului”, un fel de partea 
a doua sau de addenda la cartea analizată 
mai sus. Cartea pare mai dură cu prietenul 
Timp din primul volum analizat, probabil 
văzând el, poetul, că împlinind în luna mai 
curent, frumoasa vârstă, fără egal, de 65 
de ani, Zeul nu dă semne de îndurare.

O carte valoroasă, cu certe virtuţi ino-
vative;  o carte scrisă cu lacrimile nepu-
tincioase în lupta cu sfârşitul ce se aude 
dincolo de orizont. Sunt lacrimile unui 
poet lucid, care îşi va ţine la piept muza 
vieţii lui, cât va fi lumea.

@ MARIAN DUMITRU

„Timpul î[i trece r\d\cinile/
Pe sub umbra t\lpilor noastre”

*)  Victor Gh. Stan - „Timp la puterea Timp” - Editura Destine-2014

Victor Gh. 
Stan vrea 
s\ fie sigur c\ 
iubirea vie]ii 
lui va d\inui 
lâng\ zeul 
atotputernic, 
Timpul!
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Iubita mea mamă, Cornelia, născută 
Tocaciu, într-o familie cu şapte copii, 
era din comuna Rădeşti, situată la vreo 
cinci kilometri de Aiud, pe malul stâng 
al Mureşului. 

Bunicul meu, Ioan Tocaciu, era preot 
greco-catolic la biserica din comună. El 
era renumit pentru prestanţa sa, dar şi 
pentru vocea de bas-bariton, cu totul 
deosebită. Mama povestea deseori des-
pre marele premiu pe care preotul Ioan 
Tocaciu l-a câştigat la un concurs naţio-
nal de canto. Premiul a constat într-un 
voiaj în insula Malta. 

De acolo, îşi amintea mama, el a 
adus, printre altele, la fiecare dintre 
cele cinci fete, rochii de mătase, mai 
deosebite, pentru balurile la care erau 
invitate. Era o vreme în care balul avea 
importanţa unei manifestări sociale ex-
cepţionale, plină de semnificaţii.

În ciuda dificultăţilor de tot felul 
cu care se confrunta, în acele vremuri, 
bunicul meu, preotul, îşi păstra, totuşi, 
simţul umorului.

Mama îmi povestea că atunci când 
cele cinci fete ale popii se găteau să 

meargă la bal, la Aiud sau la Teiuş, tatăl 
lor le dădea următorul sfat, în timp ce 
pregătea trăsura cu cei doi cai pursânge, 
Fulger şi Trăsnet:

- Dragele mele, eu zic să luaţi cu voi 
câte o legătură de pătrunjel verde din 
grădină. În cazul în care nu vă invită 
nimeni la dans, voi să vindeţi pătrunjel, 
să nu staţi degeaba...

Livia preoteasa, bunicuţa, cum spu-
neam noi nepoţii, era din familia epis-
copului greco-catolic Demetriu Radu, 
o personalitate marcantă, născut chiar 
la Rădeşti.

Episcopul Demetriu Radu, împreună 
cu episcopul ortodox de Arad Ioan Papp 
şi cu marele patriot Gh. Pop de Băseşti, 
a prezidat Marea Adunare Naţională de 
la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918.

El a construit biserica din satul care 
îi poartă numele, Rădeşti, şi unde bu-
nicul meu era preot.

Episcopul Demetriu Radu a murit la 
8 decembrie 1920 în atentatul cu bombă 
din Senatul României. Victime ale aces-
tui atentat au fost, de asemenea, gene-
ralul Constantin Coandă, preşedintele 
Senatului, grav rănit (el este tatăl mare-
lui savant Henri Coandă, creatorul avi-
onului cu reacţie), Dimitrie  Greceanu, 
ministrul Justiţiei, ucis, şi senatorul 
Spirea Gheorghiu, ucis. 

Atentatul a fost organizat de agenţii 
Kominternului în România. 

Despre episcopul Demetriu Radu şi 
despre atentatul de la Senat am discu-
tat, uneori, cu soţul meu, romancierul 
Mihail Diaconescu. El l-a menţionat 
pe unchiul mamei, episcopul Demetriu 
Radu, în romanul Sacrificiul.

Soţul meu mi-a semnalat faptul că 
marele savant istoric Nicolae Iorga a 
scris despre Demetriu Radu, la 17 de-
cembrie 1920, următoarele: 

„Dar Dimitrie Radu, fiu de ţeran 
român, avea în firea sa ceva care-l în-
drepta spre străluciri şi splendori. În 
orice ţeran al nostru, dacă te uiţi bine, 
este materialul moştenit de veacuri, 
pentru un prinţ ca aceia pe care i-a 
avut Roma noastră strămoşească. La 
el săracă şi îngustă e haina pe care i-au 
dat-o vremuri vitrege, în locul togei pe 
care o purtau aceia dintre cari şi cel 
din urmă era un împărat al neamuri-
lor...”(...).

Icoana  lui se desemnează astfel 
netedă în dezvoltarea neamului nos-
tru din acele părţi, şi ea se înălţa însă 
prin sacrificiul vieţii sale făcut, pentru 
a lua parte, în circumstanţe tulburi, la 
o activitate politică, în care numai ce e 
bine venea de la dânsul.” (Cf. N. Iorga, 
Oameni cari au fost, Vol. III, Bucureşti, 
2012, pag. 86).    

La Rădeşti am petrecut toate verile 
copilăriei, împreună cu cei doi veri de 
la Bucureşti. Uneori, venea şi verişoara 
mea din Cluj. Verişoara de la Bucureşti 
era mai mare decât mine şi avea o în-
clinaţie deosebită pentru desen. Făcea 
schiţe de îmbrăcăminte feminină. Erau 
foarte frumoase. Fratele ei, un băiat ta-
lentat şi deosebit de sensibil, cânta la 
vioară. Era o vioară fabricată pe la 1700, 
în Italia, ce se găsea la bunici. El ştia să 
cânte şi la pian. 

Piesa cea mai frumoasă, care a ră-
mas preferata mea, până astăzi, era 
Concertul pentru vioară şi orchestră 
în re major de Beethoven. Şi acum, când 

îl ascult, mă emoţionez şi îmi dau la-
crimile, amintindu-mi acele momente 
petrecute în vacanţele de la Rădeşti.

Verişoara de la Cluj, puţin mai mare 
decât noi, era cea mai frumoasă şi mai 
ambiţioasă. A devenit farmacistă şi doc-
tor în biochimie.

Eu eram cea mai mică şi, în ciuda 
faptului că veneam, totuşi, dintr-un 

oraş, hai să zicem orăşel, de la Brad, ei 
mă considerau o provincială get-beget. 
Poate că şi eram!

Deşi bunicii nu erau tocmai bogaţi, 
ba chiar au avut multe probleme, fiind 
declaraţi chiaburi, noi, copiii nu am 
prea simţit necazurile lor. Ştiu că, prin 
anii '50 ai secolului trecut, când mer-
geam în vacanţă, bunicii, persecutaţi 
de regimul comunist, fuseseră mutaţi 
într-o casă micuţă, cu pământ pe jos, 
cu lampă cu gaz. Trebuia să te apleci la 
intrare, să nu dai cu capul de tocul uşii, 
atât de joasă era camera.

În timpul verii, mama şi surorile ei 
de la Cluj şi Turda trimiteau pachete cu 
prăjituri, zahăr cubic şi cu alte bunătăţi.

Bunicuţa ne-a povestit o întâmplare, 
tragică şi comică în acelaşi timp, petre-
cută în acele vremuri.

La căsuţa cu pământ pe jos, a venit 
o comisie în inspecţie, să constate ce 
„avere” a mai rămas în familia preotu-
lui Tocaciu.

Pe un bufet era o cutie de metal, din 
acelea în care se vindea halva. Când cei 
din comisie s-au apropiat să deschidă 
cutia, bunicuţa le-a şoptit cu un ton 
dramatic:  

- Atenţie, nu puneţi mâna! În cutie 
se află o bombă!... Dacă vă atingeţi de 
ea, săriţi în aer!...

De atunci, nu i-a mai deranjat vreo 
comisie. Dar eu nu am aflat niciodată ce 
se găsea, de fapt, în acea cutie.

Am multe amintiri din minunatele 
vacanţe petrecute la bunici.

După ce lucrurile s-au mai aşezat, 
ei s-au mutat într-o casă mai mare, cu 
o grădină frumoasă ce ţinea până la 
Mureş.   

Unchiul meu, care a rămas alături 
de părinţii săi, era un agricultor mo-
del pentru toată zona aceea. El cultiva 
legume şi flori. Toată vara, noi aveam 
obligaţia, seara, să ştergem şi să lustru-
im fiecare roşie, gogoşar sau vânătă, ce 
urmau să fie vândute la piaţă la Aiud, 
Turda sau Cluj.

Răsplata pentru cuminţenie, pe care 
o aşteptam de dimineaţa, când ne uitam 
pe cer să vedem dacă e soare şi băteam, 
în neştire, în geamul barometrului de pe 
perete, să vedem ce vreme se anunţă, 
era baia în Mureş.

După masa de prânz, cu burţile pli-
ne de supă de fasole verde (cum numai 
bunicuţa ştia să prepare) şi de tocăniţă 
de pui sau de porumbei, încât, se spunea 
pe acolo, puteai să zdrobeşti purecul 
pe burtă, coboram pe scările săpate în 
malul înalt şi intram direct în apă. Era 
atât de limpede, încât se zăreau scoicile 
şi pietrele lucioase din Mureş.

Comoara amintirilorComoara amintirilor
MUREª, MUREª, 

APÃ LINÃ... 

Episcopul Demetriu Radu
1861-1920

Gen. Constantin Coandă
1857-1932

Nicolae Iorga
1871-1940 

@ CORINA VLAD DIACONESCU
Fragment din volumul în pregătire

„COMOARA AMINTIRILOR”
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Sunt și nu sunt 
ploile care curg peste zidul-fereastră
spre strada ascunsă, albastră.

Sunt și nu sunt
pasăre-gând, zborul-cuvânt
călător fără aripi prin vânt.

Sunt și nu sunt
lumină albă sau amintiri-întuneric
acoperite vremelnic de vălul eteric.

Sunt și nu sunt
visul stelei din privirea cerului
coborâtă rază în inima viului.

Azi noapte
visul-pasăre
a zburat spre cuibul
din inima statuii
ascunsă în umbra
ființei duminicale.

Din volumul „Vise din vis”
de Rodica Vătăman Subţirelu

{tiu...

Vis

...lui Mihail Diaconescu
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Timpul 
familiei

„Toate, la vremea lor”, sau „fiecare 
lucru la timpul lui” – de câte ori nu am 
auzit aceste cuvinte, de câte ori nu am 
auzit sau am primit acest sfat, pentru 
viaţa noastră? Și cum putem să vorbim 
despre timpurile vieţii noastre fără să 
ne amintim de chintesenţa trăirii lor 
în versurile blagiene: «Copilul râde: 
„Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul”.
Tânărul cântă: „Jocul şi înţelepciunea 
mea e iubirea”. Bătrânul tace: „Iubirea 
şi jocul meu e înţelepciunea”» (Lucian 
Blaga: „Trei feţe”)

Dar timpul familiei, care este? În copilărie? În 
tinereţe? La bătrâneţe?  

Când se poate juca mai vesel, fără griji, copilul, decât 
atunci când cerul copilăriei lui se sprijină pe umerii 
părinţilor? Şi când se împlineşte mai frumos iubirea 
decât în căsătorie şi în copilul ce se naşte întrupând 
tocmai iubirea? Şi ce amintiri despre joc şi iubire preferă 
bătrânul în înţelepciunea lui, dacă nu despre copilărie, 
părinţi, fraţi, bunici, iubirile tinereţii? Şi când este bă-
trânul senin şi liniştit dacă nu privind la urmaşi, copii, 
nepoţi care-i duc mai departe treptele vieţii?

Cu alte cuvinte, unde ne naştem, creştem, ne bucu-
răm de copilărie, dacă nu în prima noastră familie? Iar 
când ajungem tineri, maturi, ne întemeiem o familie: ne 
căsătorim, facem copii, îi creştem. Este a doua noastră 
familie, creaţia noastră.

Care este, deci, timpul familiei, în viaţa noastră? Tot 
timpul, toată viaţa. Aşa am pomenit noi, aşa ne dorim 
pentru copii, pentru nepoţi, pentru toţi urmaşii. Chiar 
dacă într-o perioadă a vieţii familia nu există pentru fie-
care, sau este incompletă, ea există în fiinţa noastră, prin 
chiar naşterea noastră din părinţi. Există ca vis pe care-l 
dorim împlinit, există ca amintire.

Care este, deci, timpul familiei în viața noastră? 
Permanent! De la naștere până la moarte.

Şi ce mai putem „vorbi” în paginile revistei despre 
familie? Despre copii şi părinţi, despre sănătate, educaţie, 
alimentaţie, timp liber, sport şi excursii, vacanţe în fami-
lie, relaţiile dintre generaţii, familii celebre şi obişnuite, 
familii de români în ţară şi în lume, despre computer şi 
Internet în familie etc. Dar despre ce nu putem vorbi?

Dar „ceasul istoric”, timpul familiei în societate, 
care este? 

Este familia actuală sau ţine de trecut? Sau, poate, 
de viitor şi, oricum, nu este adecvată  prezentului social,  
cum încearcă puternice forţe progresist-ateiste să ne con-
vingă? 

În primul rând, sigur familia are legătură cu trecutul, 
fiindcă istoria familiei se confundă cu istoria omenirii. 
Familia este grupul social cel mai important dintr-o 
naţiune, pentru că, prin naşterea şi creşterea copiilor, 
dezvoltarea lor personală, asigură schimbul permanent 
între generaţii şi transmiterea limbii, culturii, valorilor şi, 
prin aceasta, continuitatea naţiunii, a poporului român, 
durabilitatea identităţii noastre naţionale.

Iată de ce timpul social-istoric al familiei este 
tot permanent, asemănător cu timpul personal, 
dar la scara istoriei.  

Când se va opri, vreodată, Doamne, fereşte, viaţa fa-
miliei sau va lua o turnură nerecunoscută, străină de 
viaţa, interesele şi valorile morale ale noastre, atunci 

sfârşitul societăţii noastre  va urma imediat. Dărâma-
rea acestei ultime redute este adevăratul atentat la 

siguranţa naţională la care este supusă România 
acum. Familia nu doar că este tot mai marginaliza-
tă şi „uitată”, este ţinta unor inginerii sociale care 
vizează redefinirea ei până acolo încât se ajunge 
la completa disoluţie.  Este necesar să acţionăm, 
să oprim acest val de distrugere, altfel timpul per-
manent al vieţii şi societăţii noastre pentru familie 
va rămâne o amintire sau un vis.

Coaliția pentru Familie, formată din 47 de 
asociaţii civice şi religioase, la care se adaugă pe 
parcurs şi alte ONG -uri, a decis să apere familia 
noastră formată exclusiv „prin căsătoria dintre un 
bărbat şi o femeie” şi a mobilizat deja 3.000.000 de 

persoane care au semnat Petiţia de revizuire a Constituţiei 
prin înscrierea clară a căsătoriei drept „uniune liber 
consimţită dintre un bărbat şi o femeie”.  

Coaliția pentru Familie a lansat un program de 50 
de măsuri, politici publice  în sprijnul familiei, pe care îl 
promovează către autorităţi, candidaţi la alegerile locale 
şi parlamentare.

Ce putem face noi, fiecare? Să ne informăm şi să par-
ticipăm la astfel de acţiuni de masă în sprijinul familiei. 
Şi la alte acţiuni, în sprijinul copiilor, al vieţii normale, 
cum este „Marşul pentru Viaţă” organizat şi în acest an, 
la 26 martie, de Asociaţia „Studenţi pentru viaţă”, afili-
ată Coaliţiei pentru Familie. Să conştientizăm valoarea 
familiei pentru noi, pentru copiii, pentru nepoţii noştri, 
să-i educăm în acest spirit, să sprijinim, pe cât putem, 
în jurul nostru familiile să depăşească momentele difi-
cile şi, mai ales, tinerii să nu se îndepărteze de la forma 
noastră tradiţională şi morală de viaţă. Şi revista „Cronica 
 Timpului” poate ajuta, dacă ne vom uni eforturile.

@ Sociolog TEODORA MÎNDRU
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Dragi prieteni,  

Dorim să vă oferim reviste cât mai in-
teresante şi mai plăcute, în care să vă 
recunoaşteţi  preferinţele, preocupările, 
gândurile, să găsiţi răspunsuri la proble-
mele care vă frământă, să vă relaxaţi şi să 
petreceţi clipe plăcute lecturându-le şi, de ce 
nu, dacă vă interesează, să şi scriem revis-
tele împreună. Cum? Începem chiar acum.

Pentru a afla sugestiile şi preferinţele 
dumneavoastră, vă rugăm să răspundeţi 
cu sinceritate la câteva întrebări, încercu-
ind litera corespunzătoare variantei de răs-
puns pe care o alegeţi sau, după caz, com-
pletând răspunsul cu propriile cuvinte pe 
spaţiul marcat.

Citiţi mai întâi toate variantele de răs-
puns, apoi completaţi.

Vă mulţumim!

1. Dumneavoastră ce ați prefera: (alegeţi o variantă de 
răspuns şi încercuiţi litera corespunzătoare)
a. Să păstrăm revista „Cronica Timpului” aşa cum este                                               
b. Să diversificăm tematica paginilor existente ale revistei       
b. Să păstrăm paginile existente şi să adăugăm pagini noi           

2. Ce teme, subiecte ați dori să fie tratate în numerele 
viitoare ale revistei „Cronica Timpului”? 
Alegeţi temele din lista de mai jos şi numerotaţi-le (în stânga) 
în ordinea preferinţelor dvs.: 
a. Literatură română şi universală
b. Jurnalistică
c. Cultură generală
d. Arte
e. România frumoasă
f. Momente importante din istoria poporului român 
g. Patrimoniul naţional, material şi spiritual
h. „Români de aur” celebri în ştiinţă, arte, literatură, sport, 
orice domeniu
i. Familie 
j. Religie. Sărbători tradiţionale. Credinţă.
k. Sănătate 
l. Reţete şi diete
m. Uniunea Europeană
n. Comunicarea
o. Să vorbim corect la orice vârstă
p. Stilul personal: ţinută şi atitudini
r. Altele............................................ 

3. Ce modalități de prezentare a subiectelor alese ați 
prefera?
a. Articole bine documentate, cuprinzătoare, cu mai multe 
informaţii şi explicaţii
b. Interviuri
c. Texte concise, mai scurte, sau teme mari expuse pe secvenţe, 
însoţite de fotografii etc.
d. Mai multe opinii despre un subiect, chiar contradictorii, 
exprimate la obiect.
e. Altele .........................................................................................

4. Cât de mult v-ar interesa să participați cu materiale 
publicate în revistă?
a. Foarte mult b. mult c. Arareori d. Nu mă interesează.

5. Dacă vă interesează să publicați articole în revistă, 
ce anume ați putea prezenta?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

6. Ar fi interesant pentru dumneavoastră să derulăm 
concursuri pe diverse teme în revistă, cu premii în 
reviste și cărți?
a. Da, foarte interesant.
b. Potrivit de interesant.
c. Neinteresant.

7. Cât de importante sunt pentru dumneavoastră 
următoarele elemente:
Formatul revistei
a. foarte important   b. potrivit de important.  c. neimportant 

Aspectul copertei
a. foarte important   b. potrivit de important.  c. neimportant

Calitatea hârtiei
a. foarte important   b. potrivit de important.  c. neimportant

Grafica, fotografiile
a. foarte important   b. potrivit de important.  c. neimportant

Notorietatea autorilor
a. foarte important   b. potrivit de important.  c. neimportant   

Titlurile articolelor
a. foarte important   b. potrivit de important.  c. neimportant   

8. Dumneavoastră cum citiți o revistă?
a. O deschid, încep lectura de la prima pagină şi continui până 
la sfârşit, totul
b. Încep să citesc de la prima pagină şi înaintez „pe sărite”, 
citesc ceea ce mă interesează
c. O răsfoiesc şi citesc pe ici-colo, unde îmi atrage atenţia ceva 
interesant
d. O răsfoiesc şi citesc articolele semnate de persoane cunos-
cute mie.

9. În prezent, ce reviste citiți?
.......................................................................................................
.......................................................................................................

10. Ați cumpăra revista noastră, lunar,  la prețul de:
5 lei ..................   Da     Nu
7 lei ..................   Da     Nu
10 lei ................   Da     Nu

11. Dacă doriți să mai precizați ceva, scrieți-ne aici:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
...................................................................................................... 

Dacă ați terminat de completat chestionarul:
Semnaţi-l (dacă doriţi)

Numele şi prenumele .................................................................

profesia/ocupaţia................................................. vârsta .........
Localitatea .................................................................................

Puneţi chestionarul completat într-un plic şi trimiteţi-l pe 
adresa redacţiei noastre (Cronica Timpului, B-dul 
 Nicolae Bălcescu nr. 21, Etaj 4, cam 26-27, sector 1, 
Bucureşti) sau completaţi chestionarul în format electronic 
şi îl expediaţi pe e-mail la cronicatimpului@gmail.com

Chestionar realizat de sociolog Teodora Mîndru
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La Marcel Naste, formele se pierd în 
culoarea ce depăşeşte limitele obiectelor 
sau ale figurilor abstracte reprezentate, 
dar artistul a pus în relaţie culoarea şi 
forma, culorile dominante, mai inten-
se, marchează aproape de fiecare dată 
personajul principal. Lumina şi sclipi-
rile sale colorate brăzdează în manieră 
tasistă marile pete de culoare, vibrate 
subtil şi rafinat. Cred că pictura lui 
Marcel Naste ar putea fi încadrată ca 
o neo-abstracţie lirică, cu influenţe din 
partea expresionismului abstract. Scri-
itura grafică îl apropie de acest curent, 
la fel şi dârele, şi stropii. Petele, griurile 
colorale, tuşele, contrastele, scriitura şi 
drippingul, contrastate discret de com-
plementare, alcătuiesc armonii de un 
rafinament deosebit. Este simfonia eli-
berării artistului. Reperele figurative nu 
se situează explicit în spaţiu, translând 
uneori spre fundalul tabloului. Pensula 
şi şpaclul lasă urme de forţă expresive în 
construcţia formelor şi tabloului, trece-
rile fine sunt uneori realizate cu ajutorul 
sprayului, alteori cu gradări fine de al-
buri sau griuri colorate.

Forma pare să se contureze şi să se 
descompună chiar în timp ce pictura 
este realizată. Identificarea personajului 
feminin se efectuează prin prezentarea 
unor elemente dominante, şolduri, sâni, 
artistul le pictează mai mari decât capul. 
Oare să fie vorba de simbolismul mamei 
fertile? De spirale şi cercuri?

Pictura lui Marcel Naste materiali-
zează emoţia creatoare, redă prin abs-
tracţii lirice forţa sau sensibilitatea ope-
relor sale. Emoţiile şi trăirile sunt ex-
primate prin tuşe, linii curbe şi arareori 
drepte şi drippinguri libere, amintind 
de Pollock şi Action painting. Alături de 
pensulă şi şpaclu, vin în inventarul unel-
telor artistului pasta de relief, sprayul, 
precum şi tuburile pentru culori lichide, 
pentru scriituri grafice.

@ VASILE MUREŞAN

Marcel Naste


