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Multă vreme, ceea ce a preocupat 
în chip principal pe feluriţi 
comentatori ai lui M. Eminescu a 
fost ideologia politică, cum s-ar 
zice concepţia istorică şi socială, 
Weltanschauung-ul, lăsând astfel 
de interpretări conţinutistice 
în seama acelora care le pot 
clarifica mai bine (şi Al Oprea a 
reuşit, acum, în bună măsură, 
examinând totul cu un criteriu 

istoric exemplar). Observăm, nu 
fără emoţie, că gazetăria eminesciană 
este pasionantă mai cu seamă sub 
aspect propriu-zis estetic. Poetul 
nu era un jurnalist cu mentalitate 
funcţionărească, insensibil la estetica 
articolului de ziar, era un pasional 
care concepea totul, de la ştirea 
cea mai măruntă până la studiul 
de câteva pagini, ca o creaţie, ca 
expresia unui stil inconfundabil: 

„Eminescianismul jurnalisticii lui 
nu constă în neconfundatele teorii 
politice ori istorice, este, în primul 
rând, o notă stilistică, înglobând 
vocabular, sintaxă, construcţie, 
atitudine”. 

Aşa cum se prezenta, la 1870, 
când debuta în gazetărie, poetul era 
curat „eminescian”: ,,De asemenea, 
cum Kant cu sistema lui filosofică a 
ridicat ca din nimica o oaste de ex-şi 
aplicatori ai săi, tot aşa, în analogie, 
după criticele numitului domn tre-
buia să se ivească o şcoală întreagă 
de critici şi criticaştri: singura di-
ferenţă dintre amândouă şcoalele e 
doar asta, că partizanii lui Kant ştiu 
că baronia nu aduce de moştenire 
ştiinţa sau geniul şi că nu e destul ca 
să aibă cineva un privilegiu – chiar 
o pajură-mpărătească fie – pentru 
ca să aibă la dispoziţiunea sa impe-
riul cel vast al ştiinţei şi lumina cea 
curată a criticei filosofice.”....

Eminescu avea sunetul lui 
specific, chiar din întâiul mo-
ment. El este un amestec de 

ironie rece, tăioasă, de condes-
cendenţă minimalizatoare, de 
febricitare pasională cu un ritm 
galopant, o combinaţie ante-că-
linesciană de lexic adânc speci-
fic şi de neologism care dă efect 
memorabil alcătuirilor celor mai 
greu previzibile.

Istoriceşte, M. Eminescu 
este cel de-al cincilea gazetar ro-
mân de condiţie impunătoare, 
urmând pe cei doi pionieri, Heli-
ade-Rădulescu şi Gh. Asachi, pe 
C.A. Rosetti şi pe Iosif Vulcan, 
bolnav de pasiunea tipăriturii. 
Prin raport la aceştia, totuşi, M. 
Eminescu este cel dintâi ziarist 
român cu mentalitate moder-
nă, îmbrăţişând profesiunea 
fără condiţii egolatriste, apt să 
scrie, singur, un ziar de la cap la 
coadă, disponibil pentru tot, de 

la ştirea de fapt divers la comen-
tariul extern şi la articolul poli-
tic de sinteză. Acest instinct al 
consumpţiunii totale nu se mai 
văzuse, la o atât de înaltă tem-
peratură morală, până atunci. 

Totul este „eminescian” în 
ceea ce face el: ştirea măruntă 
ia o înfăţişare de mic eseu soci-
ologic cum este în acesta despre 
Senatul turcesc: „Ca să se vadă 
ce serioase sunt intenţiile con-
stituţionale ale Turciei, spunem 
numai că s-a făcut un frumos în-
ceput cu numirea senatorilor. 
S-a numit întâi şi-ntâi Ahmed 
Kaissarli Paşa, fost ministru 
de marină, om ce se bucura de 
oarecare celebritate pentru că 
era singurul ministru în toată 
Europa care nu ştia citi şi scrie. 
Unu la mână şi cei mulţi înain-
te” (pag. 316). 

Un tablou de lume troienită, 
într-un mic buletin meteorolo-
gic, e eminescian prin sentimentul 
izolării de sfârşit de lume: „După zile 
senine şi calde, care păreau a prezice 
sosirea-n curând a primăverei, ne-
am pomenit din nou cu viscol, omăt 
şi frig, De două zile ninge într-una, 
omătul în troiene acoperă uliţele şi 
ulicioarele, trenurile cari vin din jos 
nu sosesc la Iaşi, încât în decursul 
acestor zile nu ştim ce se-ntâmplă 
nici înlăuntru, nici în afară de ţară. 
Numai trenul de la Suceava a sosit 
prin minune atât ieri, cât şi alaltăieri, 
aducând ştirile de pace pe care le-am 
înregistrat în numărul de azi”.

Dar câte nu sunt: o colorată 
societate românească, de după 1870, 
trece prin aceste pagini de gazetărie 
palpitantă, care parcă ar lua, cu ful-
gerul genialităţii, instantanee ridicu-
le, emoţionante, patetice. Veşti despre 
apariţii de cărţi, ziare, reviste, despre 
vreme, bursă, arestări, ferpar-uri, 
ştiri despre starea frontului, despre 
culisele diplomatice, note tăioase pe 
teme lingvistice, se amestecă în aceste 
pagini care, adunate cap la cap, ar 
putea forma o adorabilă pânză a vieţii 
cotidiene româneşti între 1870-1877.

Însă dincolo de ştirile mărunte, 
care au pitorescul lor indicibil pro-
venit în primul rând din compoziţie, 
publicistica eminesciană e memora-
bilă prin atitudini. Sintezele lui sunt 
ale unui polemist de forţă, cu gân-
durile învâlvorate, pornind uriaşe 
roţi sufleteşti din te miri ce sugestie 
exterioară, văzând mereu generali-
tatea în incidental, durabilul în clipă. 
Pentru întâia dată, gazetăria politică 
eminesciană introducea la noi nu un 
simplu comentator al ştirilor, ci un 
gânditor pregătit în istorie, în filosofie 
şi în economie politică, un analist care 
putea greşi, examinat din perspectiva 
posteritistă a vremii, dar greşea cu 
competenţă. 

Cu neputinţă de analizat pe 
scurt, această publicistică masivă, 
care e de fapt filosofie, istorie şi eseu 
de cel mai înalt nivel, e atingătoare de 
alte domenii şi scapă de sub imperiul 
ruinător al momentului. Ca şi critica 
literară şi teatrală de aici, aceste stu-
dii trebuie catagrafiate separat, căci 
publicistica eminesciană, aşa cum o 
prezintă acest extraordinar volum IX 
din Opere, e a unui geniu care preface, 
asemenea regelui mitic, în aur fără 
vârstă tot ceea ce atinge.2

Mihai Eminescu,
Opere vol IX

Dimensiunea jurnalistic\

1 Artur Silvestri, „Destin”, în vol. Portrete literare, Ed. Carpathia, Bucureşti, 2012, p.11.
2 Artur Silvestri, „M. Eminescu: Opere vol. IX. Dimensiunea jurnalistică”, în Critica prozei vol. I. 
Profile lirice,  Ed. Carpathia, Bucureşti, 2015, p.197.

SIMBOLURI

Eminescu apăru, când a 
fost să apară, otrăvit de 
efemer, îmbolnăvit de clipă 
şi atunci se înţelese că 
a fi gazetar însemnează, 
la naţiile pe care istoria 
le-a făcut înţelepte 
încercându-le până la 
celulă, însăşi condiţia de 
a rămâne fără lanţuri. 
Viaţa lui se confundă de 
acum înainte cu un destin 
popular, căci Eminescu, 
în transparenţa solemnă 
a zilei de azi, este pentru 
totdeauna întors la 
poporul lui, la geţi, la 
daco-romani, adică la 
români.1
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C\l\torii spirituale 
la Serata de Mai 

„Eminescu, jurnalistul”
Nicolae Băciuţ

Mihail Diaconescu

Uca Marinescu

Silvia Săracu

„A vorbi despre poet e ca şi cum ai striga într-o peşteră 
vastă”, nota, la mijloc de veac XX, Tudor Arghezi, într-un 
eseu despre Eminescu – e imposibil ca strigătul să nu stâr-
nească în vastitatea lumii ecouri. Un ecou modest, dar pro-
fund şi curat, la ceas vrăjit, de seară, s-a vrut şi evocarea de 
Mai a poetului, în cadrul seratei „Eminescu, jurnalistul”, 
organizată de iubitorii poeziei sale din Uniunea Ziariştilor 
Profesionişti din România, la Institutul Cultural Român. 
Desprinşi, în răstimpul evocării, din „mrejele” şi „vârtejele” 
„oraşului furnicar”, cum spunea poetul, am intrat în aerul tare 
al înălţimilor creaţiei sale, având, şi de această dată, destoinice 
călăuze, iubitoare, la rându-le, de Eminescu.

„Feţi-Frumoşi din tei”, membri ai Asociaţiei „Redescoperă 
istoria”, ne-au vorbit despre teiul lui Eminescu de la Iaşi, actu-
alizând imaginea-simbol a copacului sacru eminescian printr-o 
poveste recentă, în care trunchiul teiului, revitalizat după război 
în mod miraculos parcă, şi-a regăsit sevele pierdute demult în 
grădina-rai a Copoului, spre mulţumirea ochiului din cer al 
poetului şi spre multă bucuria noastră. Întorşi, prin ei, în urmă 
cu jumătate de veac, când alţii vrut-au „cu război ca să ne certe”, 
am coborât apoi în tranşee, am îmbrăcat imaginar uniformele 
„armiei române” din cel de-Al Doilea Război Mondial, mânu-
ind, alături de iubitorii istoriei, urmaşele „pădurilor de lănci şi 
săbii” din vremea lui Baiazid – armele şi baionetele încă unei 
vremi în care „Apusul îşi împinse toate neamurile-ncoace”. 
Vremea călătoriilor modelatoare de spirit ale poetului la Cer-
năuţi şi Blaj se-nvredniciră s-o evoce „cronicarii şi rapsozii” 
vremurilor noastre, una dintre vocile cele mai limpezi şi mai 
frumoase aparţinându-i poetului şi omului de cultură Nicolae 
Băciuţ, venit de la Târgu Mureş spre cinstirea celor 150 de la 
periplul eminescian. Analizei riguroase a biografului şi istori-
cului literar i s-au adăugat acordurile de harpă ale recitalului 
poetic „Pe unde umbli, poezie?”, susţinut de Nicolae Băciuţ, 
care a înălţat auditoriul, în chip eminescian, „Peste vârfuri”, 
de unde l-a ascultat, poate, însuşi poetul.

Profesorul universitar Mihail Diaconescu l-a prezentat pe 
Nicolae Băciuţ în calitatea sa de poet de strălucită vocaţie lirică, 
de ctitor şi arhitect al revistei „Vatra Veche” şi de personalita-
te de înalt prestigiu a culturii române contemporane. Criticul 
şi istoricul literar Mihail Diaconescu a subliniat consecventa 
orientare spiritualistă şi patriotică a poeziei lui Nicolae Băciuţ. 
În acest sens,  poezia lui Nicolae Băciuţ poate fi asociată cu di-
mensiunea spiritualistă a creaţiilor prin care s-au impus scriitori 
de înalt prestigiu, precum Eminescu, Blaga, Nichifor Crainic, 
Tudor Arghezi, Ion Pillat, Radu Gyr, Vasile Voiculescu, Zorica 
Laţcu (Maica Teodosia), Ioan Alexandru. Poate fi asociată, de 
asemenea, cu poezia unor autori din literatura universală care au 
evocat liric şi au elogiat în variate moduri valorile spirituale creş-
tine, precum Dante, Sfântul Simeon Noul Teolog, John Milton, 

Rainer Maria Rilke, Paul Claudel. Supraconcentrarea fiecăreia 
dintre poeziile lui Nicolae Băciuţ l-a determinat pe profesorul 
Mihail Diaconescu să vorbească despre „originalitatea acestor 
diamante lirice”. Este o supraconcentrare care dă o notă stilistică 
aparte fiecărei poezii, devenită astfel cugetare şi comunicare 
sapienţială. Nicolae Băciuţ, a subliniat în încheiere profesorul 
Mihail Diaconescu, este unul dintre cei mai importanţi poeţi 
lirici din întreaga evoluţie a literaturii române şi europene.

La înălţime a fost şi propunerea de voiaj imaginar a doamnei 
Uca Marinescu, profesoară şi deja celebră globe-trotter, care 
ne-a purtat spre înălţimile Tibetului şi ale Siberiei, la o „Întâlnire 
neaşteptată în Iacuţia” – polul mondial al frigului. Privirea 
pătrunzătoare, de antropolog, a fost dublată de o profundă sen-
sibilitate, care a urcat poezia, purtată în raniţa de călător român 
pe meridianele lumii, spre straturile înalte ale atmosferei, acolo 
„unde se întâlneşte cu geometria”, cum credea Ion Barbu, şi cu 
lumina. Numeroasele fotografii care i-au secondat povestea au 
înfăţişat-o purtând mereu stegul românesc, ca un scut-însemn 
al victoriei din vremurile vechi, în toate colţurile pământului 
spre care curiozitatea de explorator şi paşii au îndreptat-o. După 
marele model eminescian, absorbit în empireul valorilor uni-
versale, doamna Uca Marinescu rămâne „foarte româncă” şi, 
tocmai de aceea, „universală”, după splendidul paradox propus 
de Arghezi pentru Eminescu, împătimit şi el de minunata pa-
siune a călătoriei.

Finalul întâlnirii de seară („Pe când iese dulcea lună”) i-a 
revenit, cum altfel, poeziei, într-un omagiu adus înaltei arte a cu-
vântului în lirica unui contemporan – Matei Vişniec – prin vocea 
sensibilă şi delicată, de floare-albastră eminesciană, a doamnei 
dr. Silvia Săracu, într-un recital înălţător întru cuvânt, va-
lorificând registre stilistice şi game sufleteşti dintre cele mai 
diverse, de la ludic la grav, de la diezi la bemoli vocali şi înapoi. 
Moderator al evenimentului, cum modest îi place să   anunţe 
pe afiş, dar, în fapt, trupul şi sufletul acestor întâlniri, căro-
ra li se didică, la rându-i, trup şi suflet, Doru Dinu Glăvan, 
preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti, ne-a fost şi de 
această dată distinsă şi caldă călăuză, adunând laolaltă, într-un 
minunat dialog spiritual, oameni de litere, artişti ori intelectuali 
iubitori ai poeziei lui Eminescu, practicanţi ai unui nou mod de 
rezistenţă prin cultură în faţa provocărilor începutului de secol 
XXI, subtile şi insidioase, urzind topirea spiritului românesc în 
magma aplatizantă e unei europenizări adesea (auto)impuse. 
Cu Serata eminesciană de Mai „s-a fost deschis (încă) o poartă” 
spre vorbire şi cinstire de frumos românesc autentic, într-un 
spaţiu deja familiar de comunitate şi comuniune culturală, ră-
mânând să deschidem apoi altele, mereu tutelaţi de Eminescu, 
spiritul bun, in aeternitas, al culturii noastre.

@ DR. CORINA POPESCU

Linişte, soare şi o atmosferă plăcută, de sărbătoare, 
la Ateneul Sătesc din Prundeni (Zăvideni), o localitate 
situată la circa 8 km de Drăgăşani, pe DN 64 Drăgăşani 
/ Rm. Vâlcea. Este o zi de duminică, 8 mai... A trecut de 
ora prânzului, iar membrii trupei Teatrul „Nostrum” se 
pregătesc de un spectacol-eveniment.

Actorii amatori - dar cu suflet şi spirit de profesionişti 
- Daniel Neguţ (în calitate şi de organizator al evenimen-
tului), Geta Heimerl, Dana şi Dan Gâju, Silvia Săracu, 
Cristian Fofircă, Anastasia Hanganu, Corneliu Zeană, 
Mariana Anghel, Remus Fişcă, Marinela Tocaciu şi Ro-
dica Subţirelu (coordonatoarea trupei) pun la punct ul-
timele detalii ale spectacolului „De tot hazul... să uităm 
necazul”, cu sprijinul deosebit al directoarei Ateneului 
Sătesc, Domnica Mărcuşi, care a fost, practic, atât regizor 
tehnic - ocupându-se de toate elementele necesare unei 
reuşite depline - cât şi cameraman şi fotograf, deopotri-
vă! De altfel, ea a contribuit în mare măsură la succesul 
evenimentului de la Prundeni, prin disponibilitatea totală 
şi dialogul permanent pe care l-a avut cu membrii trupei, 

răspunzând prompt tuturor solicitărilor legate de buna 
desfăşurare a spectacolului, din toate punctele de vedere.   

Iar la ora prevăzută, aproape 200 de localnici de toa-
te vârstele au umplut până la refuz sala de spectacole a 
Ateneului Sătesc, pentru a urmări o reprezentaţie plină 
de umor, de lecţii de omenie şi dăruire sufletească, desfă-
şurată sub sloganul „Clipe de viaţă, mai mult sau mai 
puţin comice, dar care ne arată - printre altele - că 
trebuie să trăim cu speranţă şi optimism”!...

Am primit o susţinere morală şi prin pre-
zenţa în sală a preşedintelui Uniunii Zia-
riştilor Profesionişti din România (UZP), 
Doru Dinu Glăvan. Să nu uităm că Tea-
trul „Nostrum” este o trupă afiliată UZP, 
dar şi Uniunii Artiştilor Plastici.   

„De tot hazul... să uităm necazul” a 
fost un spectacol alcătuit din mai multe 
momente artistice desprinse din viaţa de 
zi cu zi, scrise în mare parte de membrii 
trupei, desfăşurate într-o ordine gândită 

de directorul artistic, actriţa Claudia Motea.  
Aplauzele spectatorilor, cuvintele lor de laudă, buna 

dispoziţie manifestată în timpul desfăşurării scenetelor, 
precum şi solicitările localnicilor de a reveni cât de curând 
pe scena Ateneului Sătesc din Prundeni ne îndreptăţesc 
să spunem că am jucat bine, că i-am încântat pe local-
nici şi că - fără îndoială - vom mai ajunge la Prundeni în 
această vară, pe scena Ateneului Sătesc!

@ DANIEL NEGUŢ 

TEATRUL „NOSTRUM” - 
succes deosebit pe plaiuri vâlcene
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Î n numărul precedent al publica-
ţiei noastre ne întrebam în ce fel 
mai poate fi salvat Bucureştiul. 

Fără îndoială, ar fi nevoie de un mare 
arhitect, aşa cum Parisul, acest oraş 
bijuterie, a fost salvat de Haussmann. 
Orice nouă construcţie a fost interzisă 
de atunci în Parisul vechi, spre deo-
sebire de capitala noastră, unde zona 
centrală a fost invadată de construcţii 
cel mai adesea hidoase, în orice caz 
disonante în peisajul tradiţional. Un 
decret de interzicere a oricărei con-
strucţii în perimetrul central ar fi de 
salutat, alături de demolarea clădirilor 
construite abuziv, cum este blocul ridi-
cat în coasta catedralei catolice. Vom 
avea parte de un primar cu dragoste 
de capitală, care să mărească suprafaţa 
verde? 

Un mare arhitect lasă în urma sa 
ceva durabil, remarcabil în veacul ce 
urmează. Capitala noastră a avut un 
astfel de arhitect şef, pe Giulio Magni, 
care a devenit apoi arhitectul şef al Ro-
mei, gloria Italiei şi a lumii. Robit de 
patima profesiunii sale, fascinat de ele-
mentele de stil neaoş românesc a fost 
Constantin Joja. Între 1967 şi 1972, el 
a condus lucrările de restaurare a cen-
trului vechi. Hanul lui Manuc, acest 
armean bogat şi cu trecere pe lângă 
sultan (convertit la Islam), fusese ri-
dicat la 1808. Pe vremea aceea, Bucu-
reştiul fremăta de viaţă, dovadă că avea 
şapte hanuri mari, cu biserică proprie, 
alte opt de asemeni mari, plus 28 de 
hanuri mai mici. Din toate, la jumă-
tatea secolului trecut rămăsese doar 
Hanul lui Manuc, loc blestemat de 
basarabeni, deoarece aici s-a semnat 
pacea de la Bucureşti, din 1812, când 
Rusia ne-a răpit ţinuturile de peste 
Prut. Ce rămăsese însă din acest han 
celebru era doar o jalnică ruină popu-
lată de lumea fără căpătâi a oraşului, 
loc unde colcăiau ploşniţele şi răufăcă-
torii, astfel încât puţini se încumetau 
să-l privească mai de aproape. 

În prima perioadă ceauşistă, care 
nu semăna defel cu dezastrul târziu 
al demolărilor demente, Constantin 
Joja şi-a asumat sarcina - ce părea 
imposibilă  - a reconstruirii, folosind 
gravuri de epocă, planuri şi diverse 
documente. Printr-o muncă titanică, 
a reabilitat tezaurul de arhitectură au-
tentică românească al acestei construc-
ţii, devenită obiect de studiu pentru 
şcolile de arhitectură din alte ţări. Tot 

el a refăcut şi Curtea veche. Pe lângă 
geniu, Joja avea deja experienţa recon-
struirii Cazinoului din Constanţa ca şi 
a construcţiei stadionului din acel oraş, 
la care lucrase, deţinut politic fiind la 
Canal şi în închisorile din zonă, scos 
sub pază din locul de penitenţă unde 
ispăşea o condamnare severă pentru 
că fusese legionar. Îl cunoscuse bine pe 
Constantin  Noica. Este interesant fap-

tul că fratele său, Athanase Joja, intra-
se în mişcarea comunistă din vremea 
ilegalităţii (în 1935), îl cunoscuse pe 
Gheorghiu-Dej, fiind o minte strălucită 
şi un filosof de performanţă ajunsese 
preşedintele Academiei Române şi re-
prezentantul nostru la ONU, ministru 
al Învăţământului şi Culturii ş.a. Cei 
doi fraţi au evoluat fiecare pe drumul 
său, aparent fără contacte, ceea ce este 
perfect explicabil în contextul epocii. 

Istoria le-a păstrat ambilor o imagine 
luminoasă. Familia Joja este origina-
ră din Aminciu (Macedonia). O bună 
parte din marii arhitecţi ai Bucureş-
tilor erau armâni, printre care Simo-
ta, Iotzu, Culina, Marcu, Maimarolu, 
acesta din urmă caza gratuit în casa lui 
studenţi săraci, armânii având această 
înclinaţie spre mecenat, vezi şi Dalles 
etc. Cum se explică acest procent ridi-

cat de armâni veniţi din ţinuturile Ma-
cedoniei în branşa arhitecturii noastre? 
Prin tradiţie, macedonenii erau mari 
constructori, ei erau cei care, lucrând 
în echipe bine închegate, ridicaseră pa-
latele din Istanbul, cu lemn, mai ales 
stejar, adus din munţii Macedoniei, cu 
piatră din diverse cariere, iar aceştia se 
numeau gogi (de aici numele de Goga, 
tipic armânesc). Urmaşii acestor gogi, 
migraţi în România, au purtat cu ei ve-
chile tradiţii de constructori din tată în 
fiu. Eruditul arhitect Adrian Mahu, cu 
rădăcini armâne, a publicat recent o 
carte magnifică, ilustrată, având acest 
subiect. Amintim şi faptul că arhitectul 
Constantin Joja a publicat pe cheltuia-
la sa cărţi-manifest privind tradiţiile şi 
valorile arhitecturii româneşti, având 
parcă premoniţia demolărilor barbare 
care au urmat nu peste multă vreme şi 
lipsa valorificării elementelor stilistice 
autentice româneşti. Prost plătit (fost 
deţinut politic), Joja umbla prin toată 
ţara, adesea pe jos, cu caietul de schiţe, 
în căutarea acestor valori tradiţionale 

pe care le considera adevărate comori. 
În treacăt fie spus, hotelul Concordia, 
locul unde s-a hotărât unirea Principa-
telor Române, se află încă şi acum într-
o stare de degradare condamnabilă.

Revenind la Bucureştii de astăzi, 
apreciem în cel mai înalt grad decizia 
guvernului Cioloş de a salva patrimo-
niul natural Văcăreşti, o adevărată 
replică a Deltei, care a devenit prin 
decret zonă protejată mai ales faţă 
de rapacitatea noilor zişi dezvoltatori 
imobiliari. Am saluta cu acelaşi entu-
ziasm o decizie de reconstruire a celui 
mai celebru monument de arhitectură 
medievală românească, studiat în toate 
şcolile de arhitectură din lume, acesta 
fiind Mănăstirea Văcăreşti. Spre onoa-
rea acestui neam, mai devreme sau 
mai târziu, acest edificiu reprezenta-
tiv va trebui reconstruit. În acelaşi loc.

Construcţiile haotice şi mai cu sea-
mă puţinătatea spaţiului verde fac ca 
Bucureştiul să fie, ca urmare a poluării, 
cea mai periclitantă pentru sănătate 
capitală europeană. Şirul de edili pe-
rindaţi la cârma administraţiei capita-
lei nu au manifestat nicio preocupare 
serioasă pentru protejarea sănătăţii 
locuitorilor marii metropole, iar ale-
gătorii nu au făcut nici ei un criteriu de 
acordare a votului prin această prismă. 
Mărirea spaţiilor verzi, inclusiv prin 
sacrificarea unor clădiri insolente, ar 
trebui să fie prioritară. Pe strada Batiş-
tei, de pildă, pe terenul gol până de cu-
rând din faţa Curţii Supreme se putea 
construi un minunat părculeţ, dar deja 
se ridică, intempestiv, schelele unui 
bloc stricător al armoniei locului. Nu 
se poate, oare, opri? În centrul Vienei, 
locul oricărei clădiri care se demolează 
este luat de un spaţiu verde. Nu putem 
urma acest exemplu? Cum se vor com-
porta cei care vor fi aleşi peste numai 
o lună la Primăria Capitalei sau la pri-
măriile sectoarelor?

@ CORNELIU ZEANĂ

BUCURE{TI, BUCURE{TI…
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„SÃNÃTATEA OMOARÃ!”
Dezinfectanþii sinucigaºului 

ºi ai „morþilor vii”

@ Dipl. Ec. PETRE RĂCĂNEL
Preşedintele Federaţiei Societatea

Civilă Românească

În toată lumea, sănătatea este unul 
dintre cei mai importanţi factori care 
pot influenţa prosperitatea şi bunăs-
tarea unei ţări şi, de asemenea, starea 
de sănătate generală a populaţiei. De 
aceea, guvernele europene sunt preo-
cupate în mod serios de alocarea unor 
bugete cât mai mari şi urmăresc modul 
în care sunt cheltuiţi aceşti bani, dacă 
se respectă rezolvarea problemelor pri-
oritare şi destinaţia sumelor.

În România, din cauza unor poli-
tici antireformiste şi total eronate, în 
cei 27 de ani post-revoluţionari, gu-
vernările care s-au succedat la putere 
au folosit necorespunzător fondurile 
alocate Sănătăţii, au fost preocupate de 
desfiinţarea spitalelor, „modernizarea 
şi repararea” unor spitale vechi, care 
au costat mai mult decât construirea 
unora noi, toate acestea întâmplându-
se din dispoziţiile aberante ale puterii 
de la Cotroceni şi de la Palatul Victoria. 
În ultimele decenii, bugetul Sănătăţii 
a crescut de circa 15 ori, însă aceste 
fonduri nu s-au regăsit în grija şi în 
preocuparea faţă de bolnavi, ci au in-
trat în conturile şi buzunarele băieţilor 
deştepţi şi corupţi. Asta rezidă în ace-
ea că, mai degrabă, aceşti bani au fost 
folosiţi pentru uciderea oamenilor, şi 
nu pentru salvarea lor. Această măsură 
nejustificată şi lipsită de eficienţă eco-
nomică, inclusiv pe linie de sănătate, a 
pus în pericol viaţa şi starea de sănătate 
a unor largi categorii sociale, mai ales a 
celor fără posibilităţi materiale, pături-
le sărace ale populaţiei. 

PSEUDO-REFORME
Panica ce a cuprins întreaga socie-

tate, dezbaterile declanşate pe această 
temă în toţi aceşti ani au justificat pe de-
plin preocuparea Federaţiei Societatea 
Civilă Românească şi a populaţiei pri-
vind relevarea importanţei măsurilor ce 
trebuiau întreprinse în acest domeniu, 
cel mai important în viaţa şi existenţa 
unui popor şi a unei ţări, adică SĂNĂ-
TATEA. Situaţia dezastruoasă creată 
în domeniul Sănătăţii, din cauza unei 
pseudo-reforme în acest domeniu atât 
de complicat a fost agravată de acţiuni-
le oficiale permanente de desfiinţare a 
unor spitale (fără temei legal şi social şi 
împotriva nevoilor reale ale populaţi-
ei), de lupta intestină pentru acapararea 
puterii, de politizarea în continuare a 

acestui domeniu, în ultimele două de-
cenii, sub conducerea dezastruoasă a 
politrucilor. Rezultatul este că, în loc să 
se salveze vieţile românilor, ei au fost 
omorâţi cu zile, creându-se un adevă-
rat „genocid”, de peste 60.000 de morţi 
anual, conform statisticilor mediatizate 
în spaţiul public. Nu putem să nu men-
ţionăm că aşa-zisele reforme în sănăta-
te au fost gestionate de zeci de miniştri 
români, inclusiv de etnie maghiară, toţi 
aliniaţi politic şi interesaţi să promoveze 
obiectivele partidelor proprii şi nu nevo-
ile reale ale poporului român. 

FSCR a cerut, atât guvernelor cât 
şi Ministerului Sănătăţii, să se stope-
ze (anti)reforma în domeniul sănătăţii 
şi să înfiinţeze, de urgenţă, centre de 
prim-ajutor medical în localităţile unde 
au fost desfiinţate spitale şi unde azi 
mor oameni din această cauză. Treptat, 
trebuie reînfiinţate unităţile medica-
le desfiinţate şi dotate corespunzător, 
pentru salvarea vieţii şi sănătăţii multor 
oameni nevinovaţi.

A ieşir la iveală, în ultimele luni, 
poate una din cele mai importante ca-
uze ale „morţilor vii” din ultima peri-
oadă, adică „substanţele dezinfectan-
te”, folosite de peste 300 de spitale din 
România, de clinici, grădiniţe, creşe, 
şcoli etc şi care au fost într-atât de dilu-
ate (de circa 2.500 %), încât nu numai 
că nu şi-au îndeplinit rolul şi scopul 
pentru care au fost create şi plătite la 
preţuri exorbitante, dar ne-au omorât 
copiii, fraţii, surorile şi părinţii prin 
spitale, cauzând un dezastru naţional, 
un adevărat „genocid”, crimă umani-
tară, în secolul XXI, nemaiîntâlnită şi 
nemaiauzită pe mapamond.

TIMPUL SOCIETĂŢII 
CIVILE

Cazul HexiPharma a răscolit lumea 
medicală şi a arătat, dacă mai era nevoie, 
cât de importantă este Societatea civilă 
în viaţa poporului român. În cazul în 
speţă, în rolul principal este apreciatul 
si cunoscutul jurnalist Cătălin Tolon-
tan. Acesta, cu câţiva oameni, au reuşit 
să dea în vileag un sistem criminal, în 
locul şi înaintea celor 205.000 de an-
gajaţi ai MAI şi MAN, din care 85.000 
din cadrul serviciilor secrete. Suspectul 
principal moare, ca în toate mega-tunu-
rile se creează o serie de scenarii, posibil 

toate reale, astfel încât societatea discută 
acum cu patimă despre mort, uitând de 
substanţa problemei: că autorităţile tac, 
întărind şi mai mult suspansul, că SRI 
este posibil implicat în caz şi în „sinu-
ciderea provocată” al lui Dan Condrea, 
principalul vinovat şi suspect în acest 
caz. Personaje importante din vârful pu-
terii sunt implicate, l-au protejat şi au 
stat pavăză în spatele lui Condrea, acesta 
fiind lăsat liber în loc să fie arestat. (De 
ce?). Situaţia actuală a fost cunoscută, 
dar neverificată timp de un deceniu.

Ce va urma?
Răspundem simplu, dar sigur şi 

ferm, că totul va fi acoperit şi „justifi-
cat”, că acest caz va fi banalizat de sis-
tem, că autorităţile şi băieţii corupţi vor 
triumfa din nou şi vor continua să fure 
şi să ne omoare, iar peste toţi, SISTE-
MUL a tot învingător ne va pune din 
nou talpa pe gât.

Ca întotdeauna, FSCR vine şi de 
această dată cu o soluţie radicală, dar 
înţeleaptă, care îndeamnă la înlocui-
rea totală a sistemului, preluarea con-
trolului deplin în Sănătate, Educaţie, 
Economie şi peste tot unde se lucrează 
cu banul public, de către Societatea ci-
vilă românească (nefinanţată de forţe 
din afară, potrivnice interesului naţi-
onal), prin reprezentanţi competenţi, 
desemnaţi de aceasta prin Conferinţă 
Naţională şi impuşi puterii. 

Am susţinut, de multă vreme, că 
metodele de guvernare a ţării de către 
reprezentanţii partidelor politice care 
s-au perindat la putere sunt anacronice 
şi ineficiente. Asistăm pasivi la distru-
gerea României, în toate domeniile şi 
sub diferite forme, de către duşmanii, 
infractorii, incompetenţii, corupţii din 
interior, cu complicităţi din exterior. 
Chiar dacă unii dintre noi au o atitu-
dine critică,i ar instituţiile statului au 
început de 2-3 ani să aplice corect legea, 
suntem departe şi mai avem multe de 
făcut pentru a pune România pe „roate”, 
pe făgaşul normal al unei ţări membre 
a Uniunii Europene, a NATO şi a OMS.

ÎNSĂNĂTOŞIRE 
PÂNĂ LA CAPĂT

Toţi miniştrii înşurubaţi, după 1989 
pe fotoliul Sănătăţii româneşti nu au 
mişcat un deget ca să scoată sistemul 
din situaţia gravă în care continuă să 

se afle. Cardul de sănătate ce mai este 
astăzi? Aşa se întreabă omul simplu; 
el ştie astăzi că nici atunci când cade 
la pat nu e ajutat cum şi-ar dori şi ar fi 
normal, aşa cum ar fi cazul, el ştie că 
a muncit o viaţă întreagă, a cotizat la 
CNAS şi acum aşteaptă bolnav şi trist 
ajutoare sau... moartea. Unde trăim?! 
Evident că toate acestea trebuie „re-
compensate” de pacient, contribuabil 
la CNAS, prin binecunoscuta şpagă!

Pentru rezolvarea tuturor acestor 
grave aspecte din SĂNĂTATE, este ne-
voie ca în multiplele exemple negative 
apărute, depistate, scoase la iveală de 
Societatea civilă, să se meargă măcar 
acum până la capăt cu investigaţiile, 
măsurile şi reforma adevărată, reală, 
crudă, dar palpabilă şi eficientă.

Astăzi, Societatea civilă constitu-
ie deja o forţă în stat (chiar prima în 
prezent, ţinând cont că celelalte au fost 
complici la situaţia existentă). Alături 
de Societatea civilă, instituţiile de forţă 
şi organele de drept trebuie să-şi conti-
nue şi mai intens activitatea. SRI ne in-
formează că, în ultimi cinci ani, a trans-
mis 503 informări către instituţiile de 
resort din sănătate şi 388 pe plan local, 
subliniind aspectele negative, inclusiv 
privind „dezinfectanţii. Reiese că deci-
denţii din sănătate şi politică trebuiau 
să adopte măsuri în consecinţă, ceea ce 
nu s-a întâmplat. Cerem condamnarea 
acestora, indiferent de poziţie şi aparte-
nenţă politică, de rang sau avere!

Ce să facem, domnilor de la putere? 
Nu ştiţi... Suntem siguri că nu aveţi nici 
idei şi nici soluţii! Vă spunem noi! Să 
oprim definitiv şi pe deplin implicarea 
în domeniul Sănătăţii, la toate nivelu-
rile, formele şi acţiunile, a decidenţilor 
care au provocat moartea românilor în 
masă. Să stopăm „SĂNĂTATEA care 
omoară”, iar medicamentele şi dezin-
fectanţii să nu mai producă „morţi vii”!

TREZIŢI-VĂ, ROMÂNI! 
DE NU, VEŢI PIERI!
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CALENDAR UNIVERSAL PE LUNI 
sau  CALENDAR PE ZODII?

@ CONSTANTIN BĂJENARU

Publicaţia „Cronica Timpului” şi-a 
propus ca în acest an 2016 să organizeze 
prima ediţie „GALA PERFORMANŢEI”, 
la nivel naţional, cu invitaţi inclusiv 
din afara graniţelor României.

În acest sens, derulăm o serie de 
proiecte, acţiuni şi activităţi care să 
aibă ca finalitate descoperirea celor 

mai meritorii personalităţi şi persoa-
ne, de toate vârstele, profesiile, mese-
riile şi preocupările, dar şi proiectele, 
lucrările, operele, tezele şi produsele 
finale de excepţie din variate domenii 
de activitate, care să facă obiectul in-
cluderii pe lista de adresabilitate pen-
tru „GALĂ”.

1. Pentru a încerca să-mi prezint un adevărat 
CV, las să vorbească pentru mine şi despre 

mine slova aşternută de dl. acad. Gheorghe Păun, în 
prefaţa uneia din cărţile mele, „Codul Rotarian”:

„Mereu uimitorul George Rotaru are (a avut de-a 
lungul anilor) o diversitate a preocupărilor cu totul 
neobişnuită. A pictat biserici, are şi pictură de şevalet, 
a fost primar, e preocupat de vexilologie (pe scurt, 
ştiinţa  drapelelor), de istoria Vâlcii şi a întregului 
neam românesc, a inventat maşini agricole,  e om de 
afaceri, scrie şi editează cărţi (am văzut mai sus, şi de 
istorie), e un mecena cultural al Subcarpaţilor Arge-
vilo (Argeş-Vâlcea-Olt) şi câte altele va mai fi făcând 
– iar de o vreme îl preocupă reformarea calendarului, 
drept care vine cu o propunere absolut remarcabilă, 
«Calendarul Perpetuu Universal Rotarian»”. O ase-
menea întreprindere presupune informaţii minuţioase 
de istorie a calendarului, de astronomie, ba chiar şi de 
fizică, religie, sociologie, sau, cum afirmam în „Cuvântul 
autorului” al aceleiaşi cărţi, „sunt Omul care nu poate fi 
ancorat în timp decât indubitabil prin tic-tac-ul saca-
dat şi uniform al ceasornicului şi prin acel instrument 
al măsurării temporale – CALENDARUL . Acum, când 
am ajuns la încheierea ciclului centurilor 
loxodromice, odată cu intrarea într-o nouă 
eră (Era Inteligenţei Universale), se im-
pune ca, timpul să aibă un nou calendar. 
De aceea, am durat mai multe cărţi, fiind 
preocupat de timp, şi mai ales de instrumentul de mă-
surare a lui – calendarul. Am scris şi am construit 
un calendar perpetuu universal ţinând cont de rea-
litatea microuniversului din noi şi macrouniversului 
din lumea exterioară. Acum, la început de mileniu 
III - mileniu dominat de tehnologii hiperavansate, 
când era creştină îşi trăieşte maturitatea, când ştiinţa 
şi spiritualitatea şi-au construit o casă comună, este 
necesară o susţinută reformă a calendarului…”.

Acesta sunt eu şi nu puţine îmi sunt preocupările 
la momentul „acum” şi în viitorul imediat apropiat.

2. Nu putem vorbi despre un moment iniţial 
de pornire a demersului de cercetare în do-

meniul studiului calendarului. Acest aspect re-
iese din Era Celestă Loxodromică şi Stăpânul 
Timpului D⇔U⇒(M⊃N)⋀(E⊃Z)⋀EU, opere cos-
mologice care vin să consfinţească, la momentul 
„Zero” al intererelor loxodromice şi noua ordine 
cosmică Hristocentrică - ca supremă şi divină - în 
comparaţie cu aşa-zisa Noua Ordine Globală An-
tropocentrică, construită haotic, empiric şi teribi-
list de vremelnicul ocupant al planetei Terra, omul.

Supremaţia Hristocentrismului asupra antropocen-
trismului vine de mai mult de două milenii, din anul 5 

î.e.c., după solstiţiul hibernal - anul naşterii lui Mesia - 
Domnul Iisus Hristos, considerat ca prag divin cosmic, 
al porţii de intrare în era creştină loxodromică, prin 
ciclul de patru ani dinaintea erei, stabilite de marele 
cărturar-prelat  Dionisos Exigus. 

De atunci şi până în anul 2016, omenirea a parcurs o 
eră loxodromică cunoscută ca fiind creştină, închinată 
Fiului lui Dumnezeu, în care omenirea era menită să 
trăiască în bună pace după legile inteligibilităţii, con-
ştiinţei şi spiritualităţii.

Suntem la finele acestei ere, după ce am străbătut 
2016 ani, parcurgând un timp curb elicoidal prin cele 
opt centuri loxodromice, fiecare însumând câte 9 suc-
cesiuni ale crugului solar de 28 ani. Ne îndreptăm spre 
o nouă eră al cărei prag îl trecem la finele anului în care 
ne aflăm şi, odată cu trecerea acestuia, pătrundem prin 
poarta timpului cosmic 2016-2017, în noua eră loxo-
dromică Tempus Ingenium, bazată pe o cu totul altă 
ordine a geniului, conştiinţei şi spiritului.

Această eră loxodromică Hristocentrică este gu-
vernată de legile Universului, sub girul Calendarului 
Universal Perpetuu Sincronic Interactiv Rotarian, după 
formula cosmologică:

3.Sunt zeci de lucrări pe care le-am studiat, dar 
semnificative rămân cele pe care le-am scris, 

în a căror  bibliografie apar titlurile şi autorii lor. Im-
portantă este creaţia Calendarului Perpetuu Univer-
sal Sincronic Interactiv, propus comisiei ONU pen-
tru reforma calendarului, pe care îl prezint selectiv.

4.5.6. CALENDARUL ROTARIAN „CA-
LENDAR PERPETUU UNIVER-

SAL”, UN CALENDAR MODERN, UN CALEN-
DAR AL VIITORULUI

Calendarul gregorian este ultimul instrument ca-
lendaristic construit şi aplicat, începând cu februarie 
1582. De atunci şi până azi nu a mai fost adoptat niciun 
alt calendar care să corespundă timpurilor de azi, sub 
amprenta tehnologiilor super avansate şi a ritmului 
alert al umanităţii. Calendarul gregorian a fost introdus 
în România, oficial, în anul 1919, când data de 1 aprilie 
a devenit 14 aprilie. Biserica a adoptat acest calendar în 
1924, când data de 1 octombrie a devenit 14 octombrie. 
De remarcat că actualul calendar gregorian a fost calcu-
lat în urmă cu peste patru secole, astfel încât, la sfârşitul 
mileniului II, ultima zi a anului 2000, 31 decembrie, să 
coincidă cu ziua de duminică a săptămânii.  La 2016 ani 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos se încheie 

ciclul celor 8 centuri loxodromice a câte 9 succesiuni 
ale Crugului Soarelui, fapt ce prezintă un interes apar-

te pentru omenire. Urmare a evoluţiei societăţii 
omeneşti de la începutul mileniului III, se impune 
o ineluctabilă şi ştiinţifică reformă a calendarului.

În cadrul reformei generale pentru crearea 
unui instrument modern şi eficient de măsurare a tim-
pului, este conceput şi propus un nou calendar, cu o 
nouă construcţie, adaptat condiţiilor actuale şi viitoare 
ale derulării vieţii în timp, structurat pe elemente total 
noi. Acesta înlătură dezavantajele celorlalte sisteme de 
evidenţă a timpului pe bază de calendar, prin aceea că 
este mult mai simplu, nu necesită adaptări la fenomenele 
astronomice, fiind compatibil cu ele, şi are aplicabilita-
te la scară mondială. Scopul propunerii constă într-un 
calendar perpetuu, universal, aplicabil în concordanţă 
cu dezvoltarea tehnologică modernă actuală a societăţii 
umane. Problema tehnică pe care o rezolvă propunerea 
este aceea de a simplifica sistemul actual de evidenţă a 
timpului (zile, săptămâni, luni, trimestre), generând un 
grad ridicat de uniformitate şi de simetrie ale lor.

CALENDARUL PERPETUU UNIVERSAL RO-
TARIAN este înregistrat la Oficiul de Standarde, Inven-
ţii şi Mărci Bucureşti şi propus Parlamentului României, 
Parlamentelor statelor lumii şi Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, respectiv Comitetului de Cercetare asupra Refor-
mei prezentului calendar. Prin construcţia sa, el capătă 
valenţe speciale de măsurare a timpului, în sensul că:
 Anul, trimestrele, lunile şi săptămânile încep întot-

deauna cu data de 1, în ziua de duminică, şi se termină 
în fiecare sâmbătă.

„Un instrument modern şi eficient 
de măsurare a timpului”

Istoric GEORGE ROTARU
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Aşadar în numărul lunii iu-

nie al revistei noastre am ge-
nerat un interviu pe o temă 
de maxim interes, incitantă în 
acelaşi timp, şi anume „Noul 
Calendar Universal”. O perso-
nalitate cu preocupări şi lucrări 
de cercetare în acest domeniu, 
pe care le evidenţiem înainte 
de a-i propune un set de între-
bări la care să răspundă sau 
asupra cărora să facă aprecieri 
ştiinţifice, este istoricul George 
ROTARU.

1. Distinse domn, vă adresez ru-
gămintea să vă prezentaţi, pe scurt, 
publicului larg, cititorilor „Cronicii 
Timpului”: cine sunteţi, aria preocu-
părilor dvs. şi ce faceţi pentru „mai 
binele socio-economic al românilor”.

2. Care şi când a fost momentul 
iniţial de pornire a demersului de cer-
cetare ştiinţifică în domeniul studiu-
lui calendarului, în variantele exis-
tente şi propunerea unui (unor) nou 
(noi) proiect (e)?

3. Enumeraţi cele mai semnifica-
tive lucrări pe care le-aţi studiat (con-
sultat), precum şi autorii acestora, din 
domeniul strict de referinţă sau conexe.

4. În viziunea dvs., de ce este ne-
cesară reformarea calendarului, 
plecând de la realităţile existente în 
„lumea pământeană”, precum şi în 
Univers? Susţineţi răspunsul cu ar-
gumente identificate de dvs.

5. Pentru ce „tip” de calendar mi-
litaţi: cel alcătuit din luni (ca spaţiu 
temporal) sau cel pe zodii? De ce şi 
care ar fi diferenţa?

6. Care ar fi beneficiile calenda-
rului pe care îl propuneţi, pe termen 
imediat, mediu, lung şi foarte lung, 
din punctul de vedere al locuitorilor 
Terrei, al vieţii pământene? Dar pen-
tru Univers?

 Este uşor de memorat, de reprodus, de utilizat în 
activitatea umană, în concordanţă cu viteza şi curgerea 
timpului de azi şi din viitor, datorită simetriei trimes-
trelor, lunilor, săptămânilor, precum şi a repetabilităţii 
lor ca durată în cursul unui an.
 Permite o planificare facilă a timpului şi este com-

patibil cu fenomenul de mondializare, cu tehnologiile 
ultra-perfecţionate din viaţa omului de azi şi din viitor.
 Respectă rigorile ştiinţifice şi astronomice ale 

Universului. 
CALENDARUL PERPETUU UNIVERSAL este 

lunisolar şi se caracterizează prin:
 Anul începe cu data de 1 ianuarie, în ziua de du-

minică, are durata de 4 trimestre, 12 luni, 52 săptă-
mâni şi 365,2422 zile solare mijlocii, adică 365 z, 
0,5h, 48’ 45,975”. Anii se numerotează cu cifre 
arabe, respectiv: 2001, 2002 ... 4882.
 Trimestrul are 3 luni (2 luni = 4 săp-

tămâni + 1 lună = 5 săptămâni), 13 săptă-
mâni, 91 zile. Trimestrele se numerotează 
cu cifre romane: I, II, III, IV. Trimestrul I 
începe pe 1 ianuarie, în ziua de dumini-
că, şi se termină sâmbăta; trimestrul II 
începe pe 1 aprilie, în ziua de duminică, 
şi se termină sâmbăta; trimestrul III în-
cepe pe 1 iulie, în ziua de duminică, şi se 
termină sâmbăta; trimestrul IV începe 
pe 1 octombrie, în ziua de duminică, şi 
se termină sâmbăta.
 Lunile I şi a II-a din trimestru au câte 

4 săptămâni însumând 28 de zile. Luna a 
III-a din trimestru are 5 săptămâni însumând 
35 de zile. Lunile poartă denumirile: ianuarie, 
februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, 
septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie şi în-
cep fiecare cu data de 1 - ziua de duminică.
 Săptămânile sunt în număr de 52, numerotate 

cu cifre arabe, 1–52, repartizate câte 13 pe trimestru, 
respectiv câte 4 în primele două luni şi 5 săptămâni în 
a treia lună a fiecărui trimestru. Săptămâna I a fiecărei 
luni începe pe data de 1 în ziua de duminică şi se termină 
pe data de 7, în ziua de sâmbătă. Săptămâna a II-a a 
fiecărei luni începe pe data de 8, duminică şi se termină 
pe data de 14, sâmbăta, săptămâna a III-a a fiecărei luni 
începe pe data de 15, duminică şi se termină pe data de 
21, sâmbătă, săptămâna a IV-a a fiecărei luni începe pe 
data de 22, luni şi se termină pe data de 28, duminică. 
A cincea săptămână (în lunile cu 5 săptămâni) începe 
pe data de 29, duminică şi se termină pe data de 35, 
sâmbătă.
 Zilele sunt în număr de 7 pentru fiecare săptămână 

şi au denumirea de duminică, luni, marţi, miercuri, joi, 
vineri, sâmbătă. O zi are 24 de ore.
 Prin însumare, în baza construcţiei simetrice a 

calendarului perpetuu universal propus, rezultă un nu-
măr total de 364 de zile. Rămân deci, faţă de anul tropic 
1,2422 zile solare mijlocii.
 1,2422 zile solare mijlocii sunt considerate zile 

speciale suplimentare şi se introduc în calendar astfel:
- ultima zi a anului, a 365-a, este înscrisă în calendar 

la poziţia „0” după luna decembrie, la începutul lunii 
ianuarie. Această zi poartă denumirea de ZIAN (Ziua 
Anului Nou). 

- diferenţa de 0,2422 zile, prin însumare, formează - 
la un ciclu de 4 ani, Ziua Anului Bisect. Este înscrisă în 
calendar la poziţia „00” după luna februarie – începutul 
lui martie sau, pentru simetrie, poate fi înscris la sfârşitul 
lunii iunie - începutul lunii iulie, sau la sfârşitul lunii 
decembrie, după ZIAN, şi poartă denumirea de ZIAB. 

- cele două zile sunt libere, ele îndeplinesc doar 
funcţii civile, nefiind utilizate în domeniile economi-
co-sociale şi au destinaţie specială, respectiv, în ZIAN 
se sărbătoreşte „Anul Nou” şi în ZIAB se sărbătoreşte, 
odată la 4 ani, pe plan mondial Ziua Geniului Uman, a 
Vieţii şi a Pământului. 

- cele 4 săptămâni, respectiv a cincea, datată între 29 
şi 35 din lunile martie, iunie, septembrie şi decembrie, 
au funcţiuni speciale, din punct de vedere socio-econo-
mic pentru comunităţi şi administraţii de stat. Acestor 
săptămâni, aşezate la trecerea de la un trimestru (sezon 
sau anotimp) la altul, fiecare cu un caracter specific, 
li se poate acorda statutul de săptămâni libere pentru 
întreaga comunitate şi sunt utilizate pentru rezolvarea 
de către fiecare om a problemelor personale. Pentru 
instituţii, agenţi economico-sociali sunt utilizate pentru 
monitorizarea, analizarea indicatorilor sezonului trecut 
şi proiectarea programelor trimestrului următor. 
 Calendarul perpetuu anual este caracterizat prin 

aceea că echinocţiile de primăvară şi de toamnă cad în 
jurul datelor de 24 martie–miercuri şi, respectiv, du-

minica, 28 septembrie, iar solstiţiile de vară şi de iarnă 
cad în jurul datelor de joi, 25 iunie, respectiv sâmbătă, 
27 decembrie. 

Prin construcţia unui astfel de calendar, măsurarea 
timpului capătă valenţe speciale, adaptate noilor cerinţe 
impuse de viteza cu care evoluează omenirea. El are o 
aplicabilitate practică şi valabilitate pe timp de milenii, 
eventual până la anumite corecţii impuse şi realizate 
după calcule ştiinţifice. 

Asemeni Universului, unităţile de timp din acest ca-
lendar perpetuu îşi păstrează ciclicitatea în armonie cu 
mişcările de rotaţie şi de revoluţie. Desfăşurarea zilelor, 
săptămânilor, lunilor şi trimestrelor unui an, în jurul 
zilei Anului Nou, se poate reprezenta grafic sub forma 
unei elicoidale, iar ciclul celor 4 ani se reprezintă sub 

forma unei alte elicoidale, rezultată din rotirea celei 
dintâi în jurul zilei Anului Bisect, asemenea loxo-

dromei pentru suprafeţele sferice. 
O caracteristică esenţială este însă aceea că 

în trimestre – ultima săptămână, a cincea din 
a treia lună trebuie să fie considerată, global, 
săptămână liberă (nesubstituită concediului), 
la dispoziţia fiecărui om. În această săptămâ-
nă, fiecare îşi reordonează viaţa şi intră în 
ritm cu timpul ciclului următor. Instituţiile 
şi societăţile juridice pot să-şi analizeze ac-
tivitatea publică şi socială, studiază  şi pun 

în ordine programele şi proiectele pentru tri-
mestrul următor. Această săptămână liberă 

este absolut indispensabilă pentru umanitate 
în general, pentru sănătatea omului - în special. 

În condiţiile super-tehnologiilor actuale, în ritmul 
accelerat al curgerii timpului, asupra organismului 

uman sunt create stări de stres cu efecte negative. De 
asemenea, trecerea de la un sezon la altul (având ca-
racteristici proprii), scoate din ritm funcţiunile vitale 
şi comportamentale umane şi are implicaţii fizice şi 
psihice majore asupra stării de sănătate. Schimbarea 
de climă şi de ritm temporal, la momentul echinocţiilor 
şi solstiţiilor, impune o pauză de acomodare. Această 
pauză este necesară şi conduce la îmbunătăţirea cali-
tăţii vieţii, la creşterea gradului de sănătate şi forţă de 
muncă a oamenilor, ridicând media de vârstă până la 
84 de ani, respectiv trei cicluri, crugul soarelui. 
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Atunci 
când situaţia 

socială şi econo-
mică a unei ţări se 

agravează tot mai mult, 
în acel moment şi clasa de 

guvernare devine tot mai dori-
toare de a domina integral puterea 

statală, respectiv dominând integral 
şi bogăţia naţională în propriile inte-
rese. Un astfel de fenomen, specific fi-
inţei umane, reprodus prin conceptul 
unui „materialism al puterii”, conduce 
mereu la situaţii de criză ce afectează 
în mod direct sistemul economic şi 
social al ţării şi procesul de existenţă 
decentă a poporului. Astfel, criza de-
clanşată începe a crea probleme seri-
oase în dezvoltarea umană şi socială, 
iar procesul de degradare a societăţii 
devine un factor normal al existenţei. 
În acelaşi timp, clasa dominantă de-
vine tot mai nemiloasă şi indiferentă 
faţă de necesităţile poporului şi pro-
cesele ce se produc în societate, iar 
explicaţiile de rigoare ale acesteia nu 
sunt altceva decât nişte aberaţii cu 
argumente constante centrate pe ca-
lamităţi naturale, pe criza mondială, 
pe instabilitatea politică etc. Toate ar-
gumentele sunt puse doar pe cântarul 
necinstei şi al neomeniei şi, totoda-
tă, pe nerespectul faţă de popor şi de 
ţară, astfel fiind neglijate atribuţiile 
reale în procesele de administrare a 
unei societăţi. Cu regret, nu sunt lu-
ate în consideraţie argumentele reale 
ce cauzează cu adevărat această criză 
economică şi socială de proporţii ca-
tastrofale. Motivul este că nimeni nu 
este responsabil de nimic şi nimeni nu 
poartă nicio vină pentru degradarea 
totală a societăţii, iar guvernanţii sunt 
numai pentru a ocupa funcţia publi-
că în stat şi pentru a-şi asigura doar 
necesităţile personale. 

Bineînţeles, conştientizăm cu toţii 
că în procesele de dezvoltare a unei 
ţări pot contribui diverşi factori in-
terni şi externi, inclusiv calamităţi 
naturale ce pot afecta economia ţării, 
astfel contribuind negativ la instabili-
tatea socială, la nivelul de trai al popu-
laţiei etc. Acesta este un lucru firesc, 
ce se poate întâmpla în cadrul orică-
rei ţări. Dar, pe lângă toate acestea, 
este un lucru firesc şi acela că clasa 
de guvernare trebuie să fie responsa-
bilă de acţiunile sale şi de modul cum 
relatează tabloul real al dezvoltării so-
ciale şi al piedicilor ce intervin, atât 
de grav, în distrugerea totală a econo-
miei naţionale şi a bunăstării sociale. 
Aici ar urma să fie puse în discuţie, 
în mod public, acţiunile concrete ce 
sunt întreprinse şi realizate de clasa 
dominantă în soluţionarea tuturor 
problemelor din societate; care sunt 
succesele şi insuccesele proceselor 
economice şi sociale; şi, nu în ultimul 
rând, care sunt veniturile personale 
ale guvernanţilor, care de la o zi la alta 
devin tot mai consistente, iar aceştia 
devin tot mai bogaţi, în timp ce po-
porul devine tot mai sărac, în pas cu 
întreaga ţară. În mod special să fie o 
claritate şi o transparenţă totală la ca-
pitolul „venituri şi cheltuieli” pentru 

clasa de guvernare. În caz contrar, în 
absenţa discuţiilor publice şi absenţa 
explicaţiilor de rigoare cu privire la 
capitalul existent al clasei dominante, 
realitatea denotă faptul că criza eco-
nomică şi socială se intersectează, în 
mod direct, cu acţiunile ilegale reali-
zate de guvernatorii ţării. Deci, criza 
socială şi economică se aprofundează 
tot mai mult în cadrul ţării, aceasta 
nefiind simţită/trăită doar de clasa 
dominantă. Oamenii puterii continuă 
să-şi menţină existenţa printr-un bel-
şug exagerat, având la bază şi în pro-
prietate bogăţia statului, iar poporul 
continuă să existe tot mai deprimat, 
având la bază o administrare incapa-
bilă şi necivilizată. În această situaţie, 
cu certitudine, se conturează nivelul 
de mentalitate al clasei de guvernare, 
care, prin acţiunile realizate şi modul 
de comportare, îşi autodetermină 
identitatea personală şi publică într-o 
societate. Astfel, putem defini că, fiind 
adepţi ai materialismului, puterea sta-
tală din Basarabia/R.Moldova negli-
jează la extrem conceptul idealismului 
corelat cu existenţa unui popor. Pen-
tru oamenii puterii nu există idealuri 
nobile, valori naţionale, interese de 
bunăstare a poporului. Deci, conşti-
inţa clasei dominante este destul de 
departe de totalitatea proceselor au-
tentice ce au loc în lumea modernă.

Criza economică, politică şi socială 
din Basarabia, cu caracter extrem de 
dezastruos, instaurată la toate trep-
tele de existenţă, este derivatul men-
talităţii persoanelor ce conduc ţara. 
Oamenii puterii, prin comportamen-
tul inuman al conducerii, au distrus 
propriul stat, propriul popor, care este 
doar un produs al existenţei, ci şi nu 
un produs al bunăstării. Poporul con-
tinuă să existe doar pentru a menţine 
şi a suporta greul crizei economice, 
politice şi sociale; pe când clasa po-
litică şi de guvernare se îmbogăţeşte 
la nesfârşit de pe spatele acestei crize 
economice, care a atins apogeul. În 
structurile de guvernare ale statului 
domneşte, tot mai mult, mediocrita-
tea, care doreşte să-şi rezolve numai 
interesele personale. Tot ei, în timp, 
însuşesc foarte bine fenomenul de 
a obţine averi şi venituri băneşti de 
proporţii exagerate, prin metode ile-
gale, iar prin poziţia pe care o ocupă în 
structurile de conducere reuşesc să se 
infiltreze mai uşor în sfera de influen-
ţă a ţării. Guvernând ţara prin metode 
necivilizate, aceştia se adaptează uşor 
la „teoria scurgerii” sau, mai bine zis, 
la sustragerea tuturor bunurilor din 
buzunarul public al statului, ulterior 
devenind averea personală. Puterea, 
destul de evidentă, în Basarabia este 

un factor al mentalităţii care se răs-
frânge destul de negativ în reglarea tu-
turor proceselor economice, politice şi 
sociale din cadrul statului. Criza eco-
nomică şi socială este rezultatul con-
ducerii prin forme primitive, având la 
bază fărădelegea şi corupţia, care sunt 
o abatere totală de la moralitate. Ast-
fel, întreaga societate este supusă unui 
proces de intimidare, care, la rândul 
lui, filtrează, într-un mod foarte si-
gur, poporul, şi anume în a produce 
efectul pozitiv în spălare de creiere. 
Astfel, poporul devine subjugat până 
la măduvă, în mizerie şi în nedreptate, 
în acest mod neconştientizând corect 
procesele reale ce au loc în societate.

Criza economică la cel mai înalt 
nivel este prezentă în R. Moldova în 
toate domeniile de existenţă socială şi 
umană. Aceasta are loc în condiţiile în 
care ţara, timp de 25 ani, a fost mereu 
finanţată de creditori externi şi asigu-
rată cu mijloace băneşti enorme din 
partea organismelor internaţionale 
(FMI, Banca Mondială şi UE, Banca 
Europeană de Investiţii, Banca Euro-
peană pentru Reconstrucţie şi Dez-
voltare etc.). Împrumuturi băneşti, 
cu dobândă şi fără dobândă, granturi, 
ajutoare materiale destul de impună-
toare, până la ziua de mai ieri. Mij-
loace băneşti destul de reprezentative 
pentru o ţară atât de mică, credem, 

ar fi soluţionat într-un mod oarecare 
problemele societăţii, pentru a nu se 
ajunge la falimentul economic total şi 
la un nivel înspăimântător de sărăcie 
socială/umană (ultimul loc în clasa-
mentul european şi printre ultimele 
locuri în clasamentul mondial). Este 
de necrezut faptul că cifra de 6,495 
miliarde dolari SUA, datoria externă 
a R. Moldova în 2014 (datele Bancii 
Naţionale a Moldovei), nu a servit în 
niciun fel la prosperitatea sau la men-
ţinerea cât de cât decentă a societăţii, 
având în subordine o populaţie doar 
de 3.555.159  de persoane (exclusiv 
teritoriul transnistrean şi municipiul 
Tighina), conform estimărilor Birou-
lui Naţional de Statistică. Potrivit esti-
mărilor FMI, la începutul anului 2015, 
pentru prima dată în istorie, datoria 
externă totală a R. Moldova a atins 
aproape cota egală cu valoarea PIB-
ului. Conform rapoartelor prezentate 
de BNM, datoria externă a ţării între 
anii 2001-2005 a avut o stabilitate re-
lativă, însă începând cu anul 2006, a 
fost mereu într-o creştere galopantă. 
Acest lucru denotă faptul că în cadrul 
ţării au intrat mijloace băneşti impu-
nătoare, dar totuşi, în acelaşi timp, 
societatea a devenit tot mai săracă şi 
ruinată complet economic. Aici poate 
servi exemplul cu dispariţia unui mi-

liard de dolari din trei instituţii ban-
care ale Moldovei, care au constituit 
15% din Produsul Intern Brut (PIB) 
al ţării („AFP”). Luând în considera-
re datoria externă a ţării şi nivelul de 
trai al poporului, putem confirma că 
puterea statală nu este absolut deloc 
capabilă să administreze o societate. 
Cu atât mai mult, clasa dominantă a 
acestui stat este o eroare gravă a ad-
ministrării, care nu ştie să promoveze 
în niciun fel valorile identitare naţio-
nale, procesele economice şi sociale, 
relaţiile umane dintre individ şi pu-
tere. Mai exact, banii împumutaţi de 
la creditori externi (inclusiv ajutoare 
materiale/financiare acordate ţării în 
toţi aceşti ani, după 1991), dacă ar fi 
fost utilizaţi în modul cel mai trans-
parent şi echitabil, în folosul poporu-
lui şi al întregii societăţi, atunci, cu 
certitudine, nu s-ar fi ajuns la o ase-
menea situaţie catastrofală. Cu atât 
mai mult, decalajul între nivelul de 
trai al guvernanţilor şi al poporului 
este o realitate certă ce demonstrea-
ză, în mod evident, care este forma 
de echitate socială în acest stat şi cum 
sunt distribuite bunurile materiale şi 
financiare fiecărui cetăţean. Astfel, 
mediul social, în care fierbe şi există 
societatea şi omul societăţii, poate fi 
comparat cu o catastrofă umanitară. 
Nimic altceva de spus... 

Deci, criza economică şi socială 
prezentă în societatea basarabeană 
nu se va rezolva până când nu va fi 
remodelată mentalitatea clasei politi-
ce şi a acelor persoane ce guvernează 
ţara. Niciun miracol nu va putea salva 
situaţia critică a acestui stat şi a aces-
tui popor atât timp cât la putere vor 
exista oameni şi funcţionari publici 
cu o mentalitate coruptă, necinstită 
şi incompetentă. Astfel, este necesa-
ră, în regim de urgenţă, remodelarea 
mentalităţii, ca necesitate absolută a 
existenţei, care, credem, poate va re-
aliza schimbarea pozitivă în viaţa po-
litică, socială şi economică a ţării. Prin 
urmare, eliminarea şi reducerea totală 
a cadrelor necalificate şi necinstite din 
puterea statului constituie o condiţie 
de neamânat, aceasta fiind com-
pletată, în regim de urgenţă, cu 
cadre competente şi oneste, 
având ca suport o mentali-
tate deschisă/civilizată.

SOCIETATE

Basarabia 
-  între crizã, putere 

ºi mentalitate
@ dr. GALINA MARTEA

academician de onoare din R. Moldova, scriitoare 
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Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al 
Federaţiei Ruse în România, Excelenţa Sa Oleg 
Malginov, mi-a acordat un amplu interviu, pentru 

„6TV”, din care inserez mai jos doar nuanţări utile 
înţelegerii evenimentelor verii care vine, cel mai 
previzibil fiind Summitul NATO de la Varşovia.

Ambasadorul Federa]iei Ruse 
la Bucure[ti afirm\ c\ istoria 

nu trebuie s\ ne divizeze
- Care este poziţia oficială, a autorităţilor de 

la Moscova privind încetarea efectelor pactului 
de neagresiune germano-sovietic, din 23 august 
1939, în condiţiile în care azi Bucovina de Nord 
şi Basarabia sunt teritorii care nu fac parte nici 
din România, nici din Federaţia Rusă, ci sunt 
parte a unor state aflate între România şi Fede-
raţia Rusă? 

- Aş vrea să spun aici că istoria europeană de dinainte 
de război are foarte multe componente. Pactul germano-
sovietic de neagresiune este doar un element al acelei istorii 
de dinainte de război. În acelaşi context trebuie privit şi 
Anschluss-ul Austriei, care s-a făcut cu acordul tuturor 
ţărilor europene. Şi la fel a fost şi aşa-zisul Acord de la 
München, când a fost decisă soarta Cehoslovaciei. Şi, din 
păcate, eşecul eforturilor de creare a coaliţiei antihitleris-
te, în anii `30. În acele condiţii, fiecare ţară a decis să îşi 
asigure singură securitatea. Şi experienţa ne-a arătat că 
această tactică a fost una greşită. Pe aceeaşi cale a mers şi 
Uniunea Sovietică, aceea de a încheia un pact separat cu 
Germania, care nu a prevenit războiul, dar, probabil că l-a 
amânat. Încă în anul 1989, Parlamentul de atunci al URSS 
a decis că toate consecinţele acestui tratat au încetat să 
existe din data de 22 iunie 1941. Noile concluzii de drept 
internaţional ale războiului au fost rezumate în acordurile 
încheiate după război, în Carta Naţiunilor Unite, precum şi 
în documentele Organizaţiei pentru Securitate şi Coopera-
re, care şi dau răspunsurile la întrebarea dumneavoastră. 

- Vă mulţumesc. Ca unul care am studiat în 
Germania, alături de ofiţeri europeni, inclusiv 
ruşi, înţeleg rolul pe care trebuie să îl aibă Fede-
raţia Rusă în Europa. Din această perspectivă, vă 
întreb: credeţi în necesitatea reluării dialogului, 
la niveluri diferite, pentru ca să fie normalizate 
relaţiile dintre România şi Federaţia Rusă? 

- Conducerea ţării noastre, conducerea Federaţiei Ruse 
a afirmat, în mai multe rânduri, că noi întotdeauna suntem 
deschişi pentru dialog. Când am ajuns aici în misiune, 
prima mea sarcină a fost de a revigora dialogul acesta. Şi 
au fost unele reuşite. Acum, dialogul acesta se păstrează, 
dar la un nivel destul de scăzut. Nu a fost iniţiativa Rusiei 
să fie îngheţate contactele la nivelul politic înalt. În prin-
cipiu, credem că contactele dintre conducerea Rusiei şi 
conducerile altor ţări sunt foarte benefice. Destul de multe 
ţări europene au păstrat dialogul cu Rusia la nivel înalt. 
Totul depinde de faptul dacă conducerea României ar dori 
să depăşească această pauză şi de ce anume este gata să 
spună. Adică dacă există un interes naţional, Rusia este 
întotdeauna gata să îl susţină. 

- România este ţară membră a NATO. Rusia 
este ţară membră a Consiliului NATO-Rusia. Ce 
speranţe aveţi de menţinere a acestui dialog, în 
Consiliul NATO-Rusia, în situaţii de criză? 

- După cum vă aduceţi aminte, Consiliul Rusia-NATO 
a fost creat pentru a asigura menţinerea nivelului constant 
al contactelor, în domenii diferite, dintre cei doi actori de 
pe arena globală, Rusia şi statele NATO. Atunci au fost 
obţinute unele rezultate, nu foarte mari, dar totuşi au fost 
obţinute. Au fost unele programe de interacţiune în privinţa 
Afganistanului, au fost elemente de interacţiune în privinţa 
operaţiunilor concrete din Oceanul Indian, în alte regiuni, 
au fost programe de telemedicină NATO-Rusia, programe 
coordonate, din partea NATO, de către România, precum 
şi alte proiecte. Au fost unele convorbiri grele, care nu au 
dat rezultate, privind dezvoltarea infrastructurii NATO 
spre graniţele Rusiei. Din păcate, aproape că nu a fost un 
dialog constructiv în ceea ce priveşte sistemele antirache-
tă. Şi încă o serie de teme a fost mai puţin evidentă. Dar 
instituţia Consiliului Rusia-NATO a fost una folositoare, 

care permitea să fie evitate unele evoluţii ale situaţiilor mai 
puţin aşteptate. Nu a fost Rusia cea care a întrerupt lucrările 
Consiliului. Rezultatul lipsei contactelor a fost o înmulţire 
a întrebărilor. Tocmai în luna aprilie şi-a reluat activitatea 
Consiliul Rusia-NATO. Este destul de devreme să facem 
evaluări a ceea ce se întâmplă. Vom vedea. Vom vedea, 
pentru că lucrurile pot fi făcute doar pe baza respectului 
reciproc şi a interacţiunii egale în drepturi. În momentul 
de faţă, după cum înţeleg eu, este o discrepanţă destul de 
mare în evaluarea situaţiei. Dar prezenţa comunicării ar 
putea să dea mai multă înţelegere poziţiei fiecărei părţi. 
Deci, vom aştepta. Aşa cum am şi spus; în principiu, Rusia 
este deschisă pentru dialog.

- Am avut şansa, când aţi început mandatul 
de ambasador, ca să fiu primul ziarist care v-a 
pus întrebări şi mi-aţi acordat primul interviu. 
Atunci aţi vorbit de diplomaţia culturală. Sunteţi 
mulţumit de diplomaţia culturală pe care aţi pro-
movat-o pe timpul mandatului dumneavoastră 
în România? 

- Şi da, şi nu. Într-adevăr, am încercat să punem un 
accent mare pe diplomaţia culturală, în sensul larg al cu-
vântului. Mă refer atât la cultura în sine, cât şi la schimbul 
de studenţi, la interacţiunea dintre universităţi. Mă refer 
în acelaşi fel şi la studiile ştiinţifice, la studierea limbilor, 
la studiile istorice, chiar şi la sport. În primul rând, nu sunt 
mulţumit de faptul că nu sunt destui bani. În situaţia actu-
ală din lume, banii sunt alocaţi mai greu către cultură. Iar 
sponsorii nu sunt aşa de uşor de găsit. Şi cu toate acestea, 
în fiecare an reuşim să desfăşurăm aici Zilele Culturii Ruse. 
Federaţia Rusă participă la Târgurile de carte Gaudeamus. 
Trupele noastre de teatru, de toate felurile, vin destul de 
regulat în România. La festivalul Shakespeare, de la Craio-
va, a participat un teatru de la Sankt Petersburg, cu drama 
„Macbeth”. Sper că în luna iunie o să vină o trupă de teatru, 
de la noi, la festivalul de la Sibiu. Probabil că vă aduceţi 
aminte că în luna septembrie a anului trecut au fost aici 
două ansambluri ale Armatei Ruse. Au ajuns ambele în 
aceeaşi lună, dar totuşi, sălile au fost pline. Funcţionează 
acordul privind schimbul de studenţi. Ştiu că şi Ambasada 
României de la Moscova încearcă să desfăşoare eveni-
mente culturale. Am semnat Acordul privind deschiderea 
centrelor culturale şi acum un an s-a deschis, la Bucureşti, 
Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură. Acum, Centrul acesta 
acumulează forţă şi aproape în fiecare zi acolo se întâmplă 
variate evenimente. Acolo funcţionează cursurile de limbă 
rusă, diverse cercuri pentru diferite vârste, pentru copii, 
pentru studenţi. Mai activă devine interacţiunea privind 
problematica spaţiului cosmic. Îi mulţumesc foarte mult 
primului şi singurului cosmonaut din România, domnul 

Dumitru Prunariu, care a organizat vizita aici, în România, 
a unui cosmonaut din Rusia. Şi cred că în luna mai o să 
organizeze încă o întrevedere, cu un grup de cosmonauţi 
din Federaţia Rusă. Toate lucrurile acestea sunt folositoare. 
Mai ales trebuie susţinute contactele dintre profesionişti. 
Noi pur şi simplu le numim contacte dintre oameni. Pentru 
că aceste contacte interumane creează temelia de securitate, 
pentru că asigură păstrarea relaţiei. Prin aceste contacte, 
oamenii se cunosc mai bine, în primul rând oamenii din 
generaţie tânără. Şi asta poate să ducă la apariţia ideilor 
noi, la crearea unor forme noi de cooperare, care o să fie 
căutate, sunt sigur de acest lucru. 

- Excelenţa Voastră, sunteţi apreciat, în presa 
din România, drept cel mai bun comunicator 
dintre toţi ambasadorii Rusiei - după cel de-Al 
Doilea Război Mondial - în România. Din această 
perspectivă, ce mesaj aveţi pentru românii care 
doresc o cooperare bilaterală pe bază de respect 
reciproc şi respectarea intereselor naţionale ale 
Rusiei şi României?

 - În primul rând, vă mulţumesc frumos pentru o es-
timare aşa de mare. Nu cred că o merit 100%. Dar în vre-
muri grele, încerc, într-adevăr, să contribui la păstrarea 
relaţiilor noastre. Ce aş dori să urez de Ziua Victoriei, de 
Ziua Victoriei Europei asupra fascismului, de Ziua Victo-
riei în întreaga lume asupra fascismului? Să ştiţi că am 
citit destul de multă literatură memorialistică din acea 
perioadă. Şi una dintre inspiraţiile cele mai mari a fost 
faptul că, până la urmă, ne-am unit. Din păcate, istoria 
s-a clădit în aşa fel încât, ulterior, am fost cu toţii divizaţi, 
de ziduri, de graniţe, de sârmă, de ideologii. La începutul 
anilor ̀ 90 am încercat, din nou, să clădim un spaţiu unit, 
o Europă mare. Acum vedem, din nou, situaţia când apar 
zidurile care divizează Europa, în Est şi Vest. Apar zidurile 
şi înăuntrul Uniunii Europene, care încep să releve grani-
ţele naţionale. Putem să pierdem perspectiva. Aş dori să 
urez românilor să nu piardă această perspectivă a lumii 
mari în care trăim. Şi ca să o păstrăm, trebuie să fim mai 
deschişi, să interacţionăm mai mult şi să ne ascultăm şi să 
ne înţelegem mai mult unii pe ceilalţi. Istoria nu trebuie 
să ne divizeze, deşi este interpretată altfel în diferite ţări. 
Istoria trebuie să ne dea posibilitatea să învăţăm lecţii, să 
evităm greşelile şi să găsim deciziile optime pe viitor. De 
aceea vă propun să nu uităm unii de ceilalţi şi să rămânem 
deschişi unii faţă de ceilalţi. 

- Domnule Ambasador, vă mulţumesc frumos 
pentru acest interviu. 

- Mulţumesc.

LINIA DE MIRĂ

@ colonel (r.) dr. ION PETRESCU
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Gala „Celebrităţile anului 2016”, ediţia a IX-a, a avut loc de curând, în 
capitală, şi a marcat cei 9 ani de existenţă, prin acordarea a 40 de premii 
celebrităţilor din acest an. Gala a fost realizată de către Professional Cele-
brity, Ambasad or Events, Eurolines, „TUI Travel Center”, cea mai complexă 
reţea de agenţii de turism din România, care oferă o gamă variată de servicii, 
precum pachete turistice, cazări, bilete de avion, bilete de autocar, închirieri 
de maşini, transferuri şi asigurări turistice şi Green village. Gala reprezintă 
un semn de stimă şi de respect din partea membrilor juriului, certifică com-
petenţa profesională şi rezultatele obţinute în carieră pe parcursul anilor. 
Preşedinte de juriu a fost frumoasa actriţă de la Hollywood Florina Kendrick, 
vicepreşedinţi Cristian Ţopescu şi actorul Daniel Ganea (de la Hollywood), iar 
realizator-coordonator şi iniţiator de program prof. Mihaela Şerban. Juriul 
a fost alcătuit din celebrităţi şi membri de presă, iar criteriile de evaluare au 
fost următoarele: popularitate, valoare, recunoaştere, implicare 
socială, studii, imagine, realizări profesionale. 

Gala este o reuniune a valorilor din toate domeniile şi, în fiecare an, amin-
teşte de gloria oamenilor de suflet şi de intelectualitatea României, aduce în 
atenţia publicului personalităţi marcante, care au impresionat publicul din 
punct de vedere profesional, celebrităţi înzestrate cu talent, ambiţie, voinţă şi 
perseverenţă, care au lăsat în urmă momente irepetabile. Celebru se numeşte 
acel om care a lăsat în urma sa un moment sau o lucrare unică pentru societate, 
acea personalitate marcantă care a avut o activitate socială complexă sau care 
a excelat în atenţia publicului prin participare la o acţiune sau un proiect de 
maxim interes naţional.

Categoriile de premiere au cuprins diverse domenii de activitate: diplo-
maţie, televiziune, administraţie, actorie, regie, afaceri, sănătate, politică, 
învăţământ, administraţie, sport, cultură, eleganţă, muzică, popularitate etc. 
Evenimentul a marcat timp de nouă ani momentele de glorie pentru multe 
personalităţi din toate domeniile, atât din ţară cât şi din străinătate, Gala fi-
ind realizată în câteva ediţii în USA şi în Europa. Festivitatea a început cu un 
moment de reculegere pentru renumitul inginer român la NASA Jon Cepoi, 
care s-a stins, de curând, în America, şi pentru marele actor Mircea Albulescu, 
ambii fiind premianţii Galei pe parcursul anilor. Manifestarea a fost deschisă 
cu un Premiu de Excelenţă acordat la categoria regie lui Ioan Cărmăzan şi 
cinematografie actriţei Stela Popescu. 

Din lumea strălucitoare a muzicii a fost aleasă Corina Chiriac pentru a-i 
fi decernat Premiul de Excelenţă pentru întreaga carieră în televiziune, iar 

DECERNAREA PREMIILOR PERSONALITÃÞILOR



11

Cronica Timpului l  Anul II l Nr. 17 l iunie 2016 EVENIMENT

DECERNAREA PREMIILOR PERSONALITÃÞILOR
pentru promovarea valorii în muzica tradiţională românească a primit un 
Premiu de Excelenţă în Folclor cunoscuta interpretă Elena Merişoreanu. 
I-au fost alături Ion Ghiţulescu şi Gheorghe Roşoga. Premii de Excelenţă 
pentru sprijinul adus imaginii României prin folclor au fost decernate şi Liei 
Maria Bologa, Floricăi Zaha, Vioricăi Macovei şi Elisabetei Turcu. 
Cuplul din viaţă Cristian Brancu – Oana Turcu a primit o recunoştere 
şi a meritelor profesionale, prin decernarea Premiului „Celebritatea Anului 
în Televiziune”, respectiv Premiul Special în Televiziune. Un Premiu al Pu-
blicului a venit să încununeze activitatea cunoscutului realizator tv Iuliana 
Marciuc. La rândul său, Mădălin Ionescu a fost distins cu un Premiu al 
Publicului. Le-au stat alături şi au fost premiaţi în cadrul aceluiaşi segment 
Ilinca Vandici, Simona Gherghe, Florentina Fântânaru, Florin 
Condurăţeanu. Celebritatea anului în muzică a fost declarat grupul Ro-
meo &Julia Saleno.

La categoria business au fost premiaţi „Eurolines”, care a primit Premiul 
de Excelenţă, avocat Nicuşor Stan, dr. Viorica Chiurciu („Romvac”), 
precum şi Petre Răcănel, colaborator al revistei noastre, care a fost distins 
cu un Premiul de Excelenţă pentru activitatea de comerţ exterior, societate 
civilă, economie, afaceri. Premii de Excelenţă în afaceri au primit şi Florina 
Vutei, manager al pensiunii „Un băiat şi o fată”, şi Clinica „Slim Art”.

 Medicina şi cercetarea au fost răsplătite cu premii prestigioase: conf. univ. 
dr. Corneliu Zeana, medic cardiolog, prof. univ. dr. Valeriu Zanoschi, 
medic primar Obstetrică şi Ginecologie, precum şi prof. univ .dr. Nicolae 
Vasile, inginer, cercetător, inventator, au fost distinşi cu Premii de Excelenţă.

În mass-media şi cultură au fost distinşi cu Premii de Excelenţă Doru 
Dinu Glăvan, preşedinte al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, 
Rodica Subţirelu, fondator şi redactor şef al publicaţiei „Cronica Timpului”, 
iniţiator şi coordonator al Teatrului „Nostrum” (UZPR), Ionela Van Rees 
Zota, jurnalist din diaspora, prof. univ. dr. Mihail Diaconescu, „Doctor 
Honoris Causa”, romancier, estetician, istoric literar, critic de artă, prof. Da-
niela Vasiloschi, poetă, romancieră, jurnalistă, Loredana Tache, pentru 
proiectul cultural „TOP KIDS”, scenograful şi regizorul Mariana Pachis, 
precum şi Doina Bughe. Un Premiu Special i-a fost decernat solistului 
Marian Chiţu, iar Florin Neby, campion mondial la gimanstică ritmică, 
a primit un Premiu de Excelenţă la categoria sport-fitness.

@ prof. MIHAELA ŞERBAN
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P este toate aceste nenorociri din viaţa 
lui Solomon Fridman învinge, ne-
atinsă, suavă în credinţa ei în bine, 

iubirea. Iubirea, devotamentul şi grija pe 
care i le poartă Sidonia, „românca mărita-
tă c-un ovrei”, splendida actriţă societară a 
Teatrului Naţional bucureştean cu care îşi 
leagă pentru totdeauna viaţa, ca şi sprijinul, 
omenia şi înţelegerea unor prieteni români, a 
unor oameni care îşi permit şi au capacitatea 
de a rămâne, cu toate riscurile de rigoare, 
neclintiţi în fidelitatea lor faţă de valorile 
fundamentale ale umanităţii.

Lasă zilei scârba ei (titlu inspirit din 
Evanghelia după Matei) este un roman cu 
acţiune trepidantă, dar şi cu momente de 
reflecţie, de cugetări, când filosofice, 
când ironice, asupra paradoxurilor vieţii, 
asupra calităţii umane, asupra evoluţiei 
şi involuţiei societăţii, în general. El ne 
poartă alternativ prin lumea de dinainte 
şi de după 1945 sau 1990. Zilele fierbinţi 
ale evenimentelor din Decembrie 1989 
sunt descrise cu aceeaşi forţă şi cu acelaşi 
talent special al scriitorului Ştefan Dimitriu, 
prin povestirea gradată a unor evenimente 
semnificative, intens trăite de personajele 
romanului: „Beţia primelor clipe de libertate 
trecuse şi acum ne gândeam ce trebuie să 
facem pentru ca libertatea aceasta să rămână 
pentru totdeauna a noastră. (…) Alergând 
într-o parte şi-n alta şi răspândind spaimă 
şi moarte prin mijlocul unui Bucureşti par-
că răstignit pe crucea imensă a marilor sale 
bulevarde, tancurile făcuseră deocamdată 
inutilă orice rezistenţă făţişă. Ne retrăsesem 
care cum putuse, dacă putuse, din calea lor, 
şi ne ascunsesem prin casele scărilor, prin 
curţi şi prin ganguri, ca să scăpăm de scuti-
erii ce le urmau la mică distanţă, rupând cu 
bastoanele şi îndesând în dube tot ce întâl-
neau în cale”.

Stării de euforie îi urmează groaza mă-
celului din zona Universităţii din Bucureşti, 
când forţele de represiune şi-au declanşat 
acţiunile ucigaşe la adăpostul nopţii: 

„În momentele următoare, izbucnise 
însă măcelul. La care nimeni nu se aşteptase. 
Se lăsase întunericul şi gloanţele curgeau 
cu nemiluita de pe acoperişurile şi de sub 
acoperişurile fostului Palat Regal, dar şi din 
podul Bibliotecii Universitare, şi se loveau 
ca nişte focuri bengale de zidurile cenuşii 
şi misterioase ale Comitetului Central. Le 
răspundeau tunurile şi mitralierele instalate 
pe tancuri – armata concretă care trecuse de 
partea revoluţiei. Cu obuze şi cartuşe bri-
zante ţintite aiurea, şi nu în direcţia celor 
care deschiseseră focul. Ce fel de armată mai 
era şi asta, instruită la muncile câmpului şi 
pe şantierele de construcţii? Când şi când, 
gloanţele din poduri şi de pe acoperişuri se 
abăteau şi asupra noastră, a celor din piaţă, 
lovind din plin şi făcând zeci de victime. (…) 
Împreună cu cei rămaşi, încercam să mă 
ascund pe după tancuri sau pe după utila-
jele grele aduse de cu ziuă în piaţă şi blocate 
acolo. Biblioteca se transformase într-o torţă 
imensă. Din ferestrele mari ale Muzeului 
Naţional de Artă, flăcările lingeau ca nişte 
uriaşe limbi de balaur întunericul ciuruit de 
gloanţe. Inexplicabil, pentru atunci, era că 
niciunul din gloanţele acelea nu-i deranjase 
pe cei din balcon, care continuau să rămână 
acolo şi să trăncănească verzi şi uscate, în 
ciuda pericolului la care părea că se expun. 
Mai târziu, aveam să aflu că balconul fuse-
se chiar centrul de comandă al celor care 
declanşaseră toată nebunia”.

Atenţiei scriitorului nu-i scapă apoi nici 

evenimentele ce au însoţit „golaniada” de la 
Universitate şi multe alte evenimente nota-
bile de după 1990. El nu iartă apoi lumea 
îmbuibaţilor, a „îmbogăţiţilor de război” de 
după tragicele evenimente, cu jafurile lor 
instituţionalizate, în timp ce pentru marea 
majoritate a populaţiei se înfiripa o societate 
a dezamăgirilor, a dezastrului naţional, eco-
nomia ţării fiind pusă pe butuci, iar pălăvră-
geala politică devenea un instrument clar al 
oportunismului şi al îmbogăţirii fără merite, 
prin hoţia pe faţă ori camuflată prin sforării 
ditirambice. Binecunoscutele personalităţi 
ce-au ocupat sau ocupă încă jilţurile puterii 

sunt fie aspru sancţionate, fie  caricaturizate 
copios, în prezentări de multe ori făţişe, ce le 
corespund ca nume şi comportament public.

T ulburător este şi modul în care scri-
itorul priveşte femeia, misterul, far-
mecul şi importanţa ei în viaţa bărba-

tului. Este ceea ce înseamnă actriţa Sidonia, 
iubită şi soţie, surprinzătoare prin felul de a 
fi, când tandră, când furtunoasă, tempera-
ment coleric-melancolic, în momentele de 
răscruce din viaţa avocatului Solomon Frid-
man; este ceea ce înseamnă cele trei femei 
importante din viaţa gazetarului Pompilian 
Covaliu: Maura, pictoriţa, a cărei existenţă 
ţine mai mult de nebunia artei, apoi burgheza 
Lenormanda, o nulitate înfăşurată în stani-
ol sclipicios şi, în sfârşit, Estera, frumoasa, 
chibzuita şi devotata iubită, chiar dacă este 
cu mult mai tânără.

Una din marile calităţi ale romanului 
domnului Ştefan Dimitriu este redarea 
aproape cinematografică a faptelor prin de-
scrieri succinte, cu amănunte semnificative, 
cu peisaje, locuri, oraşe, străzi, construcţii, 
interioare de locuinţe etc., cu trăsăturile fizice 
ale chipului şi trupului personajelor, cu felul 
lor de a se purta, de a se îmbrăca, de a vorbi. 
Nu lipsesc fastul şi etalările culinare de la 
întrunirile simandicoase ori de la petreceri-
le tradiţionale, ce încarcă mesele şi sporesc 
prin calitatea şi diversitarea licorilor buna 
dispoziţie a mesenilor.

Lasă zilei scârba ei este un roman fluviu, 
un roman total, cuprinzând o paletă diversă 
de abordări: istorice, social-economice, con-
junctural-politice, psihologice, de dragoste 
ş.a., un roman adevărat, oglindă fidelă a unui 
timp (extins la aproximativ o sută de ani) 
şi a unui loc, o frescă istorică foarte exact 

documentată, care tratează probleme fun-
damentale ale societăţii omeneşti, respectiv 
româneşti, pornind de la individ până la sis-
teme sociale. Obiectiv şi, în acelaşi timp, scris 
cu pana sufletului şi a inimii, prin atitudi-
nea faţă de diversitatea temelor îmbrăţişate, 
personal consider că această carte se înscrie 
în rândul marilor romane ale umanităţii. 
Acţiunea este dinamică, întâmplările se suc-
ced în lanţ, autorul cucerindu-ne cu magia 
harului său de povestitor, adeseori sarcastic, 
îngroşând tuşele, alteori subtil-ironic sau 
filosof-cugetător, precum şi cu profundul 
umanism al gândirii sale.

În construcţia pasionantului său roman, 
de mai bine de o mie de pagini, autorul 
foloseşte o iscusită tehnică literară, cu for-
mule clar definite, în scopul menţinerii treze 
a atenţiei cititorului, diversitatea subiectelor 
alternând pe capitole. Interesant este faptul 
că el strecoară, evident, printre povestiri, şi 
istorisirea scrierii romanului într-o modali-
tate ingenioasă, cu un anume haz de necaz. 

Şi încă ceva despre organizarea materiei. 
Capitolele de bază sunt povestirea vieţii de 
către el însuşi a tânărului gazetar Pompilian 
Covaliu, ea alternând cu povestea vieţii avo-
catului de mare faimă Solomon Fridman, 
reprezentând elita evreimii româneşti din 
perioada interbelică şi care şi-a adus o im-
portantă contribuţie la dezvoltarea socială 
şi economică a României. Personajul este 
dotat cu un ireproşabil simţ al datoriei şi al 
devotamentului pus în slujba ţării în care s-a 
născut, cu o personalitate puternic definită, 
cu care se identifică, după decesul marelui 
său prieten, gazetarul. De altfel, acesta – din-
tr-o datorie de conştiinţă – îi povesteşte el în-
suşi, tot la persoana întâi, viaţa. Naraţiunea, 
la modul general, cuprinde dialoguri subti-
le, spumoase, pline de miez, amintind de 
talentul de dramaturg al domnului Ştefan 
Dimitriu, şi pasaje încărcate de adevărată 
poezie în proză. Multele fragmente-capitole, 
cuprinzând, pe rând, când povestea de viaţă 
a gazetarului şi când, în cele supra-intitulate 
„VORBEŞTE GUŢĂ!”, episoade din viaţa 
lui Solomon Fridman, sunt despărţite de 
„PULSUL PLANETEI”, o înşiruire meca-
nică de aproximativ două pagini de scurte 
ştiri senzaţionale curente, ca un fundal mi-
zerabil al scenei pe care se desfăşoară acţi-
unea propriu-zisă a romanului. Este acesta 

un leitmotiv care traversează romanul ca 
o atenţionare gravă asupra deşertăciunii şi 
micimii preocupărilor omeneşti ce ne încarcă 
inutil existenţa şi care, la cei mai slabi de 
înger, le spală în mod eficient creierele? 

D ar în afară de Pompilian Covaliu 
(familiar, Pompidou) şi Solomon 
Fridman (familiar, Domnul Guţă), 

personaje puternic conturate, adevărate 
coloane de susţinere a acţiunii, romanul se 
bazează într-o apreciabilă măsură şi pe far-
mecul şi consistenţa altor zeci, poate sute de 
personaje, nu le-am numărat, preponderent 
din lumea intelectualităţii româneşti dintre 
cele două războaie mondiale, dar şi de după 
1990, avocaţi, militari, politicieni, gazetari, 
medici, artişti din toate domeniile (pictură, 
teatru, literatură, muzică etc.), apoi ne este 
zugrăvită atmosfera boemă de la Mogoşoaia 
care etalează figurile pitoreşti şi nu neapă-
rat valoroase ale literaturii noastre de la un 
moment dat, dar şi personaje ale ocupaţiei 
staliniste, ale comunismului autohton, nelip-
sind figura lui Nicolae Ceauşescu şi crimele 
din umbra existenţei sale şi câte alte şi alte 
personaje, fiecare cu importanţa proprie şi 
semnificativă în construcţia romanului şi în 
istoria noastră.

Întâlnim aici diverse tipologii umane, 
unele puternic conturate, altele în tuşe ce 
redau esenţialul personalităţii respective, 
specifice anumitor perioade istorice, unele 
care au populat Bucureştiul între cele două 
războaie mondiale, altele din actualitate, re-
cognoscibile prin numele sugestive, ţinută şi 
comportament, fapte, vorbire şi atitudine; 
oameni de mare inteligenţă, gazetari talentaţi 
dar fără scrupule, cinici, urmărindu-şi doar 
interesul personal, îmbogăţirea, care au mar-
cat viaţa publică de dinaintea şi din timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial, asemănă-
tori ca rapacitate şi imoralitate, dar superiori 
ca inteligenţă şi cultură celor ce s-au afirmat 
după Decembrie 1989. Cu o infinită ironie, 
scriitorul aduce în faţa cititorului câteva figuri 
ale acestor specimene care încă defilează pe 
micile ecrane şi-şi lasă numele prin gazete.

V iaţa febrilă a personajelor, în spe-
cial a celor doi protagonişti, când 
asemănătoare, când total diferită, 

umple paginile romanului ce se citeşte cu 
aviditate, datele şi informaţiile dezvăluind, 
mai bine-zis elucidând multe din necunos-
cutele istoriei mai de demult ori mai recen-
te. Ies astfel la iveală diversiuni ascunzând 
interese meschine ale sforarilor din umbra 
politicii, întâmplări explozive, antagonisme şi 
nedreptăţi  strigătoare la cer, de ordin social 
şi etnic, distrugeri de vieţi omeneşti şi de 
bunuri materiale ca rod al muncii, priceperii 
şi inteligenţei unor oameni curaţi. În acelaşi 
timp, prin desişul atâtor părţi întunecate ale 
existenţei umane, răzbat razele luminoase 
şi frumuseţea intangibilă a iubirii până la 
sacrificiu, precum şi ale echilibrului interior 
bazat pe o dreaptă ierarhizare a valorilor şi a 
calităţilor morale şi umane în general.

Lasă zilei scârba ei, roman întemeiat 
pe conturarea pârghiilor ce definesc socie-
tatea românească a unui veac în momentele 
sale cruciale, roman chiar al similitudinilor 
social-istorice, reflectând însăşi viaţa, pul-
sând puternic, nevrotic, dar şi filosofic, cu 
întoarceri spectaculoase în timp şi loc, cu 
sute de personaje legate între ele de o subtilă 
concordanţă ori discrepanţă a caractere-
lor, se poate considera pe drept cuvânt un 
avertisment grav pentru cei care vin de a nu 
repeta greşelile trecutului, o pledoarie pentru 
viaţă, pentru cumpătare şi bună convieţuire, 
o carte-manifest pentru viitorul umanităţii. 
Îl felicit pe domnul Ştefan Dimitriu pentru 
această operă literară de excepţie, pentru 
truda dar şi tăria de caracter neîntinată de 
interese conjuncturale de a susţine o linie 
directoare curajoasă, devoalând beletristic 
dar şi justiţiar o istorie adevărată şi tumul-
tuoasă ce ne-a traversat existenţa ca indivizi, 
ca neam şi ca ţară.

@ ELIZA ROHA

ÎNSEMNĂRI

 Stefan Dimitriu
Un scriitor pentru istoria literaturii

(II),
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- Domnule Cătălin Mihai, vă rog să ne relataţi, pentru „Cro-
nica Timpului” – revistă ce este distribuită atât în ţară, cât şi 
în străinătate – despre grandiosul eveniment care a avut loc la 
Sinaia şi, în special, despre Congresul ANRM.

- Domeniul Regal Sinaia găzduieşte Scaunul Dinastiei Regale, alegerea 
de a organiza aici principalele momente ale sărbătorii din 10 mai, Garden 
Party-ul, recepţia oficială şi Maratonul Regal, fiind una simbolică pentru 
Jubileul de 150 de ani al Dinastiei Române.

Al patrulea congres al Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei 
a avut loc la Hotel Palace din Sinaia, care a găzduit şi primul congres, din 
20-21 aprilie 2013. Cele mai importante momente au fost semnarea proto-
colurilor de colaborare cu două organizaţii puternice din Ardeal – Clubul 
Monarhiştilor Clujeni şi Clubul Monarhiştilor Bistriţeni – şi cu principala 
organizaţie monarhistă din Serbia, Asociaţia pentru Regatul Serbiei, aflată 
sub Înaltul Patronaj al Principelui Moştenitor Alexandru.

Mesajul principal este un apel către Familia Regală, către Majestatea 
Sa Regele Mihai I şi Alteţa Sa Regală Principesa Moştenitoare Margareta. 
Deşi ştim că nu suntem la nivelul Asociaţiei din Serbia, ANRM şi-ar dori 
de la Casa Regală să transmită un mesaj de solidaritate şi să se implice mai 
mult în eforturile pentru restaurarea monarhiei. 

- Consideraţi momentul arborării Steagului Regal pe turnul 
Castelului Peleş un simbol de normalitate şi, de ce nu, chiar 
istoric?

- Cu siguranţă! După 69 de ani din 1947, momentul arborării a fost înso-
ţit, la Sinaia, de o ploaie prevestitoare de belşug pentru Dinastia Română, 
care de 150 de ani serveşte România. 

- Am observat foarte multe personalităţi venite din ţară şi 
din străinătate. Ne puteţi spune câteva nume?

- În primul rând, la sărbătoarea din 10 mai a fost prezentă a cincea gene-

raţie regală: alături de Principesa Margareta, Principele Radu şi Principesa 
Maria au participat la mai multe evenimente Principesa Elena şi soţul ei, 
Principesa Sofia, dar şi o fiică a Principesei Ileana, alături de soţul ei.

Mai multe personalităţi, în special persoanele decorate de sau în numele 
Majestăţii Sale Regelui Mihai I au fost invitate la o recepţie la Castelul Peleş 
în ziua de 10 mai, înainte de Garden Party. A participat şi un vechi apropiat 
al Regelui, ultimul său coleg de liceu în viaţă, domnul Lascăr Zamfirescu. 
Din partea noastră au participat colegii Cătălin Şerban, Valentin Lungu şi 
Michael Werner, precum şi invitatul nostru, preşedintele Asociaţiei pentru 
Regatul Serbiei, domnul Mario Majstorovici. 

- Au fost scandate lozinci promonarhice cu multă ardoare şi 
dragoste faţă de Majestatea Sa Regele Mihai I. Alianţa Naţio-
nală pentru Restaurarea Monarhiei ar putea influenţa în mod 
pozitiv?

- Noi am organizat două marşuri, „Monarhia pentru viitor”, în 10 no-
iembrie 2013, şi 5 aprilie 2014. Mii de oameni, în Bucureşti, Cluj-Napoca, 
Craiova şi Timişoara şi-au arătat convingerea în a susţine acest ideal comun. 
În 25 octombrie 2015 ne-am adunat în Piaţa Regele Mihai I pentru a-i ura 
sănătate Majestăţii Sale Regelui, dar şi să revină pe tron, chiar dacă prero-
gativele vor fi transferate Principesei Margareta. De patru ani, ANRM-ul 
încearcă să determine o schimbare în rândul societăţii civile, dar şi în rândul 
clasei politice. În ultimii ani, atitudinea faţă de Casa Regală a devenit tot 
mai pozitivă, iar acesta este un semn bun.

- Stimate domnule Mihai Cătălin, vă mulţumesc pentru timpul 
pe care mi l-aţi acordat şi vă rog să transmiteţi Majestăţii Sale 
Regele Mihai I cele mai cordiale urări de sănătate din partea 
românilor. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

- Transmit Majestăţii Sale urările de sănătate şi viaţă lungă din partea 
mea si a membrilor Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.

Remus Fişcă discută cu domnul Cătălin Mihai – preşedintele 
Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei (ANRM)

„Atitudinea fa]\ de Casa Regal\ 
a devenit tot mai pozitiv\”
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- Vă rugăm să ne spuneţi ce înseamnă pen-
tru dvs. scopul vieţii? Ce lucruri prioritare 
aveţi? Unde credeţi că există cel mai mult 
spaţiu de libertate?

-  Scopul vieţii este însăşi viaţa, cel mai de preţ dar! 
Posibilităţile de cunoaştere, trăire şi evoluţie pe care 
ni le oferă experienţa umană… În acest sens, fiecare 
vârstă are farmecul său. Privesc în urmă cu multă re-
cunoştinţă pentru fiecare etapă şi fiecare experienţă 
care m-au ajutat să ajung aici şi să exclam: E atât de 
frumos să trăieşti conştient! Prioritare rămân inves-
tiţiile pe care le facem în sufletul uman, în înţelegerea 
că venim pe Pământ şi plecăm ca Suflet. Înţelegând 
acest adevăr, respectând divinitatea din noi şi din alţii, 
avem şansa eliberării din chinurile ignoranţei, pe care 
le creăm rătăcind prin hăţişurile materiei.Libertatea 
e o stare de spirit, ea nu depinde de factorii exteriori.

- La sfârşitul anilor ‘80 
v-aţi încadrat în lupta de 
eliberare naţională. Ce în-
seamnă conştiinţa datoriei?

- Eliberarea naţională con-
stituie o treaptă importantă  în 
evoluţia umanităţii, ce denotă 
un anumit nivel de conştiinţă. 
Un altul decât cel limitat la grija 
de sine, de propriul interes. De 
altfel, întreaga viaţă, citeam un-
deva, reflectă evoluţia conştiinţei, 
de la cea a unei bacteria până la 
cea a marilor sfinţi.

- Cum vedeţi că este lu-
mea? Ce vrea ea, că uneori 
nu o mai înţelegem deloc…

- Lumea este o multitudine de 
oglinzi în care ne reflectăm. De 
aceea, anticii ne îndemnau să ne 
cunoaştem pe noi înşine pentru 
a înţelege/cuceri lumea.

- Credeţi că literatura, arta, în general, 
pot denunţa manipularea prin „marile idei” 
şi spălarea creierelor prin discursuri ideo-
logice?

- Literatura, arta, cultura au menirea de a ne aju-
tasă ne cunoaştem, să trăim şi să retrăim o gamă în-
treagă de emoţii şi sentimente. Un om cult nu poate 
fi manipulat, el întotdeauna va discerne adevărul.

- Cum priviţi efectele dezastruoase ale cri-
zei înRepublica Moldova, în România şi în 
lume? Cum este afectată viaţa în general şi 
cultura în special, în aceste vremuri?

- Consider că suntem martorii unei etape de tran-
ziţie de la o lume preponderent materială la cea spiri-
tuală. Această epocă a fost anunţată de toate culturile 
şi religiile lumii. Semnele timpului pe care-l trăim ne 
forţează să înţelegem că adevărata bogăţie o consti-
tuie dimensiunea sufletească, or, cu adevărat, bogat 
este cel care dăruieşte. De criză suntafectaţi cei care 
au devenit în timp robii materiei, ai aparenţelor, ai 
fericirilor iluzorii şi trecătoare.

- În condiţiile în care onestitatea morală 
este fragilă, se mai poate vorbi despre ones-
titatea intelectuală?

- Onestitatea este o condiţie morală care nu de-
pinde de IQ, ci de nivelul  de conştiinţă. Evident, nu 
toţi rezistă circumstanţelor, rar cine are curajul să se 
opună sistemului. Nu mai puţin important este cine 
ne sunt modelele care ni se impun: părinţii, profe-
sorii, conducătorii.

- O bună parte a vieţii aţi dedicat-o tine-
rilor, şcolii, educaţiei. Ce credeţi, tinerii de 
astăzi au repere corecte?

- Dincolo de repere, fiecare generaţie are nevoie 
de anumite valori, experienţe, de propriile căderi, de 
partea sa de zbor. În parte, ne-am obişnuit să împăr-
ţim lucrurile în corecte şi incorecte, în rele şi bune, 
presupunând prin bine/correct ceea ce ne place. 
Deseori, ceea ce nu ne place contribuie la creşterea, 
evoluţia noastră. De aceea îmi permit să afirm că edu-
caţia este o artă, care nu poate fi înfăptuită decât prin 
răbdare, înţelegere şi iubire.

- Absurdul istoriei este cel care precede 
teatrul absurdului?

- În cazul în care lecţiile teatrului lumii, ale istoriei, 
nu sunt însuşite, absurditatea rămâne la ordinea zilei.

- Unde v-aţi fi dorit să vă aflaţi într-un 
anumit moment al istoriei?

- Când conştientizăm că suntem atât parte a cre-
aţiei, cât şi creatori, înţelegem că nu ne-am aflat ni-
ciodată întâmplător undeva.

- Care sunt mai frumoase – întâlnirile sau 
despărţirile?

- Sunt frumoase întâlnirile în care te regăseşti, 
care-ţi deschid noi perspective, dar şi despărţirile 
care anunţă tranziţia spre un nou început.

- Care sunt valorile pe care puneţi preţ în 
continuare? Ce modele de viaţă, de profesie 
aţi avut? Ce amintiri ale copilăriei mai dăi-
nuie şi acum în sufletul dumneavoastră?

- Am pus preţ dintotdeauna pe iubirea şi dăru-
irea necondiţionată pentru oameni şi pentru tot ce 
înseamnă viaţă. Acestea, de altfel, consider că sunt şi 
valorile care vor salva lumea. Modele de viaţă? Cred 
că ne regăsim mai mult sau mai puţin în fiecare om 

şi fiecare om se regăseşte în noi. Suntem purtătorii 
experienţei umane ancestrale.Modele ale conştiinţei 
superioare întâlnim în toate religiile lumii: în bu-
dism - Budha, în islamism - Mohamed, în iudaism 
- Moise… Noi, creştinii, suntem chemaţi să urmăm 
Calea, Adevărul şi Viaţa, deschisă lumii de Iisus Hris-
tos-Dumnezeu, Cuvântul Întrupat. Din copilărie o 
amprentă inegalabilă în timp a lăsat în sufletul meu 
iubirea cu care m-au înconjurat părinţii mei, Ana şi 
VasileGorea, iar mai târziu soţul, Nicolae Costin, şi 
fiul Victor.

- Cât contează prietenii?Aveţi mulţi?
- Contează calitatea celor care te preţuiesc, numă-

rul celor care-ţi împărtăşesc crezul. Am mulţi prieteni 
şi mă simt bine peste tot în lume.

- Care este cea mai frumoasă meserie din 
lume?

- Sunt frumoşi creatorii, 
indiferent de meserie. Iar 
cei mai frumoşi sunt cei 
care se creează pe ei înşişi, 
Oameni adevăraţi. Aceasta 
presupune o muncă asiduă/
titanică, conştientă în fieca-
re clipă.

- Credeţi în oamenii 
providenţiali?

- Cred că lumea este 
într-o permanentă schim-
bare, iar viitorul se creea-
ză în fiecare clipă. Cred în 
biruinţa Luminii, a Înţe-
lepciunii, a conştientizării 
Adevărului eliberator.

- Ce lucruri ne în-
găduie să privim fără 
dezgust lumea în care 
trăim?

- Înţelegerea faptului că 
lumea e rodul creaţiei noastre collective şi că ea re-
flect gândurile, cuvintele, sentimentele, emoţiile şi 
faptele noastre. Vă amintiţi? „În faptă lumea-i visul 
sufletului nostru” (Mihai Eminescu). Cuvintele se 
materializează, visele se împlinesc!

- Ce este dragostea, doamnă Iulia Gorea 
Costin?

- „Dragostea îndelung rabdă; dragostea este bi-
nevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, 
nu se răfuieşte. Dragostea nu se poartă cu necuvi-
inţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu 
gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se 
bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, 
toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu 
cade niciodată….”. (Scrisoarea Sfântului Apostol 
Pavel către Corinteni).Iubirea este manifestarea 
luminii divine din noi, cheia fericirii şi a renaş-
terii. Odată cu trezirea luminii/iubirii, a creşterii 
nivelului de conştiinţă, observăm suferinţa ce vine 
din inconştienţă, dar nu condamnăm, nu judecăm, 
ci înţelegem şi iertăm. Lumea se luminează când 
ochii care văd lumina se înmulţesc.

@  EMILIA GHEŢU
(„România liberă”)

„Am pus pre] dintotdeauna 
pe d\ruirea necondi]ionat\ 

pentru oameni”
Convorbire cu  Ambasador Iulia Gorea Costin
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SOLUÞIE TRANZITORIE

PÂNÃ LA UNIREA DEFINITIVÃ
A BASARABIEI CU ÞARA MAMÃ

Am înţeles „blândeţea” cu care unii teoreticieni ai Unirii 
imediate m-au gratulat după apariţia primei părţi a in-
tervenţiei mele publice şi nu am decât bucuria să constat 
că sunt aceiaşi care, de-a lungul timpului, şi-au făcut o 
profesiune de credinţă din a torpila ideea Reîntregirii. Nu 
este locul şi nici nu am intenţia de a mă ocupa acum şi aici 
de ei. Le vine rândul în cele ce vor urma pentru că este 
deja vremea ultimului act al acestui „bal mascat”. Nu 
le vom oferi celebra replică „jos masca, domnilor”, 
ci le-o vom smulge fără de milă!

(partea a doua)
Să ne întoarcem, aşadar la viziunea noastră apă-

rută tocmai din insurmontabilele constrângeri şi 
realităţi supărătoare provocate cu perfidie de cei 
care sunt artizanii deraierii destinului românesc 
şi mişună otrăvitor printre noi. Cum spuneam în 
numărul anterior, unire aspaţiilor de identitate şi 
recuperarea conştiinţei unităţii din sine a naţiunii 
este CONDIŢIA SUPREMĂ! Nu vom putea să unim 
teritorii şi populaţii care şi-au pierdut compatibili-
tatea prin furtul de secole al identităţii! Din această 
raţiunere am identificat acele ACŢIUNI POSIBILE 
din perspectiva ambelor state cu pretenţii suvera-
ne, ale căror consecinţe imediate pot produce un 
impact puternic asupra atitudinilor societăţilor de 
pe ambele maluri ale Prutului, după cum urmează:

A. Unificarea conceptuală a educaţiei şi 
învăţământului: curricule comune cu proiectarea 
aceluiaşi produs final gimnazial. Cine ne opreşte ca 
cele două ministere de resort să nu lucreze în aceeaşi 
concepţie, cu stabilirea standardelor de cunoaştere a 
limbii, istoriei, geografiei, filosofiei de viaţă, artelor 
frumoase, conduitei civice sau a moralei publice? De 
ce cele două ministere nu lucrează la aceeaşi catedră?

B. Unificarea spaţiului cultural: asocierea 
şi unificarea lucrativă aAcademiilor, Uniunilor de 
creaţie (scriitori, artişti plastici, folclor etc) a activită-
ţii teatrale şi muzicologice. Cui nu i-ar conveni ca sta-
giunile teatrale să fie consonante, repertoriile comu-
ne, gala premiilor UNITER să ţintescă actorii din tot 
spaţiul românităţii? Spectacolele OpereiRomâne nu 
pot fi montate la Chişinău, Bălţi sau Tighina? Sau vi-
ce-versa! De ce marea Operă Balet „LUCEAFĂRUL” 
în creaţia ilustrului Eugeniu Doga, care se joacă cu 
casa închisă de 15 ani la Balşoi Teatr din Moscova, 
nu poate fi pusă în scenă la Bucureşti? Sau Craiova? 
Sau Cluj?De ce?

C. Unificarea spaţiului de diseminare 
mediatică - audio, televidio, presa scrisă şi online 
- ale căror domenii să fie identice. Cum în pache-
tul de programe ale reţelelor de cablu diferite avem 
CNN, RAI UNO, Tv FRANCE şi altele, de ce nu avem 
posturile de limbă română din Republica Moldova? 
Posturile noastre de tv, de stat sau private, nu pot 
să fie în meniul zilnic al românului de peste Prut? 
Vă întreb, se poate!? Şi apoi, cine ne opreşte să nu 
trimitem presa scrisă ZILNIC, la trei dimineaţa, cu 
avionul la Chişinău, pentru ca până la zece cel târ-
ziu să fie distribuită în toată Republica? Pentru a 
citi româneşte şi despre români! Buni-răi, aşa cum 
suntem!

D. Unificarea spaţiului de expresie şi ma-
nifestare sportivă: campionate commune sau ex-
tinse ale sporturilor de echipă sau individuale; echipe  
reunite în competiţiile internaţionale (rugby, lupte, 
box, atletism, canotaj etc). Cu aceeaşi încăpăţânată 
întrebare revin: cum s-ar simţi moldoveanul de la 

Chişinău sau Bălţi când echipa locală Zimbru ar avea 
meci pe puncte în play-off cu Steaua sau Dinamo sau 
UniversitateaCluj? Sau Pandurii TgJiu? Şi ce mental 
al spaţiului comun s-ar înfăptui dacă Sheriff ar juca la 
Iaşi sau Timişoara! Este greu de înţeles pentru mine 
cum un asemenea campionat există sub discrete ba-
ghetă a Ungariei în hochei, acceptat de autorităţi-
le noastre şi noi nu suntem în stare să producem, 
îndreptăţiţi fiind, acelaşi model. Sunt federaţiile de 
specialitate stat în stat şi nu le interesează, sau Statul 
Român este  cel care le îngrădeşte? 

E. Unificarea politicilor familiale şi demo-
grafice prin încurajarea căsătoriilor mixte sprijinite 
timp de 7 ani prin subvenţie de stat, concomitent cu 
redefinirea legislaţiei privind cetăţenia română.Pe 
scurt: căsătoriile mixte, cu întemeierea familiilor 
rezidenţiale în Republică vor primi o sumă lunară 
stabilită prin lege comună. Aspectele tehnice pot fi 
dezvoltate într-o lucrare specifică.Noi am făcut-o. 
Trebuie doar aplicată.

F. Recunoaşterea reciprocă a monedelor 
naţionale cu valoare de circulaţie pe teritoriul am-
belor ţări, având drept finalitate emiterea unei noi 
monede naţionale comune.(ex. RON-LEUL). Despre 
acest experiment am scris încă din 1993, dar marii 
finanţişti nu au putut să iasă din schematismul unui 
model impus. Nimeni din finanţa românească nu a 
spart clişeele standard şi a lăsat Leul dublu botezat.

Este doar lansarea explorativă a câtorva soluţii 
care au în spatele iniţiativelor extinse zeci de alte 
astfel de abordări! Doar să vrem, în numele CAUZEI 
NAŢIONALE. Pentru că în relaţia cu Basarabia, alias 
R. Moldova, nu trebuie să practicăm relaţii de politi-
că externă. Pentru România, Basarabia trebuie trata-
tă ca un actor de politică internă. Cu alte cuvinte, CA 
PE NOI ÎNŞINE! Şi atunci vor avea încredere în noi!

Şi pentru a completa panelul cu soluţii posibile 
care să devină catalizatori puternici ai acţiunilor pe 
SCOP,  voi enunţa în continuitate doar câteva idei:

G. Unificarea legislativă prin constituirea 
Grupului de Armonizare Legislativă româno-moldo-
venesc, cu racordare la normele Uniunii Europene. 

H. Constituirea Grupurilor Parlamentare 
de Reprezentare în cele două Parlamente, tocmai 
pentru a gira corespondenţa şi compatibilitatea le-
gilor emise de fiecare în parte.

I. Realizarea Înaltei Reprezentări 
Prezidenţiele Bilaterale, prin numirea reci-
procă, pe lângă cei doi preşedinţi, a câte unui Înalt 
Reprezentant Personal.

J. Instituirea statutului de Invitat Special 
al Primului-Ministru al R. Moldova la şedinţele 
Guvernului României, de interes reciproc, şi vice-
versa.

K. Constituirea Consiliului Consultativ 
Permanent pentru Securitate Zonală România 
– R. Moldova, sub patronajul celor doi preşedinţi.

Toate aceste aspecte nu contravin relaţiilor dintre 
două state suverane! 

Toată cheia constă în A VREA SĂ SE FACĂ! 
Voinţa de ansamblare a soluţiilor atipice trebu-

iesă fie manifestă atunci când în joc este interesul 
unei naţiuni. 

Mai presus de noi este timpul istoric. Dacă nu-l 
controlăm acum, acesta ne va devora fără milă în 
etapele imediat următoare.

Mi s-a spus de către unii statalişti de peste Prut, 
dar şi din partea unor slugoi continentalişti de pe 
la noi, că ceeace v-am prezentat aici, chiar în forma 
aceasta concentrată, sunt naivităţi, fantasmagorii, 
iluzii de idealist rătăcit în dragoste de ţară. 

Le răspund: Da! Sunt un idealist rătăcit în dra-
goste pentru neamul meu, pentru ţara mea cea în-
veşnicită de străbunii mei. Chiar dacă nemernicia 
ne-a irosit-o, avem la noi SĂMÂNŢA-GERMENE 
din care am început deja să creştem VIŢĂ NOUĂ!

Dar, domnilor, nu este utopia ceea ce propu-
nem guvernanţilor ci soluţii ale unui CONCEPT 
ROMÂNESC SĂNĂTOS care să surclaseze constrân-
gerile prezente şi mai ales ostilităţile viitoare, tot mai 
agresive, ale hegemonilor! 

Iniţiativa are un caracter civic şi vine din partea 
PUTERII CIVILE româneşti care solicit Guvernului 
să-i fie partener. O ASOCIAŢIE DE VALOARE 
EUROPEANĂ, denumită „COMUNITATEA 
STATELOR ROMÂNEŞTI”, constituită în baza 
legii europene şi înregistrată la Bruxelles de către 
europarlamentarii noştri ar da recunoaştere unei 
Persoane Juridice de drept european, constituită 
prin voinţa a două state europene suverane! 

Noi asta vrem! Şi punctum!
Avem şi soluţia arhitecturală explicită, dar şi vo-

inţa manifestă de a duce această idee de folos româ-
nilor până la capăt. Cu orice preţ!

Renunţ la acest proiect doar dacă mâine aflu că 
Dumnezeul Nostru Cel Ocrotitor, cu de la sine voie 
şi nemărginită milostenie, a făcut miracolul UNIRII 
CELEI DIN URMĂ A ROMÂNILOR! Până la mira-
col, însă, vă chem la împlinirea prin inteligenţă şi 
jertfelnică lucrare a acestui proiect legitim al întregii 
românităţi, dând de ştire prin toate vocile credibile 
de Marea noastră Lucrare. La rândul vostru, spuneţi 
răspicat guvernanţilor rătăciţi în birocraţie că a venit 
vremea să se revertebreze pentru a restitui Măreţia şi 
Demnitatea Neamului Românilor. Doar asta vă cer!

Tuturor, Drum de Lumină şi Pace în Suflet şi să 
săvârşiţi rugăciunile voastre pentru Poporul Român 
de Pretutindeni!

@ general (rez.) dr. MIRCIA CHELARU
Vicepreşedinte al Ligii Culturale pentru 

Unitatea Românilor de Pretutindeni.
Fondator al Mişcării de Rezistenţă 

Identitară prin Spirit şi Cultură (RISC) 
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Cornelia 
POPESCU

Cornelia POPESCU, năs-
cută REMEŞ, este absolventă 
a Facultăţii de Electrotehnică 
din UPB. Preocupări literare: 
redactor al revistei „Infore-
nergetica” (2000-2007), 
membru al Cenaclului literar 
susţinut de pictoriţa Angela 
Paşca (2000-2001), membru 
al Cenaclului literar „Literar 
ing” al AGIR şi redactor al suplimentului literar „Litera-
ring”, al revistei „Univers ingineresc”, editată de AGIR (2013 
– prezent). Este autoarea volumului de versuri şi proză 
poetică „Alb.Violet”, Editura Betta, 2015  şi co-autoarea, 
alături de poeţi consacraţi contemporani, a volumului de 
versuri „Convieţuiri”, Editura Betta, 2016.

@ NICOLAE VASILE

Cenaclul literar al AGIR, 
la trei ani de activitate

Au trecut, deja, trei ani de activitate a Cercului Lite-
rar al AGIR. Constituit la 1 aprilie 2013, sub denumirea 
de Literar-Ing, având ca membri fondatori pe: Nicolae 
VASILE, Constantin RĂDUŢI, Ioan GANEA-CHRISTU, 
Gheorghe INDRE, Alexandru PACIOGA, Titi TURCOIU, 
Corneliu BERBENTE, Gheorghe MANOLEA, Nicolae 
DOFTOREANU, Artemiu VANCA, Ovidiu ŢUŢUIANU. 
La prima şedinţă s-a stabilit conducerea Cercului literar: 
Preşedinte-Nicolae VASILE; Vicepreşedinte-Gheorghe 
INDRE; Secretar-Ioan GANEA-CHRISTU. 

În cadrul întâlnirilor obişnuite s-a practicat principiul 
„mesei rotunde”, astfel că fiecare participant a avut po-
sibilitatea de a-şi prezenta producţii proprii inedite sau 
cuprinse în volume deja tipărite. Cele extraordinare au 
fost închinate unor mari aniversări precum: „Naşterea 
poetului naţional Mihai EMINESCU”, „Ziua Unirii”, „Săr-
bătorile de Paşte”, „Sărbătorile de Crăciun”, „Ziua femeii” 

şi altele. De menţionat că în cadrul acestora au recitat 
din lucrările membrilor Cercului şi din „clasici”, inclusiv 
actori profesionişti precum Doina GHIŢESCU, Cristina 
LASCU şi Manuela GOLESCU. Aceste evenimente, ca 
de altfel şi unele lansări de cărţi, au prilejuit şi realizarea 
unor momente muzicale bazate pe transpunerea melodică 
a unor producţiuni ale mebrilor Cercului, interpretate 
instrumental şi/sau vocal de: cantautorul Gregorio de 
România (Gheorghe GRIGORE), compozitorii Ovidiu 
ŢUŢUIANU, Daniela STOICESCU, soprana Adina CIO-
COVEANU şi alţii. 

La împlinirea a trei ani de activitate, cercul, stimulat de 
rezultatele pozitive obţinute până în prezent, va încerca 
să-şi sporească şi să-şi diversifice direcţiile de acţiune, 
unul dintre obiectivele majore fiind atragerea tot mai 
mult a tineretului. 

La mulţi ani şi multe succese, Literar ing!

Poeþi debutanþi în 
publicaþia „Literar ing”

Andrei ARMEANU
S-a născut la Bucureşti, a absol-

vit ColegiulNaţional „Tudor Vianu” 
din capitală. A urmat studii superi-
oare în domeniul calculatoarelor. În 
prezent activează în SUA în dome-
nii artistice şi de formare personală.

Singur

Mă ascund in beznă
şi îmi spun că sunt luminos.
Mă arunc în hăuri
şi îmi spun că zbor.
Dar eu ştiu deja
că nu voi fi Eu
decât lipsit de opus,
singur.

Încercare de libertate

Oră târzie,
stradă pustie,
suflet pribeag.
„De vrei o casă:
n-o vei găsi.
De vrei o lume:
nu te opri…”

Drum spre stele

De pe frunza unei flori,
De pe flacăra unui foc,
De pe cântecul unei păsări
Pământul mă pierde
în craterele adânci
ale Lunii.
Din el tragându-şi încă seva
rădăcinile
mă ajută să ard
departe,
tot mai departe, 
către tăcerea stingheră
a astrelor.

Mihaela 
CAZIMIROVICI

A publicat volumele de 
versuri „Adevărurile lutu-
lui”, în anul 2014, şi „Când 
fluturii nasc cioburi”, în 
2015. A primit Premiul 
pentru poezie acordat de 
Cenaclul Literar „AntiM”. 
Debutul în proză l-a făcut, 
recent, cu romanul „Aer”. 
A publicat în revistele: 
„Literar ing”, unde a de-
butat, precum şi „AntiM”, 
„Bogdania”, „Cetatea lui 
Bucur”, „Oglinda literară”, 
„Independenţa română” şi 
„Detectiv cultural”. A mai 
realizat recenzii şi cronici 
literare, prima publicare a 
unei asemenea lucrări fiind 
în revista „Slova creştină”, 
în luna februarie 2016.

Neîmplinire

la piciorul podului
se înteţesc vijeliile paşilor
bârfesc neîntrerupt
despre rotocoalele de timp
urnind vântul
în praful dintre lespezi
se şterge urma
visurilor
rămânând
numai arşiţa pocăită
a existenţei lor
la piciorul podului

(din volumul 
„Când fluturii nasc cioburi”)

Paştele la ţară
Când PAŞTELE revine în viaţa noastră iară, 
E mare bucurie, dar şi ceva tristeţe,
Căci gândul nostru, al celor de la ţară,
Se-ntoarce-n nostalgie la ani de tinereţe.

Căci nu mai sunt părinţii şi, unora, nici casa, 
Noi ne rugăm la DOMNU’ să fie ei iertaţi,
Acum avem de toate, dar nu e plină masa;
Ni se goleşte viaţa de rude şi de fraţi!

Mai am în nări mirosul de cozonac fierbinte,
Cel frământat de MAMA şi-apoi copt în cuptor,
La PAŞTE îmi revine copilăria-n minte;
De satul meu cu oameni, de-ai mei îmi este dor.

Eu am norocul, încă, de-a mă reîntoarce-n sat,
În casa mea natală, acum fără părinţi, 
Eu îmi găsesc o vină că singuri i-am lăsat,
Dar eu mă rog la DOMNU’ să fie printre sfinţi!

E PAŞTE şi e ziua cea plină de LUMINĂ,
Ne regăsim cu toţii în casa de la ţară,
Venim ca să petrecem o zi sfântă, senină,
Şi ne-aşteptăm părinţii, că poate-or să apară!

Ne mângâie doar gândul c-avem copii, nepoţi,
Că-n curtea de la ţară se-aud din nou copii.
Să-i ţină DOMNU’ tineri şi sănătoşi pe toţi;
Sunt fericirea noastră, atât cât vom fi vii!

E PAŞTE acuma-n satul copilăriei mele,
E lumea fericită, vecinii mei din sat,
Ei vin cu-mpărţituri ce-s pentru cei din stele;
Cu toţi ne dăm bineţe: HRISTOS A ÎNVIAT!

Corneliu CRISTESCU
S-a născut la 2 iulie 1949, în localitatea 

Crevedia Mică, judeţul Giurgiu, şi a urmat 
cursurile liceului Dimitrie Bolintineanu, 
din Bolintin Vale. A absolvit Facultatea de 
Maşini şi Utilaj Petrolier din Universitatea 
„Petrol şi Gaze” din Ploieşti, în anul 1972, 
şi a devenit doctor inginer la Universitatea 
POLITEHNICĂ din Bucureşti.  

Este pasionat de istorie şi de literatură, 
în mod special de poezie. În ultimii trei ani, 
a activat în cadrul Cercului Scriitorilor In-
gineri din AGIR şi a publicat, trimestrial, 
în suplimentul literar „Literar ing”. A mai 
publicat poezii în revistele: BOGDANIA, 
AMPRENTELE SUFLETULUI, GÂNDUL 
ANONIMULUI, Revista SUD şi REVISTA 
ROMÂNĂ DE VERSURI ŞI PROZĂ. În pre-
zent, pregăteşte volumul de debut în poezie.

Bucuria Pâmântului
Macii cei roşii din roşul zămislit în pârg
Ard în văpăi, din zori până-n amurg.
Plăpânde esenţe, candele-n zări rozalii 
Sfinţesc lanurile cu pigmenţi rubinii.

Cărbunii de tămâie încinşi în cupe de jar
Ridică spre cer rugăciuni din 
câmpul-altar.
Seminţele minuscule crescute din pluş
Îşi ţes viitor laolaltă-n receptacul-căuş.

Se coc şi visează în tihnă sub soare
Să smulgă tot roşul cel pur din culoare.
Atunci vor dărui nestemate câmpului
Şi bucurii în ochi de vitralii Pământului.

(din volumul „Alb.Violet”, 
Ed. Betta, 2015)
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Fotografia a fost făcută în satul Ţebea, în anul 1956. În fotografie sunt 
prezente trei generaţii ale aceleiaşi familii. Contrar obiceiului, în poză nu 
zâmbeşte nimeni. În prim-plan sunt bunicii, stând pe scaun, pe rândul din 
spate ginerele cu nevasta şi fata lor. Bunica poartă cămeşă împodobită cu 
frunze de stejar, cusute cu aţă neagră. Peste cămeşă are un lăibăruţ*, de la 
talie în jos o fustă, din stofă de lână, şi o şurţă de mătase cu „pui”, iar pe cap 
poartă cişcăneul* din barşon*. Bunicul are cămeşă cusută cu acelaşi model, 
ca şi bunica, laibăr de lână şi un colop* pe care îl ţine cu o mâna pe genunchi. 
Pantalonii sunt din stofă groasă de lână. Pe rândul din spate peisajul vesti-
mentar se schimbă complet.

Tânăra nevastă este îmbrăcată cu o rochie întreagă, pe talie, din stofă fină 
de oraş. Gulerul tivit cu alb şi platca albă a rochiei ţin, parcă, locul zâmbetului 
care lipseşte din poză. Din ţinuta tradiţională femeia mai păstrează doar 
cişcăneul de culoare  închisă. Fără să se vadă în poză, sub cişcăneu, la spate, 
în mod obligatoriu în cazul femeilor măritate, părul este strâns în conci*.

Soţul ei, întâmplător om cu şcoala de arte şi meserii, a ieşit şi el din tipicul 
vestimentar al generaţiei anterioare, ilustrat de modul în care este îmbrăcat 
socrul lui. Cămaşa - şi nu cămeşa - are gulerul închis pe gât cu nasture şi 
nu cu şnur cu ciucuri, vesta este din lână cumpărată şi nu toarsă, haina şi 
pantalonul au croială de oraş. 

Fata lor mai are din vechiul port al fetelor din sat doar cosiţele*cu prime*, 
purtate pe piept, peste rochia modernă, în ton cu a mamei. Deşi nu apar în 
poză, primele trebuie să fie acolo unde le e rostul, la capătul cosiţelor.

Dacă îmbrăcămintea descrisă, până acum, ar sta pe manechine, comen-
tariul s-ar opri aici. „Înrămată”, însă, în contextul vremii, poza spune multe.

Bunica este evident deranjată de prezenţa aparatului de fotografiat. Pri-
veşte chiorâş spre fotograf deşi îl cunoaşte bine. Este fotograful „oficial” al 
satului, nelipsit de la nunţi. Pare că îi face un hatâr că stă la pozat. 

Cunosc locul pozei. Îmi dau seama că faţa împietrită a bătrânei de-abia 
aşteaptă să se întoarcă spre răsărit, spre câmpiile Rusiei, acolo unde i-a 
rămas, pentru totdeauna, o mândreţe de fecior mort pe front.

Bărbatul ei parcă are suferinţa atârnată de colţurile buzelor şi o privire 
temător-întrebătoare ce parcă ţâşneşte din ochi sub apăsarea sprâncenelor. 
Ar vrea să ştie de la fotograful din faţa lui, care-i om mai umblat ca el, ce-i 
rezervă viitorul.

De puţin timp, în sat se înfiinţase o întovărăşire agricolă. Agitatorii um-
blau acum din poartă-n poartă, ducând muncă de lămurire pentru faza 
următoare, intrarea în colectivă, stârnind câinii ce se zbăteau în lanţ, gata 
să-l rupă.

La început au fost vorbele, apoi o dubă neagră oprea în faţa porţii celor 
îndărătnici, care erau îmbarcaţi în ea şi debarcaţi la sediu de miliţie. Aici 
erau puşi să ia în braţe o sobă bine încinsă şi apoi întrebaţi, cu cinism, dacă 
nu cumva s-au răzgândit şi vor să intre în colectivă.

Cei din fotografie erau o familie înstărită, de unde li se trăgea porecla „a 
lui Bogatu”. Nu vă grăbiţi să vă gândiţi la „Desculţ”, „Bărăgan”* sau „Mo-
romeţii”! Există şi bogaţi omenoşi, care se conduc după zicala „Sărac e rău, 
bogat e greu”.

Nevasta are un chip luminos, căci soţul ei s-a reîntors, cu bine, din Rusia, 
după patru ani de prizonierat. Nu zâmbeşte, însă, nici ea. Nu are cum. Cel 
care a murit pe frontul din Rusia i-a fost frate.

Tatăl fetei, zvelt şi înalt, probabil mai înalt decât toţi cei din poză, pare 
detaşat de tot ce-i în jur. După cele trăite pe front şi în prizonierat, nici măcar 
spectrul colectivei nu-l mai sperie. 

Între tată şi mamă stă fata lor, să-i zicem Ilenuţa, ce continuă linia ves-
timentară modernă a mamei, dar şi sobrietatea bunicilor. Pare tristă, deşi e 
tânără. Are 15 ani şi, conform obiceiului, se va mărita la 16. Trecutul recent 
al familiei o apasă, viitorul o îngrijorează, aşa că nu are nici ea motive să 
fie prea veselă.

O întâlneam când treceam cu vacile pe uliţă-n sus. Trebăluia prin grădi-
na din faţa casei, dând de mâncare găinilor şi apă puilor. Urma „o repede 
privire”* şi un „ziua bună”, după care eu îmi continuam drumul, iar ea intra 
în casă. Până când, într-o zi, a coborât ea uliţa.

Nu, nu vă grăbiţi să vă închipuiţi  „o Rodică”* purtând cofiţa pe umeri, 
îmbrăcată în ie, cu fotă şi cu opincuţe în picioare! Când a intrat la noi în 
grădină avea o rochie cum purtau fetele de la oraş, iar pe mână ducea o 
coşercuţă. A dat ziua bună şi ne-a rugat să-i dăm voie să culeagă nişte pere 
rotilate. Soiul ăsta de pere este foarte bun de uscat. Tuşa mi-a dat-o mie în 
grijă, iar eu m-am conformat. Am condus-o până sub părul cu pricina.

Părul nostru rotilat era falnic precum un stejar. Poate că îşi trăgea seva 
din izvorul fântânii din uliţă, care, se zicea în familie, ar fi la rădăcina lui.

Pe lângă rostul de a face pere bune de copt, părul mai avea şi alt rost. 
Cum era înalt şi gros, de el se sprijinea o mulţime de pari, mai scurţi sau mai 
lungi, mai groşi sau mai subţiri, folosiţi la clăile de fân. În final ajunsesesă 
semene cu un cort de indieni în mijlocul căruia crescuse un copac. 

Când Ilenuţa a terminat de cules pere, a plecat cu coşercuţa plină, zicând 
„mulţam”. S-a prelins pe poartă şi a dispărut pe uliţă-n sus. Dacă perele şi-ar 
fi urmat destinul lor, ar fi trebuit să fie puse la uscat, în coşerul* din colnă*, 
coşer ce stătea în rând cu cuptorul de făcut pita*, cu căldarea de fiert la porci 
şi cu ţestul*, care, în satul nostru de pietrari renumiţi, nu putea avea clopul 
decât din piatră.

Ne-am reîntâlnit peste câţiva ani, în dreptul fântânii, eu proaspăt inginer, 
ea mamă cu o fetiţă de mână. Ne-am oprit preţ de- o clipă. Ea a întrebat ce 
face domnul inginer, eu, câţi ani are fata. Eu nu mai păşteam vacile, ea nu 
mai avea cosiţe, dar nici conci ascuns sub cişcăneu. Era în capul gol, cu părul 
tuns scurt, ca la oraş.

În schimb, fântâna din uliţă, cu butură* de piatră şi cumpană* de lemn, 
era aceeaşi. Doar vălăul* mi se părea mai mic ca pe vremea când mă chinu-
iam să-l umplu cu apă, ducând, cu greu, ciutura* fântânii până lângă botul 
vacilor însetate…

Să revenim, însă, la portret. Nu am spus nimic până acum despre pumnii 
bunicilor, un adevărat prim-plan al pozei. Privindu-i, nu pot să nu mă gân-
desc la pumnii ţăranului din tabloul „1907”, de Octav Băncilă. Pumni strânşi 
şi priviri întrebătoare.

Poate că ar trebui să adăugăm şi imaginea asta la imaginea ţăranului 
român îmbrăcat în port tradiţional şi cântând din fluier o doină.

………………………………………………………………………………………………………
Astăzi, dacă m-aş întoarce,* aş găsi casa din portret la locul ei, cu viţa de 

vie atârnând deasupra filigoriei*, flancată de şură şi colnă. Din portretul de 
familie mai vieţuieşte doar Ilenuţa. S-a măritat şi s-a mutat în altă parte a 
satului. Mai vine, din când în când, şi vede de casă şi de grădină. Dacă m-aş 
întoarce, sunt sigur că aş găsişi piua* pentru găini la locul ei, plină cu apă. 
Poate că o umple Ilenuţa înainte să iasă pe poartă. Poate că ea, sau, poate, 
o ploaie răzleaţă…

Text: MUT LIVIU DAN
Consultant de specialitate: PROF. MONICA DUŞAN

Consultant local: LETIŢIA LĂZĂRUŢ
Fotografia face parte din arhiva 
familiei Nicu Corinda din Ţebea

ARC PESTE TIMP

laibăr, lăibăruţ, vestă
cişcăneu, batic
barşon, catifea
colop, pălărie
conci, mod de a purta părul de către femeile măritate, împletit într-o singură coadă, 
răsucită sub formă de melc şi prins la spate cu o agrafă.
cosiţă, cosiţe, păr împletit, cu aspect de funie, local numite „cici”
primă, fundă
„Bărăgan”, roman în două volume de V. Em. Galan, apărute în 1954 şi 1959.
„o repede privire”, expresia aparţine lui Mihai Eminescu
„Rodica”, personajul principal din poezia cu acelaşi nume, de Vasile Alexandri, unde 
„juna Rodică” apare alături de „junii semănători”
coşer, cuptor asemănător cuptorului de pâine,în care se pun fructele la uscat,pe o 
împletitură de nuiele
colnă, incintă sub forma unei camere din lemn, fără tavan, în care se găsea cuptorul de 

pâine, coşerul, ţestul, cazanul de fiert la porci şi o masă
pită, pâine
ţest, obiect în formă de clopot sub care, pe o vatră încinsă, se pune la copt o pâine, o 
mămăligă sau o plăcintă
butură, în textul de faţă ghizdul fântânii
cumpănă, local cântărig, datorită asemănării cu o balanţă
vălău, jghiab, închis la cele două capete, folosit la adăparea vacilor, realizat, local, din 
piatră.
ciutură, găleată realizată din doage de lemn, cu care se scoate apa din fântână.
astăzi dacă m-aş întoarce, text inspirat de atmosfera şi versul eminescian „astăzi chiar 
de m-aş întoarce”, din poezia „O, rămâi”.
filigorie, terasă din lemn, acoperită, făcând corp comun cu casa şi plasatăîn faţa intrării 
principale.
piuă, piuă pentru găini,bucată de piatră, rotundă sau dreptunghiulară, în care s-a 
practicat o scobitură ce se umple cu apă, pe care o beau puii sau găinile 
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Portret de familie
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La jumătatea lunii mai 2016, timp de două zile, 
jurnalistul, analistul politic şi mai nou diplomatul 
(cu acte în regulă) Emil Hurezeanu a făcut un „tur de 
forţă literar – publicistică” în două municipii arge-
şene încărcate de istorie mai veche sau mai recentă.

Prima oprire a făcut-o în „oraşul regilor – Cur-
tea de Argeş”, la invitaţia Clubului Iubitorilor de 
Cultură (C.I.C.), iar cea de-a doua în municipiul 
Piteşti, care tocmai se găsea în plină desfăşurare a 
manifestărilor dedicate aniversării celor 628 de ani 
de atestare documentară, la Biblioteca Judeţeană 
Argeş „Dinicu Golescu”.

În acest miniturneu, Emil Hurezeanu a pro-
movat volumul de comentarii şi eseuri „Pe trece-
rea timpului” , apărut sub îngrijirea prestigioasei 
edituri „CurteaVeche Publishing”, evenimentul 
cultural de la Piteşti conţinând în desfăşurător şi 
o consistentă conferinţă omonimă.

Experimentatul journalist practicant, până la 
perfecţionism, de la posturile de radio „Europa  Li-
beră” şi „Deutsche Welle” şi din media românească 
s-a oprit, argumentat şi convingător, în faţa sălilor 
arhipline şi a unui auditoriu captivat de subtilităţi 
şi complexităţi exersate asupra unor conţinuturi 
cuprinse în carte.

Printre temele lansate, argumentate şi înscri-
se în volumul de faţă, se numără: dificultăţile de 
creştere democratică întâmpinate de ţara noastră, 
în contextul de după Războiul Rece; fisurile şi vul-
nerabilităţile civilizaţiei euro-atlantice; politica şi 
populismul; politica şi antipolitica; paradoxurile 
naţional – comunismului românesc; Europa în-
tre crizele de creştere şi criza terminală; Rusia şi 
românii; terorismul şi democraţia; globalizarea 
economică şi digitală ş.a.

Prin cele două scurte texte puse „în oglindă” din 
Tudor Arghezi (Icoane de lemn, 1929) şi „Europe` 
s banlieue” („The Economist”, 4 noiembrie 2005), 
autorul ne introduce „între cele două mări: 1996-
2000”.

Nu este deloc întâmplător că două personalităţi 
din cultura şi publicistica română, Andrei Pleşu şi 
Cristian Tudor Popescu, exprimă succinct şi accen-
tuat aprecierile privind pe jurnalistul, omul culti-
vat, bine crescut, şarmant, care ştie o mulţime de 
lucruri, cu o compact experienţă de viaţă, calităţi 
care îl feresc pe Emil Hurezeanu de superficialitatea 
agresivă a numeroşilor „scribi juvenili şi netrăiţi”.

Emil Hurezeanu iubeşte România ca pe o iubită, 
nu ca pe o mamă, cum recomanda Caragiale. După 

ce Emil Hurezeanu a părăsit-o pentru Europa Li-
beră, România l-a aşteptat să se întoarcă, pentru 
că e printre foarte puţinii care ştiu să spună, nouă 
şi lumii, povestea acestei ţări.

@ CONSTANTIN BĂJENARU

RECENZIE

EMIL HUREZEANU:
„Pe trecerea timpului - 

Jurnal politic românesc 1996-2015”
DIPLOMAŢIE, PROFESIONALISM, IMPLICARE MAJORĂ, JURNALISM 

CÂT CUPRINDE, PERFECŢIONISM ȘI EUROPENISM /ROMÂNISM
....într-o carte cu de toate, asumate....

77 DE ANI
Ion I. Brătianu şi-a sărbătorit cea de a 77-a ani-

versare, într-un cadru intim, la palatul ce-i poar-
tă numele. Am remarcat, printre participanţi, pe 
generalul Iulian Vlad, generalul Ştefan Mateescu, 
prof. univ. Florian Tănăsescu, pe publiciştii Dumitru 
Avram, Igor Butnaru, Elisabeta Iosif - redactor şefla 
revista de literatură, carte, artă „Cetatea lui Bucur”, 
Cristi Cristescu, director coordonator al revistei „Vla-
hia-Dacia Nemuritoare”, Ilie Gavra - senior editor 
al revistei „Vlahia-Dacia Nemuritoare”, Florentin 
Popescu - redactor şef la revista „Bucureştiul Literar 
şi Artistic”, scriitorul Dinu Grigorescu - directorul 
ziarului de cultură „Ciripit de pasăre”, prof. univ. Mi-
hail Diaconescu şi soţia sa, Corina Diaconescu, fostul 
deputat Vasile Rădulescu, avocatul Victor Gafiuc, 
scriitorul George Corbu, scriitoarea Carolina Ilica, 
laureată a premiului de poezie „Nichita Stănescu”, 
precum şi pe fiul dânsului - Ion Constantin Brătianu, 
însoţit de logodnica sa, avocat dr. Cristina Munteanu.

Majoritatea celor prezenţi au evocat viaţa, acti-
vitatea şi poveştile care i-au apropiat de sărbătorit. 
Evenimentul s-a desfăşurat în Palatul familiei Bră-
tianu, clădire-monument istoric, operă a arhitec-
tului Ion N. Socolescu, locul unde îşi desfăşoară 
activităţile culturale Fundaţia ce poartă numele 
sărbătoritului. Acest loc, încărcat de istorie, găz-
duieşte o expoziţie permanentă a pictorului Alecu 
Ivan Ghilia şi una de fotografii care-1 înfăţişează 
pe sărbătorit alături de marile valori ale vieţii cul-
turale şi politice româneşti.

După ce domnul Brătianu şi-a primit urările 
de sănătate şi viaţă lungă, însoţite de cadourile 
de suflet ce i-au fost oferite de oaspeţi - prieteni 
dragi - am fost invitaţi la o recepţie în sala General 
Constantin I. Brătianu, unde, până la ceas târziu 
din seară, s-au depănat plăcute amintiri.

@ GABRIELA OPREA
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În urmă cu 52 de ani, echipa femi-
nină de handbal Rapid Bucureşti câşti-
ga Cupa Campionilor Europeni. O altă 
reprezentantă a Capitalei, CSM, a rea-
dus în ţară trofeul denumit acum Liga 
Campionilor, în luna mai anul acesta. 
Succes obţinut de o formaţie care evolua 
pentru prima oară în principala compe-
tiţie continentala intercluburi, la care a 
mai adăugat titlul de campioană a ţării 
şi Cupa României.

Trei victorii finale impor-
tante, realizate în mai puţin 
de o lună, sub conducerea 
unui antrenor danez, Kim 
Rasmussen, care ştia încă din 
februarie că va pregăti altă 
echipă. Înaintea Final Four-
ului Ligii Campionilor de la 
Budapesta a aflat că va pregăti 
reprezentativa feminină a ţării 
gazdă a competiţiei. Soarta a 
vrut ca tehnicianul să conducă 
spre victorie echipa CSM Bu-
cureşti tocmai într-o confrun-
tare cu o formaţie mult mai 
bine cotată, Gyori Audi ETO, 
care evolua în capitala Ungariei, în faţa 
a 12.000 de suporteri; dar şi a 600 de 
români, veniţi din diverse localităţi. 
Deşi porneau cu şanse minime, dato-
rate locului 4 pe care s-au clasat în faza 
grupelor, handbalistele campioanei Ro-
mâniei s-au autodepăşit în acest Final 
Four, reuşind o victorie la şase goluri di-
ferenţă, 32-24, cu Vardar Skopje şi una 

în confruntarea cu favorita publicului, 
după executarea loviturilor de departa-
jare, în urma cărora au devenit reginele 
Europei la sportul cu mingea mică.

Comentatorul EHF TV, Tom 
O’Branuagain, mărturisea că a urmărit 
o finală fascinantă, în care învingătoa-
rea a avut câteva atu-uri care au contri-
buit la acest succes: pregătirea mentală, 
tactic şi psihică făcută de antrenor, neu-

tralizarea principalelor jucătoare adver-
se printr-o apărare fermă, eficacitatea 
suedezei Gullden, autoare a 15 goluri, şi 
a unui total de 108, devenind principal 
marcatoare a competiţiei, plus paradele 
formidabile ale portarului Grubisic.

„Speram la două trofee, dar să câş-
tigăm trei a fost ceva incredibil. Sunt 
mândru de ce am făcut împreună cu 

aceste fete formidabile şi nu voi uita 
niciodată aceste performanţe. Cred că 
nici Hollywoodul nu putea scrie mai 
bine această poveste”, remarca Ras-
mussen la încheierea finalei. Realitatea 
este că a creat un lot extrem de omo-
gen, în care experienţa unor jucătoare 
precum Cristina Vărzaru, trilplă câşti-
gătoare a Ligii Campionilor cu Viborg, 
formaţie din ţara antrenorului, şi acum 

cu CSM, Aurelia Brădeanu, 
Iulia Curea, Oana Manea, 
completată de cea a strani-
erelor Gullden, Rodrigues, 
Pessoa, Grubisic, Jorgensen, 
Torstensen, Fisker, Vetkova 
s-a împletit armonios cu do-
rinţa de afirmare a unor tine-
re ca Bianca Bazaliu sau Iulia 
Iordache.

Cristina Vărzaru declara, 
la rândul ei: „Nu mă gândeam 
că la vârsta mea (aproape 38 
de ani, n.r.) voi mai câştiga 
Liga Campionilor. Ştiu că am 
muncit mult şi sper să mai 

obţin trofee cu noul antrenor Jakob 
Vestergaard, care a mai fost la echipa 
noastră în perioada 2014-2015”. Ves-
tergaard, venit tot din ţara lui Hamlet, 
a pregătit naţionala Germaniei, având 
în palmares două Ligi ale Campionilor 
cu Viborg.

@ RADU LEVÂRDĂ

Victorie la puterea 
a treia pe semicerc!
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SC TELEGA BĂI SRL

Alina Ciopec 
este o adolescentă cu preo-
cupări mult mai diferite de-
cât ale prietenelor ei. Dese-
nează încă dinainte să scrie, 
iar schiţele ei au evoluat de 
la simple peisaje, la creio-
nat portretele unor actori 
de filme vechi până la con-
cepte futuriste pe care, pro-
babil, o să le vedem materi-
alizate în clădiri nu peste 
multă vreme. 

Este pasionată de călăto-
rie şi asta se vede în detali-
ile schiţelor ei şi, dacă nu 
are la îndemână un creion, 
poate folosi la fel de bine... 
şi cafeaua de la o terasă!

Are o înclinaţie nativă că-
tre desen, domeniu în care 
şi-ar dori să şi profeseze 
peste câţiva ani. În mod si-
gur un viitor designer, tâ-
năra îşi împarte acum tim-
pul între pregătirile pentru 
Bacalaureat şi pasiunea 
pentru desen.


