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    Eminescu,
Noi documente în arhive str\ine

(I)
NOTE

Insistența de a se prezenta, în profunzime, dimensiu-
nea cognitivă a vieții și a creației lui Eminescu ar părea, 
la prima vedere, o exigență excesivă, caracteristică unui 
curriculum educațional canonic, care ar explica, pe alo-
curi, dificultatea de înțelegere și de asimilare, de către 
tânăra generație, a problematicii eminesciene abordate 
în scrierile cercetătorilor contemporani.

Evidențiind semnificația acestei constatări subiective, 
pe alocuri pesimiste, adăugăm în contrapondere o nouă 
perspectivă, încurajatoare, cu nuanțe de ordin morali-
zator: cunoașterea biografiei poetului nostru național 
asigură, cu certitudine, depășirea unei limite, a unui prag 
ispășitor, eliberator în egală măsură de păcatul ignoranței 
arogante, o iertare postumă a culpabilității unei societăți 
nepăsătoare față de tragicul sfârșit al omului deplin al 
culturii române, totodată un titlu de distincție și noblețe 
spirituală pentru cei ce se încumetă să străbată meandrele 
labirintice ale vieții lui Eminescu.

Exponent unic al însușirilor celeste ale gândirii și 
marcher de universalitate al geniului neamului nostru, 
Luceafărul poeziei române prefigurează sinteza perfectă 
a pietății față de sacrificiile și împotrivirile de o inegala-
bilă exemplaritate ale acestui popor urgisit de istorie și 
a devotamentului jertfelnic întru apărarea neprețuitelor 
sale crezuri existențiale. 

În siajul creat de talazul defăimărilor demolatoare, în 
vuietul pichamărelor mânuite de elitocrația inchizitorială, 
venită de niciunde să ordoneze ierarhiile în câmpul emi-
nescologiei, precum furtuna din senin, dosarul așa ziselor 
reevaluări critice ale eminescianismului contemporan a 
generat o polemică sterilă și găunoasă, vătămătoare celui 
martirizat, dar prielnică procurorilor de înaltă curte de 
justiție și casație literară, urcați pe nepusă-masă pe un 
tetrapod al faimei factice.

Eminescu este o mască a imaginarului colectiv, rezul-
tatul unui proces de hiperbolizare a unui destin tragic, 
spun aceștia, un mit artificial, construit post factum, a 
cărui deconstrucție este un proces necesar de purificare 
a istoriei și culturii moderne de rezidurile unei ideologii 
toxice. Recalibrarea portretului real al lui Eminescu pre-
supune renunțarea la modelul dogmatic, ideologizant, cu 
nuanțe patriotarde, proces urmat de recompunerea prin 
metode imagistice moderne a chipului real al acestuia.

Pornind de la această polemică, aparent inutilă, consi-
derăm că reacția taberei „pro-Eminescu” are nevoie de o 
infuzie de raționamente inatacabile, de exprimare logică 
și coerentă, într-un limbaj de o sagacitate firească, așezat 
în limitele bunei cuviințe a argumentelor.

De aceea, căutările recente pe care le-am efectuat în 
arhive și în colecții publice din diverse țări ale lumii și-au 
propus să răspundă în principiu acestor două întrebări 
cruciale: cât de cunoscut era Eminescu, în timpul vieții, 

în lumea literară din străinătate, și care au fost vectorii 
de imagine ai așa zisului cult pentru poetul nepereche.

Cu ajutorul cercetărilor efectuate în ultima vreme 
am identificat câteva articole de presă, inedite, respectiv 
lucrări cu caracter bibliografic, aflate în colecții speciale 
din biblioteci și fonduri documentare de peste hotarele 
țării, nemenționate până în prezent în exegeza emines-
ciană, care vin să întregească portretul neștiut al aceluia 
care, surprinzător, începuse să fie cunoscut și apreciat în 
mediile culturale din străinătate, mai mult decât știam 
până în prezent.

Izvoarele documentare aflate în țări precum Franța, 
Italia, Germania, Austria, Marea Britanie, Statele Uni-
te ale Americii, atestă prezența vie, palpabilă, a operei 
și biografiei poetului nostru național în scrieri, presă și 
dicționare de certă notorietate, precum și percepția unor 
ziariști străini vis à vis de Eminescu, apreciat drept un 
mare scriitor român.

Aceste argumente de ordin documentar au darul 
să convingă cititorul român de astăzi că mitul lui Emi-
nescu nu este o construcție artificială, imaginară și fără 
conținut, născută, potrivit unor opinii recente sau mai 
vechi, abia după moartea acestuia. 

Am selecționat ziare și cărți din perioada 1876 - 1889, 
deci preponderent din timpul vieții scriitorului și, cu câ-
teva excepții, consemnări de presă din perioada imediat 
următoare, interval de timp relevant, raportat la disputa 
iscată în jurul imaginii lui Eminescu, așa cum a fost ea 
receptată dincolo de hotarele țării, demonstrând că nu 
așa-zișii adulatori autohtoni ai cultului lui Eminescu au 
ridicat în slavă statuia unei false zeități, că nu ei au sub-
liniat primii caracterul universal al acestei personalități 
a culturii române.

În toamna anului 1883, pe când Eminescu, nefericitul 
chiriaș al stabilimentului de sănătate al dr. Souțu se găsea 
sub rigoarea unei recluziuni nemeritate, literați din în-
treaga lume se întruneau la Amsterdam, în cadrul celui de 
al 6-lea Congres al „Asociaţiei Literare Internaţionale”. 
Într-un efort de compasiune solidară, lor li se prezenta 
situația lui Eminescu, cazul său devenind de notorietate 
internațională! 

Această asociație a fost fondată la Paris, în anul 1878, 
la inițiativa lui Victor Hugo, ales președinte de onoare, 
având ca scop soluționarea unor probleme ce afectau 
viața scriitorilor, în special protejarea mișcării literare 
din diverse țări ale lumii, precum și apărarea dreptului 
de proprietate intelectuală asupra operelor artistice, a 
dreptului de autor.

Asociația a ținut următorul congres, după înființare, 
la Londra (1879), apoi la Lisabona (1880). Ne vom 

concentra însă atenția asupra congresului de la Viena 
(1881), acțiune criticată de ziarul „Timpul”, fiindcă aici 
s-au petrecut două evenimente importante: alegerea lui 
V.A. Urechea în comitetul de onoare al asociației, pre-
cum și cererea membrilor congresului, adresată țarului 
Alexandru al Rusiei, de punere în libertate a celebrului 
scriitor Cernișevschii, deținut în Siberia de peste 18 ani. 
Observăm, așadar, că asociația urmărea situația perso-
nală a scriitorilor asupra cărora autoritățile manifestau 
o atitudine ostilă, încât orice discuție cu privire la soar-
ta unui scriitor trezea imediat atenția opiniei publice 
internaționale. Era Eminescu un asemenea caz ? Cu 
certitudine, putea fi !

În primăvara anului 1882 (22-27 mai) are loc Con-
gresul de la Roma, cu care prilej participanții aleg pe 
regina Elisabeta, cunoscută ca scriitoare sub numele 
de Carmen Sylva, în Comitetul de Onoare al „Asociaţiei 
Internaţionale a Scriitorilor.”

Fiind un for internațional al scriitorilor, aici se pre-
zentau anual rapoarte privind aspecte importante ale 
mișcării literare din diferite țări ale lumii, se discutau 
chestiuni privind situația scriitorilor și operelor lor. Anul 
1883 a marcat momentul prezentării situației din Ro-
mânia.

Acestea erau detalii importante pentru a înțelege 
importanța evocării cazului Eminescu în cadrul congresu-
lui desfășurat la Amsterdam, în 1883, unde reprezentanții 
României vor juca un rol important.

(continuare în numărul viitor)

@ DAN DULCIU

tablou himeric sau portret real?
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Serata din iunie „Eminescu jurnalistul” 
a continuat tradiția evenimentelor menite 
să pună în lumină activitatea publicistică de 
excepție a poetului național al românilor. 

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Ro-
mânia a propus așadar, pentru seara zilei 
de 13 iunie la orele 18:00, în sala ICR din 
București, trei invitați de prestigiu, cercetă-
tori consecvenți ai vieții și ai operei lui Mihai 
Eminescu. În sala cu ferestrele larg deschise, 
prin care bătrânii tei de pe Aleea Alexandru 
își trimiteau parfumul pătrunzător, spiritul 
lui Eminescu parcă ne șoptea „din teiul sfânt 
şi dulce o ramură să frângi”. 

Ca de fiecare dată, domnul Doru Dinu 
Glăvan, președintele Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, realizatorul și 
moderatorul seratelor, a adresat cuvinte 
de bun venit celor prezenți. 

Pentru început am audiat erudita expu-
nere a domnului prof. dr. Gheorghe Florin, 
cu titlul „Din corespondenţa lui Matei Emi-
nescu”. Domnul prof. dr. Gheorghe Florin a 
conturat în linii ferme, atmosfera istorică și 
culturală în care se petreceau evenimentele 
tragice din viața poetului, pornind de la cele 
trei scrisori semnate de Matei Eminescu și 
adresate criticului Titu Maiorescu.

A urmat expunerea „Arc poetic tran-
satlantic: Mihai Eminescu – Edgar Allan 
Poe”. Domnul Ioan Iacob, redactor șef ad-
junct al publicației „Jurnalul Bucureștiului” 

a subliniat aspectele unei paralele posibile 
între cei doi mari poeți romantici. În fina-
lul intervenției, pe fundalul acordurilor de 
pian, domnul Ioan Iacob a rostit un poem 
de Eminescu, în limba română și engleză. 

„Un Eminescu mai puţin cunoscut. 
Adăugiri biografice” a fost expunerea reali-
zată de domnul Dan Toma Dulciu. De fapt, 
domnul Dan Toma Dulciu a continuat, și cu 
această ocazie, să prezinte conținutul stu-
diului său intitulat „Contribuţii la biografia 
lui Mihai Eminescu. Documente inedite”, 
prin care aduce în atenție articole de presă 
necunoscute și noi repere bibliografice, des-
coperite de el în arhive și biblioteci străine. 
Au fost aduse în fața publicului, noi dovezi 
în limbile engleză, franceză, germană, ita-
liană, poloneză, bulgară, rusă, care atestă 
notorietatea Poetului nostru național în 
publicații din Europa și în cărți tipărite în 
America în timpul vieții sale, dar necunos-
cute de exegeții operei eminesciene.

Autorul a arătat că la Congresul al 
VI-lea al Asociației Literare Inter na țio nale, 
desfășurat în septembrie 1883 la Amster-
dam, tânărul diplomat T.G. Djuvara a pre-

zentat participanților situația în care se afla 
în acea vreme Mihai Eminescu. Ca urmare, 
presa internațională a reacționat energic, 
astfel încât autoritățile de la București au 
grăbit soluționarea ”cazului Eminescu”. Po-
etul a fost trimis în luna noiembrie la Viena, 
într-o clinică selectă, iar în decembrie i s-a 
publicat primul volum de versuri, în lipsa 
lui. Concluzia domnului Dan Toma Dulciu 
a fost aceea că mitul lui Eminescu nu a fost 
o creație autohtonă, construită în mentalul 
colectiv de numeroșii admiratori ai Lucea-
fărului. Personalitatea acestuia era deja o 
certitudine pe plan literar internațional. 
Dicționarele și criticii literari îl numeau 
deja „poet național”, egal ca valoare cu marii 
scriitori străini ai timpului.

Comunicarea domnului Dan Toma Dul-
ciu, una dintre cele mai emoționante din 
câte a produs cercetarea noastră istorică 
literară în ultimii ani, a fost ascultată cu un 
interes excepțional. Domnia sa se numără 
printre cei mai importanți descoperitori de 
documente inedite legate de viața și opera 
lui Mihai Eminescu. Programul serii a fost 
completat de trupa Teatrului „NostruM” 

care a prezentat sceneta cu două personaje 
„Farmacia” de Corneliu Zeana. Au intepre-
tat Mariana Anghel și autorul.Rostind ver-
suri închinate nemuritorului nostru poet, 
actrița de mare prestigiu Doina Ghițescu 
ne-a impresionat cu vocea ei caldă, marcată 
de accente expresive și inflexiuni care ajung 
totdeauna la suflet.

În încheierea întâlnirii, domnul preșe-
dinte Doru Dinu Glăvan, trupul și sufletul 
acestor manifestări de neuitat, a trecut în 
revistă cele 26 de ediții ale seratelor intitu-
late „Eminescu jurnalistul”. 

La aceste ediții au fost prezenți invi-
tați de mare prestigiu, celebrități ale vie-
ții culturale din București, din țară și din 
străinătate, care au împărtășit publicului, 
totdeauna numeros și foarte exigent, cerce-
tările, descoperirile, exegezele și opiniile lor 
despre viața și opera marelui nostru poet, 
dar și despre alți creatori care au contribuit 
și contribuie la realizarea unor opere sem-
nificative pentru destinul culturii române 
în lume și în istorie.

@ CORINA VLAD DIACONESCU

Serata „Eminescu, jurnalistul”
13 iunie 2016

Gala premiilor UZPR 
„Eminescu, ziaristul” 2016 

(file din poveste)

Uniunea Ziariștilor Profe-
sioniști din România a devenit 
marți, 28 iunie, o mică republică 
meritocratică, premiind persona-
lități ale vieții academice și cul-
turale românești, remarcate prin 
studii asupra monumentalei ope-
re eminesciene. Criterii precum 
competența analitică, acribia și 
pasiunea pentru creația literară, 
gândirea politică și notația jurna-
listică ale lui Mihai Eminescu au 
condus anul acesta la selectarea 
unei triplete valorice care să con-
tracareze spiritual ceea ce poetul 
numea amar, într-un articol din 
1879 la ziarul „Timpul”, „mize-
ria vieții noastre publice” ori, în 
1880, „semibarbaria”, „ignoran-
ța lustruită, cupiditatea dema-
gogilor, suficiența nulităților” 
ce surprind și azi, după aproape 
un veac și jumătate, „patologia 
societății noastre”.

Meritorie, la rându-i, inițiati-
va UZPR (aflată la a patra ediție) 
a avut în centru principiul gândi-
torului Eminescu, după care „în 
țara noastră este de ajuns dacă 
se asigură înaintarea meritului 
și a muncii; e destul atâta” pen-
tru a pune în mișcare mecanis-
mul societății noastre. Au fost 
acordate premii simbolice, fără 
valoare materială, dar cu atât 
mai valoroase spiritual, demon-
strând, cum credea poetul, că „un 
om poate să n-aibă nimic, având 
totul”, înălțat prin cuget deasu-
pra celor care par „să aibă totul, 
neavând nimic”. 

Au avut, astfel, totul – consi-
derația și admirația membrilor 
UZPR, recunoașterea publică a 
roadelor muncii lor de cercetare 
și „eternitatea clipei” de mulțu-
mire pentru strădania lor – scrii-
toarea Lucia Nenati Olaru, filolo-

gul și istoricul literar Dan Toma 
Dulciu și profesorul dr. Theodor 
Codreanu, cunoscut eminescolg, 
premiat de Academia Română 
pentru cercetare literară. Aces-
tor premii li s-a adăugat diploma 
specială, de ambasador al poezi-
ei eminesciene în lume, acordată 
poetei și traducătoarei Carolina 
Ilica – o „distincție pentru dis-
tincție”, competență și patrio-
tism întru promovarea valorilor 
literare naționale, în vremi ne-
statornice, bătute de vântul unei 

anihilante globalizări culturale.
Discursurile de tip Lauda-

tio, susțintute de prof. univ.dr. 
Nicolae Georgescu și de prof. 
George Ene – ele însele prilejuri 
de sărbătoare a gândului și a cu-
vântului – au conturat portrete 
de intelectuali autentici și expe-
rimentați, cu mii de ore de zbor 
în aerul tare al înălțimilor operei 
eminesciene și tot atâtea articole, 
studii și analize ale creației lui, 
într-un demers de tip „restitutio 
in integrum” al monumentalei 

personalități a scriitorului și 
jurnalistului Mihai Eminescu. În 
micile spații-interstițiu dintre in-
tervențiile domnului Doru Dinu 
Glăvan, președintele UZPR, am-
fitrion inspirat al evenimentului, 
ale laureaților și ale celor ce le-
au prezentat activitatea, s-au ivit 
calde răgazuri pentru poezie, în 
lectura autoarelor Lucia Nenati 
Olaru și Carolina Ilica, ori pentru 
câteva acorduri de doină – gen 
folcloric atât de iubit de poet.

„Aceasta este povestea. Iar în-
țelesul alegoric ce i-am dat e că”, 
dacă valorile noastre intelectuale 
de azi sunt din ce în ce mai pu-
țin (re)marcate într-o societate 
românească grăbită și neatentă, 
se pot găsi, iată, mijloace de a le 
aduce la lumină, căci, parafra-
zând pe autorul „Luceafărului”,  
rodul lor „n-are noroc, dar n-are 
nici moarte”. Laudatio, UZPR !

@ DR. CORINA POPESCU
UZPR

prof. George Ene şi
filologul şi istoricul literar Dan Toma Dulciu

prof. dr.
Theodor Codreanu

prof. univ.dr.
Nicolae GeorgescuLucia Nenati Olaru
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Pentru că termenul de adoptare tacită a Inițiativei 
legislative privind declararea zilei de 28 iunie ca „Ziua 
Ziaristului Român” se împlinea în data de 16 martie 2016, 
cu o zi înainte, adică în ziua de 15.03.2016, se înscrie pe 
Ordinea de zi a plenului Senatului României, printre cele 
31 de Proiecte de legi și Inițiative legislative, și propunerea 
prin care ziariștii și-au dorit o zi legiferată.

Înainte de a prezenta „Expunerea de motive” prin care 
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, „singu-
ra asociație profesională de creație publicistică 
și jurnalistică a ziariștilor din România și din 
comunitățile românești de peste hotare și cu sta-
tut de utilitate publică”, și-a dorit ca ziua de 28 iunie să 
fie declarată „Ziua Ziaristului Român”, vă voi arăta modul 
în care „aleșii neamului” au înțeles (sic!) să judece și să 
voteze această propunere legislativă.

Înregistrată la Senatul României, în data de 
08.09.2015, Propunerea a fost trimisă pentru aviz la Con-
siliul legislative și la Guvern pentru un punct de vedere. 
Consiliul legislativ a trimis Senatului Aviz favorabil, în 
data de 14.10.2015. 

În data de 16.11.2015, Propunerea este trimisă pen-
tru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte și 
minorități, de unde primește aviz Favorabil. În aceeași 
zi, 16.11. 2015, Propunerea legislativă este trimisă, pen-
tru raport, la Comisia pentru cultură și media, având ca 
termen data de 08.12.2015, dar onorata Comisie depune 
Raportul cu nr.179, Negativ, abia pe data de 14.03.2016 (!) 
și peste o zi, în data de 15.03.2016, este înscrisă pe ordinea 
de zi a plenului Senatului.

Din cei 176 de senatori, aleși de necăjitul și mult prea 
încrezătorul popor român, să îi gestioneze interesele și să 
îi dea legi drepte, printre sesiuni caraghioase de „miruit”, 
s-au adunat, în data de 15 martie 2016, doar 69, nici jumă-
tate dintre onorabili. Restul s-a „dedat risipei” propriilor 
interese și sărbători naționale. Totuși, s-au prezentat în 
plenul Senatului și au ocupat confortabilele și odihnitoare-
le fotolii, așa cum am mai spus, 69 de stimabili cu cugetele 
limpezi și dornici de a construi destine.

Știm, pentru că așa am citit și am reținut din regula-
mentele Senatului, că o inițiativă legislativă se transformă 
în lege urmând un anumit traseu:

l Să fie examinată și avizată în cadrul comisiilor 
permanente;
l Să fie inclusă pe ordinea de zi a Camerei compe-
tente și să fie dezbătută de aceasta;
l Să fie votată în plenul Camerei;
l Să fie trimisă la Camera care are competență 
decizională;
l Etc, etc, etc…

Traseul legislativ al inițiativei legislative privind de-
clararea zilei de 28 iunie ca „Ziua Ziaristului Român”, 
înregistrată la Senat ca L624/2015, a fost unul normal 
până când inițiativa a intrat pe „mâna și pohta” Comi-
siei pentru cultură și media, acolo unde inițiatorii ei ar 
fi așteptat, dacă nu un sprijin, cel puțin discernământ, 
în sensul de a judeca și de a aprecia lucrurile la justa lor 
valoare, mai ales că aproape toți membrii acestei Comisii 
pentru cultură și media au fost profesori și ziariști. Nu ne 
îndoim că au fost profesori și ziariști, așa cum au scris în 
stufoasele CV-uri, dar ne punem câteva semne de între-
bare, referitor la modul cum s-a dezbătut inițiativa atât 
în cadrul Comisiei cât și în plenul Senatului, dacă poate fi 
numit plen, adică totalitatea membrilor unei organizații, 
o adunare la care participă mai puțin de jumătate din cei 
plătiți să fie prezenți.

Așadar, din cei 176 de senatori care alcătuiesc Senatul 
României, în data de 15 martie 2016, când a trebuit să se 
dezbată și să se voteze cele 31 de legi și inițiative legislative, 
între orele 09.30 - 13.00, au fost prezenți 69 de senatori!

Dar ce au votat senatorii prezenți?
Poate că nu suntem noi deprinși cu modul electronic 

de votare, dar am arătat, mai devreme, care este „traseul” 
unei inițiative legislative până să ajungă lege.

Așadar, inițiativa legislativă este examinată și avi-
zată, inclusă pe ordinea de zi, dezbătută și votată.

Repet: Inițiativa legislativă, nu raportul unei comisii, 
în cazul de față, Comisia pentru cultură și media.

Cei 69 de senatori prezenți au votat astfel: DA= 44; 
NU= 13; Abțineri = 9; Nu au votat = 3

Întrebarea pe care ne-am pus-o a fost următoarea: Ce 
au votat senatorii???

Dacă au votat inițiativa legislativă, 
cei 44 de senatori (exact un sfert din 
numărul aleșilor) care au votat DA, au 
votat în favoarea inițiativei legislative 
pentru declararea zilei de 28 iunie ca 
„Ziua Ziaristului Român”!

Dacă, însă, senatorii prezenți au vo-
tat raportul nr.179, al Comisiei pentru 
cultură și media, atunci, se pare, nu s-a 
respectat regulamentul Senatului, iar 
respingerea ei trebuie revizuită, dacă 
se mai poate, fiind lovită de nulitate. 

Modul în care a lucrat Comisia pen-
tru cultură și media, putem să afirmăm, 
fără a greși, este o „lucrătură”, și-l vom 
analiza în următoarele materiale ra-
portându-ne la luările de cuvânt din 

plenul Senatului ale celor câtorva va senatori. Nu este de 
prisos să amintim cum au votat, oare ce au votat?, membrii 
Comisiei pentru cultură și media. Nu au votat, din diferite 
motive, numai de dumnealor știute, 8 (opt) senatori, un 
senator s-a abținut de la vot și doi senatori au votat DA!

Este, cel puțin, curios felul în care s-au prezentat la vot 
membrii acestei Comisii pentru cultură și media!

Președintele ei, fostul profesor, ziarist și patron de pre-
să, Georgică Severin, a afirmat, în mai multe ocazii că, 
în cadrul Comisiei, votul a fost în unanimitate împotriva 
inițiativei legislative! Atunci cum se explică, că d-l senator 
Florian Daniel Cristian s-a abținut de la vot???

L-au cuprins remușcările sau președintele comisiei 
interpretează unanimitatea altfel decât „cu aprobarea tutu-
ror, fără ca nimeni să aibă altă părere, altă atitudine”???!!!

Vom continua să dezvăluim, în numărul viitor al 
gazetei noastre „Cronica timpului”, revistă a Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România, „singura asociație 

profesională de creație publicistică și jurnalisti-
că a ziariștilor din România și din comunitățile 
românești de peste hotare, și cu statut de utilitate 
publică”, spre știința președintelui Comisiei pentru cultu-
ră și media, care a afirmat că sunt „o mulțime de uniuni”!?, 
atitudinea toxică a unor senatori față de valorile noastre 
naționale, față de responsabilitate, de corectitudine și de 
atitudine. 

Redăm, în continuare, pentru deplină înțelegere și 
aprofundare, „Expunerea de motive” prin care Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști din România, prin mijlocirea unui 
senator român, a dorit și dorește declararea zilei de 28 
iunie drept „Ziua Ziaristului Român”.

Reflecţie asupra unei iniţiative legislative 
– 28 IUNIE –

„Ziua Ziaristului Român”

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru proclamarea zilei de 28 IUNIE 

„Ziua Ziaristului Român”

n Ziaristul român a fost, de-a lungul timpurilor, 
conștiința neamului său și s-a aflat în primele rân-
duri ale luptei pentru independență, libertate soci-
ală, redeșteptare și reîntregire națională.
n De-a lungul timpului, indiferent de regimul poli-
tic, ziaristul român a fost ținta celei mai feroce agre-
siuni psihice, dar și fizice, i-au fost instrumentate 
procese politice pentru că a îndrăznit să gândeas-
că și să scrie demascând prostia, fățărnicia, hoția, 
corupția, minciuna și trădarea de țară.
n Ziaristul român a 
fost și se află înro-
lat în marea Oaste 
a neamului româ-
nesc, Limba Româ-
nă, ca oștean cre-
dincios în apărarea 
Bisericii, a Istoriei 
și a Neatârnării 
naționale.
n Ziaristul român 
a înțeles, din cele 
mai vechi și dra-
matice vremuri, că 
exercitându-și cu 
dragoste și credință 
profesia, se va 
înălța în aceeași 
măsură în care se jertfește pe altarul Adevărului.
n Ziariștii români au fost condamnați de regimul 
comunist totalitarist la grei și nemeritați ani de 
temniță, alții la moarte, pentru delict de opinie și 
pentru hotărârea lor neclintită de a se pune în slujba 
onoarei și a dreptății.
n Statul român are obligația morală și de onoare 
de a fi recunoscător acestor martiri ziariști prin 
instituirea Zilei Naționale a Ziaristului Român, 
ca semn de respect pentru lupta neîntreruptă în 
slujba adevărului și a neamului românesc, pentru 
întărirea statului de drept, a democrației și a va-
lorilor general umane: adevăr, respect, toleranță, 
solidaritate și libertate. 

Ca urmare a solicitărilor întemeiate, venite din 
partea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, 
propun declararea zilei de 28 iunie ca „Ziua Ziaris-
tului Român”, această zi având o semnificație deose-
bită pentru ziariștii români, fiind ultima zi la ziarul 
„Timpul”, a jurnalistului Mihai Eminescu, chiar în 
ziua în care a publicat articolul despre libertatea 
presei și ziua când ni s-a furat o parte din Țară. Este 
ziua pe care nu trebuie să o uităm niciodată, este 
ziua când ziaristul român trebuie să simtă ajutorul 
cetățeanului român, al Statului Român. 

P.S.: Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă din Camera Deputaţilor a 
votat, spre cinstea componenţilor ei, în una-
nimitate, în favoarea iniţiativei legislative.

@ ION BĂDOI
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ALEGERILE PENALILOR

Hienele nu fug de lângã pradã!

@ Dipl. Ec. PETRE RĂCĂNEL
Preşedintele Federaţiei Societatea

Civilă Românească

În ultimii 27 de ani, poporul român a 
acumulat, permanent, nemulțumiri față de 
cei care au fost la putere și care nu și-au res-
pectat mandatele primite de la votanți, pro-
misiunile și programele făcute alegătorilor 
și, nu în ultimul rând, obligațiile luate față 
de popor și de țară. 

Toate alegerile, organizate după 
Revoluția din 1989, au scos la rampă par-
tide politice și diverși cetățeni care au pus 
mâna pe putere, au devenit lideri de opinii, 
lideri de partide așa zis tradiționale și care 
timp de 27 de ani s-au succedat la putere, 
separat sau prin diverse coaliții făcute cu 
ocazia alegerilor, și care au avut darul de a-l 
înșela pe cetățean dându-i senzația, impresia 
și speranța, de fiecare dată, că se va schimba 
ceva în bine, că vor să facă politică pentru cei 
care i-au votat, că ei sunt în slujba populației 
și nu invers, iar consumatorii și beneficiarii 
tuturor serviciilor socio-economice de pe 
piață vor fi mulțumiți și satisfăcuți de înde-
plinirea sarcinilor pe care le-au dat politici-
enilor prin votul liber exprimat. 

La un an și jumătate de la schimbarea de 
gardă de la Palatul Cotroceni când societatea 
civilă a demonstrat ce forță poate avea și în 
mediul virtual, nu doar în stradă, profund 
nemulțumiți de felul în care arată astăzi 
țara, am visat că alegerile din iunie 2016 ne 
vor aduce liniștea și pacea de care poporul 
are nevoie după ce a fost mulți ani divizat și 
manipulat de către cei care ar fi trebuit să-i 
reprezinte interesele. Așteptările noastre au 
fost infirmate, din nou, în totalitate (pentru a 
câta oară?), alegerile desfășurându-se în nota 
lor caracteristică de minciună, înșelăciune, 
candidați care nu au nimic comun cu idea-
lurile, nivelul de trai al poporului și interesul 
național. „Timonierii”, aceiași, în libertate 
sau din închisori, au condus în derivă (pen-
tru popor) și au luat la „bord” , ca de obicei, 
„mateloți” cu instincte piraterești de a prelua 
comanda prin mijloace, mai puțin ortodoxe, 
specifice clasei politice românești.

 Azi, lupta dintre partidele care ne-au 
condus până în prezent, continuă, socie-
tatea este puternic divizată și manipulată, 
iar celebrul slogan al actualului președinte 
„ne-am luat țara înapoi” nu confirmă asi-
gurarea unui nivel de trai decent pentru 
majoritatea populației. Dimpotrivă, și după 
aceste alegeri, constatăm că aceasta a rămas 
la discreția partidelor politice și grupurilor 
de interese transpartinice, a parlamentarilor 
care continuă abuzurile, încălcarea drepturi-
lor cetățenilor, nerespectarea Constituției și 
elaborarea de ordonanțe și proiecte de legi 
în interes personal.

Alegerile din iunie 2016 s-au des fă-
șurat în contextul în care toate instituțiile 
statului, partidele politice și diverși ce tățeni 
sunt anchetați, în cazuri de mare corupție, 
individual sau în grupuri infracționale or-
ganizate. Importanța și vizibilitatea acestor 
alegeri au fost diminuate prin prezentarea 
obsesivă de către mass-media manipulatoare 
a scandalurilor din învățământ și sănătate 
(dezinfectații Hexipharma, moartea lui Dan 
Condrea, situația gravă a celor mai impor-
tante spitale din București și țară). Era mo-
mentul implicării și recunoașterii societății 
civile românești (nu manipulată), ca partener 
al tuturor celor care vor să acceadă la pu-
tere, indiferent de culoarea politică. Ne-am 
înșelat, din nou, și în această privință. 

Am avut, însă, surpriza neplăcută, dar 
previzibilă, după primirile de la Cotroceni, 
din iarna anului 2015, a ONG-urilor lui Söröș 
și reprezentanților dnei Macovei, a apariției 
lui Nicușor Dan susținut de către o uniune 
„făcătură”, Uniunea Salvați Bucureștiul 

(USB), care prin mijloacele utilizate și cu 
ocazia votării președintelui din noiembrie, 
a ajuns să obțină 29,6% din voturile expri-
mate pe București. 

Marele câștigător al acestor alegeri, în 
București și în țară, a fost PSD-ul, iubitul 
partid conducător al destinelor țării de după 
1989, al lui Ion Iliescu și urmași demni al ce-
lui mai iubit conducător Nicolae Ceaușescu. 
Vom avea parte, de acum înainte, de tran-
dafiri roșii, pretutindeni (plăcuți și iubiți, 
de altfel, de către noi toți), dar mai ales, de 
un covor roșu, a la Hollywood, așternut pe 
mai mult de 60 % din suprafața Români-
ei. Ne aducem aminte, cu nostalgie, de anii 
din urmă, dar mai ales, ai USL-ului - 2012-
2015, când în ciuda susținerii poporului și a 
majorității parlamentare a acestora, am avut 
parte de demisii, acuzații, incompatibilități, 
dosare penale DNA și arestări la cel mai înalt 
nivel al aliaților! 

Observăm, cu îngrijorare, că cei care au 
distrus România, au creat genocid și au în-
datorat-o, pentru o perioadă nedeterminată, 
continuă să aibă tupeul să ignore populația 
țării și în ciuda problemelor grave, penale, 
de care suferă, au participat la aceste alegeri 

și culmea, unii dintre aceștia au fost aleși/
realeși primari.

Recentele alegeri ale „schimbării”, nu 
au făcut altceva decât să confirme ceea ce 
știam, adică, avem un mare partid, PSD, de 
care atunci când vor ei, atârnă sau se lipesc 
și celelalte formațiuni mai mari sau mai mici. 
La aceștia se decide totul de 27 de ani. Au 
în jurul lor o masă mare de manevră, po-
liticieni formați la școala „Iliesciană” a lui 
Năstase, Hrebenciuc și ații, care își cunosc 
forțele, rezervele materiale acumulate din ja-
ful național și pe spinarea poporului român, 
dar mai ales, îi cunosc pe cei din umbră, care 
stau la butoane. 

De aceea avem „plăcerea” să-i revedem 
zilele acestea, printre aleși, pe candidații 
din închisori sau cu dosare penale, încăr-
cate de fapte de corupție, precum celebrii 
George Scripcaru, Olguța Vasilescu, Van-
ghelie „care este”, Cătălin Cherecheș, etc, 
fiecare dintre aceștia fiind votați de o par-
te din popor (mică de altfel!) masochiști, 
orbi sau, de ce nu, complici ai corupțiilor 
mai sus menționați. Presa internațională, 
reacționează și menționează câteva dintre 
aceste cazuri celebre de corupție, dar cu edili 
realeși, de neînțeles și care ne fac de râs pe 
mapamond. 

Hienele lui Băsescu și ale celorlalți lideri 
ai partidelor care s-au succedat la putere nu 
fug de lângă pradă (avuția națională) și cu 
orice mijloace vor să fie aleși sau realeși 
în continuare. Așa se explică împărțirea 
băsiștilor în mai multe tabere, grupuri poli-

tice, mișcări populare sau ASB, ASR,  alianțe 
rușinoase făcute după alegeri de partidul lui 
Băsescu, PMP, cu PSD și PNL în județe, cum 
ar fi Caraș Severin, Suceava, Ilfov, Constanța, 
Teleorman, etc. Toți muncesc în prezent din 
greu , pe tot cuprinsul țării, să-și asigure ma-
joritatea în Consiliile Județene, pentru a-și 
„devora prada” (banii publici), cu scopul și 
ținta finală de a transfera banii în offshor-
uri, direct sau prin intermediari și a lichida 
definitiv poporul român. Toate acestea sunt 
posibile pentru că au spatele asigurat de unii 
dintre procurorii și judecătorii penali, avocați 
și servicii secrete create de însuși „căpitanul” 
pentru al proteja și ai asigura trecutul, pre-
zentul și viitorul. Cu tupeul lor binecunoscut, 
majoritatea liderilor politici, parlamentarilor 
și a grupurilor lor de interese, în care se re-
găsesc interlopi, lideri ai instituțiilor de stat 
(vitale funcționării statului de drept), hiene-
le continuă să acceadă la pradă, chiar și din 
pușcării sau, în libertate, cu dosare penale 
grave și cu un picior în „Beciul Domnesc”.

Trebuie să menționăm, că și la aceste 
alegeri, care s-au desfășurat în condiții nor-
male, după spusele Președintelui țării și a 
unor instituții de stat, au fost în unele orașe, 

mai multe voturi decât votanți, în altele pro-
cente de până la 200 %, sunt contestate ca 
frauduloase (exemplu sectorul 1 București) 
sunt suspiciuni cu listele, sunt mulți penali 
câștigători și nu în ultimul rând se contestă 
organizarea acestora într-un singur tur. De 
asemenea, credem că participarea la vot este 
necorespunzătoare, iar cei care au fost aleși 
nu sunt reprezentativi la nivelul sectoarelor 
din București sau a primăriilor din țară la 
care au participat. 

Totul este murdar în viața publică și 
politică a României, încă din 1990, imedi-
at după Revoluția din 1989, când a început 
democrația originală și formarea așa zisului 
Stat de Drept, sub conducerea FSN-ului și ul-
terior a partidelor care au pus mâna pe pute-
re prin oameni mediocri, incompetenți, prin 
semnături false ale membrilor lor, pomeni 
electorale, alegeri cu bani, sondaje false și 
voturi trucate, cu moguli, infractori și o mare 
parte din presă obedientă intereselor acesto-
ra, etc Astfel s-a ajuns la jefuirea economiei 
naționale, înstrăinarea patrimoniului româ-

nesc, sărăcie și corupție generalizată, înfo-
metare, aducerea întregului popor la limi-
tele existenței biologice, iar a plasării țării 
pe ultimul loc în Europa din toate punctele 
de vedere. 

Imagini deprimante pentru popor, au 
fost prezentate, în toată mass-media, cu po-
liticieni la coadă la DNA, care compromit și 
fac de râs România. Acești infractori, după 
ce au aprobat și legiferat un nou cod penal, 
văzându-se încătușați de propriile lor fărăde-
legi, încearcă acum, prin interpușii lor care se 
regăsesc în Uniunea Națională a Judecători-
lor din România, să scoată abuzul în serviciu 
ca infracțiune din Codul Penal, pentru a scă-
pa nu mai puțin de 2200 de pușcăriabili, care 
s-au înfruptat din munca poporului român, 
furând nu mai puțin de 620 milioane euro, 
dovediți prin documente de către DNA. Su-
mele reale sunt exorbitante și vor ieși la ivea-
lă, evident, după ce instituțiile statului își vor 
face, în totalitate, datoria prin investigațiile, 
soluțiile, concluziile finale și deciziile defini-
tive din dosarele acestora. 

Ca o concluzie, asistăm la o „tragi-co-
medie națională”, al cărui regizor nu ne este 
prezentat, iar poporul este îndreptățit să-l 
cunoască. Nu-i așa?

FSCR, luând în considerație cele de mai 
sus și multe altele, cunoscute de noi toți, cre-
de în Instituțiile statului, în justiție în general 
și le cere să acționeze în spiritul legilor, al 
Constituției României, al bunului simț și al 
moralei umane care trebuie să caracterizeze, 
mai ales, pe aleși și le cere acestor instituții 
să analizeze cu celeritate posibilitatea anulă-
rii mandatelor aleșilor cu probleme, dosare 
penale, etc și, chiar, ținând cont că penalii 
candidați sunt foarte mulți, anularea aces-
tor alegeri care nu reprezintă un popor mem-
bru al Uniunii Europene și al structurilor 
NATO. Chiar dacă nu ne place, menținerea 
aceluiași guvern tehnocrat pentru încă 6 luni, 
până la clarificarea tuturor cazurilor penale, 
dosarelor membrilor partidelor de la putere 
și ale candidaților, se impune și poate să ne 
conducă spre o democrație autentică, alegeri 
democratice și salvarea poporului și a țării 
din impasul în care se găsesc. 

Dragi români, alungați prin forța gân-
dului, a dreptății, a curajului de vajnici apă-
rători ai neamului și ai valorilor naționale, 
hienele băsiste și ale celorlalte partide din 
jurul bogățiilor naționale care au mai rămas, 
să nu-i mai lăsăm să ne jefuiască, să atenteze 
la securitatea, la integritatea și la identitatea 
poporului român! De o actualitate zdrobitoa-
re, iată ce ne îndeamnă poetul național Mihai 
Eminescu în Împărat și proletar:

„Zdrobiţi orânduirea cea crudă şi nedreaptă,
Ce lumea o împarte în mizeri şi bogaţi!

Atunci când după moarte răsplată nu v-aşteaptă,
Faceţi ca-n astă lume să aibă parte dreaptă,

Egală fiecare, şi să trăim ca fraţi!”



6

Cronica Timpului l  Anul II l Nr. 18 l iulie 2016

CALENDAR UNIVERSAL PE LUNI 
sau  CALENDAR PE ZODII?

M-am născut în anul 1957 în comuna Poiana Lacului 
– Argeș, am absolvit în anul 1983 Institutul Politehnic 
București, Facultatea de Transporturi, specializarea 
Autovehicule Rutiere și am obținut tilul de doctor în 
Inginerie Mecanică la Universitatea „Transilvania”din 
Brașov în anul 2000.

Sunt profesor universitar la Universitatea de Stat din 
Pitești, prodecan al Facultății de Mecanică și Tehnologie și 
responsabil pentru programul de studii de licență Ingineria 
Transporturilor și a Traficului.

Din 29 mai 2015 am devenit membru al Academiei de 
Științe din Ucraina, ca o recunoaște a activității științifice 
prin care am susținut constant necesitatea îmbunătățirii 
accesibilității geografice a spațiului est-european prin 
extinderea rețelei pan-europene de transport (la conferințe 
științifice organizate în Ucraina, Republica Moldova și 
România).

În anul 2010 am determinat științific, în premieră, 
Centrul Geografic al României, după care am militat pentru 
promovarea acestui brand de către localitatea pe teritoriul 
căreia a fost identificat – municipiul Făgăraș. Ca urmare, 
în ședinta din 9 mai 2016 Consiliul Local al Muncipiului 
Făgăraș a votat în unanimitate să mi se acorde titlul de 
cetățean de onoare al Municipiului Făgărăș.

Proiectul pentru noul calendar prezentat în lucrare l-am 
finalizat după mulți ani de căutări. Primele idei au fost 
publicate în anul 1998 în articolul „Se va rezolva problema 
calendarului?” din Suplimentul literar-artistic «Arcade» al 
revistei «Aripi» nr. 16, Pitești, Decembrie 1998, dar soluția 
definitivă am publicat-o în Ianuarie 2015 în cartea „Acolo 
unde spaţiul se întâlneşte cu timpul”, apărută în Editura 
Universității din Pitești.

Ultima prezentare a acestui proiect de calendar se 
regăsește în lucrarea științifică Timpul: o relaţie cinematică 
„Terra – Univers”, susținută în cadrul Simpozionului 
Național „Fizica – trecut  şi  viitor” ediția a VII-a, 6 mai 
2016, organizat de Colegiul Național Făgăraș.

Apreciez că o lucrare de referință pentru istoria 
calendareloreste cea scrisă de Richards, E.G. – Cronologie 
şi civilizaţie. Calendarul între ştiinţă şi religie, apărută 
la Editura Tehnică București în anul 1999, care prezintă 
aproape exhaustiv calendarele utilizate de-a lungul istoriei 
de către diversele civilizații.

Dar, lucrările pe care se bazează această îndelungată 
cercetare ce a condus la soluția de calendar propusă sunt 
imposibil de enumerat, deoarece o asemenea cercetare 
presupune o abordare pluridisciplinară, bazată pe 
cunoștințe din varii domenii, pe o viziune cuprinzătoare în 
timp și spațiu, care presupune de fapt o pregătire complexă 
- ce corespunde conceptului de „cultură generală”.

Mai mult, finalizarea proiectului pentru un nou 
calendar presupune (în afara cunoștințelor obligatorii de 
matematică, astronomie, istorie, geografie…) – raportarea 
la tradiție, atât cea religioasă cât și cea laică.

Sintetic, neajunsurile calendarului actual (calendarul 
gregorian, la care se raportează toate celelalte calendare în 
ceea ce privește datarea evenimentelor civile) sunt:

 a. Deoarece lunile calendaristice sunt de 4 feluri (de 
28, 29, 30 și 31 de zile) și, în plus, prima zi din lună nu 
corespunde aceleiași zile a săptămânii, consecința este că 
numărul de zile lucrătoare sunt diferite de la o lună la alta, 
ceea ce implică dificultăți majore în operațiunile contabile, 
financiare etc, unde frecvent apar erori deoarece structura 
lunilor în raport cu zilele săptămânii este variabilă.

b. Deoarece la aceleași date ale lunilor corespund 
diverse zile ale săptămânii, consecința este că pentru o 
anumită data din urmă sau din viitor (ziua, luna şi anul) 
nu se poate preciza imediat (fără a consulta un calendar) 
ziua din săptămână care îi corespunde.

 Singurul calendar care ar fi rezolvat aceste neajunsuri 
prezentate mai sus (dar nu a fost aplicat niciodată) este 
cel publicat de August Compte (corifeul pozitivismului) în 
anul 1849, gândit ca o formă de inspirație pentru oameni 
și extrem de simplu: calendarul pozitivist. Acest calendar 
era profund reformator în ceea ce privește lunile: anul 
era împărțit în 13 luni egale, de căte 28 de zile fiecare (4 
săptămâni de 7 zile). Anul avea 52 de săptămâni ce totalizau 
un număr de 364 de zile, la care se adăugau una sau două 
zile complementare sau epactale, plasate la sfârșitul anului, 
care nu aparțineau niciunei săptămâni și nici nu aveau 
vreun nume din cele ale zilelor săptămânii (a 365-a zi era 
dedicată tuturor morților, iar a 366-a zi era dedicată, într-
un surprinzător spirit progresist, tuturor femeilor).

Valoarea proiectului lui August Compte constă  în 
stabilitatea (și predictibilitatea) pe care o aduce prin forma 
fixă a anului și a lunilor. Deși nu a fost pus în practică, 
el rămâne un reper important pentru orice tentativă de 
reformă a calendarului, deoarece el propune luni egale 
între ele și păstrează săptămâna de 7 zile (la care se pare 
că este imposibil să renunțăm, dată fiind tradiția de care 
aminteam), astfel că fiecare an și fiecare lună începe cu 
prima zi a săptămânii, asigurându-i astfel o utilizare extrem 
de simplă.

Având în vedere cele două cerințe (care devin, de fapt, 
trei: se adaugă și condiția ca săptămâna să ramână de 7 
zile), unica soluție pentru un nou calendar  este calendarul 
pozitivist al lui August Compte: anul va fi împărțit în 13 
luni egale, de câte 28 de zile fiecare (4 săptămâni de 7 zile), 
fiecare lună începând cu ziua de Luni și terminându-se cu 
ziua de Duminică. Anul are 52 de săptămâni ce totalizează 
un număr de 364 de zile, la care se adăugă una sau două 
zile complementare, care nu aparțin niciunei săptămâni 
și nici nu au vreun nume din cele ale zilelor săptămânii.

Această soluție poate fi argumentată matematic prin 
calculul prezentat în continuare. 

Astfel, un calendar solar (care să țină cont de ciclul 
solar) trebuie să aibă un număr întreg de zile (ziua este 
unitatea mică de timp), iar acest număr este indiscutabil: 
365 de zile (plus  o zi de corecție în anul bisect, care va 
avea 366 de zile).

Numărul de unități mijlocii de timp (acestea sunt 
numite luni, dar în calendarele solare nu sunt în acord exact 
cu luna sinodică, de 29,53 zile)  dintr-un an calendaristic 
trebuie să fie 12 sau 13, conform relației:

(1)

Deoarece se impune ca numărul de zile lucrătoare 
dintr-o lună să fie același de la an la an, indiferent ce 
program de lucru se va utiliza în viitor (cu 5 sau cu 4 zile 
lucrătoare pe săptămână), este obligatoriu ca lunile să fie 
identice (de fapt, acestea sunt unități mijlocii de timp, dar 
din nevoia de simplificare vor fi numite, în continuare, tot 
luni), iar pentru aceasta o lună trebuie să aibă un număr 
întreg de săptămâni. Acest număr va fi adoptat în baza 
valorii rezultate astfel:

(2)

Evident că unica soluție este organizarea anului cu 
13 luni a câte 4 săptămâni (diferența de 0,01 săptămâni 
este acceptabilă, urmând a fi rezolvată prin 1 sau 2 zile 
complementare sau epactale).

S-a ajuns astfel la singura soluţie acceptabilă, 
calendarul pozitivist: 1 an cu 13 luni de câte 4 săptămâni 
(28 de zile), şi 1 sau 2 zile complementare (deoarece 13*28 
= 364 zile, cu 1 sau 2 zile mai puţin decât cele 365 sau 366 
zile ale anului). 

În ceea ce privește ziua sau cele două zile 
complementare, ele sunt plasate la sfârșitul anului în 
calendarul pozitivist, dar la momentul actual suntem 
într-o eră în care Anul Nou se sărbătorește cu mult fast 
și nu se pune în discuție necesitatea ca prima zi din noul 
an să fie liberă. Astfel că ajungem la propunerea ca o zi 
complementară să fie adăugată la începutul noului an, 
și să fie numită chiar Ziua Anului Nou (ZAN); ea va fi 
o zi liberă și nu va aparține primei luni din an. În anii 
bisecți, când sunt două zile complementare, cea de-a 
doua zi complementară va fi la sfârșitul anului, nu va 
aparține ultimei luni și ea se va numi Ziua Anului Bisect 
(ZAB). Plasarea zilei anului bisect la sfârșitul anului și nu 
la sfârșitul lunii februarie, cum este acum, va aduce un 
avantaj important: se va reduce variabilitatea zilei în care 
au loc echinoxurile și solstițiile (de exemplu, echinoxul 
de primăvară va pica aproape întotdeuna în data de 21 
martie).

Astfel, calendarul propus este prezentat în tabelul de 
mai jos, unde lunile sunt codificate cu numere de ordine, 
de la I la XIII, iar zilele complementare (Ziua Anului Nou 
- ZAN și, pentru anii bisecți, Ziua Anului Bisect - ZAB) 
sunt trecute pe coloane separate, corespunzător poziției 
pe care o au - la începutul sau, respectiv, sfârșitul anului.

Noul calendar propus, prin îndeplinirea cerințelor 
formulate, conduce la următorul rezultat: nu va mai 
exista ciclul zilelor dominicale. 

În orice an, prima Duminică va fi a opta zi din an, 
după care se repetă la fiecare 7 zile. Într-o exprimare mai 
utilă, în fiecare lună vor fi 4 zile de Duminică, în zilele de 
7, 14, 21 și 28. Deci ziua săptămânii pentru orice dată va 
fi total predictibilă, iar pentru a o afla nu este nevoie de 
niciun calcul sau de vreun tabel special, cum este cazul 
cu actualul calendar. O anume dată nu va mai „pica” în 
diverse zile ale săptămânii, în funcție de lună și de an - 
ca în cazul actualului calendar, ci ea va corespunde unei 
anumite zile a săptămânii, mereu aceeași în orice lună 
și în orice an.

PROF. UNIV. DR. ING. 
ALEXANDRU BOROIU

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

În acest sens, derulăm o serie 
de proiecte, acţiuni şi activităţi 
care să aibă ca finalitate des-
coperirea celor mai meritorii 
personalităţi şi persoane, de 
toate vârstele, profesiile, mese-
riile şi preocupările, dar şi pro-

iectele, lucrările, operele, tezele 
şi produsele finale de excepţie 
din variate domenii de activi-
tate, care să facă obiectul inclu-
derii pe lista de adresabilitate 
pentru „GALĂ”.

PERFORMANŢĂ

Revista noastră continuă să prezinte opinia 
unor personalități cu preocupări și lucrări de 
cercetare într-un domeniu de maxim interes: 
„Noul Calendar Universal”. Ne răspunde la în-
trebări dl prof. univ. dr. ing. Alexandru BOROIU.
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1. Distinse domn, vă adresez rugă-
mintea să vă prezentaţi, pe scurt, publi-
cului larg, cititorilor „Cronicii Timpului”: 
cine sunteţi, aria preocupărilor dvs. şi ce 
faceţi pentru „mai binele socio-economic 
al românilor”.

2. Care şi când a fost momentul iniţial 
de pornire a demersului de cercetare şti-
inţifică în domeniul studiului calendaru-
lui, în variantele existente şi propunerea 
unui (unor) nou (noi) proiect (e)?

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

4. În viziunea dvs., de ce este necesa-
ră reformarea calendarului, plecând de 
la realităţile existente în „lumea pămân-
teană”, precum şi în Univers? Susţineţi 
răspunsul cu argumente identificate de 
dvs.

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

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

În ceea ce privește denumirile ce pot fi acordate celor 
13 luni, nu mai este cazul să se păstreze denumirile lunilor 
actuale, care și în calendarul actual au denumiri nefirești: 
prin trecerea de la calendarul cu 10 luni la calendarul 
cu 12 luni pe vremea legendarului rege roman Numa 
Pompilius, ultimele 4 luni au rămas cu denumiri improprii 
(Septembrie, Octombrie, Noiembrie și Decembrie 
reprezintă respectiv lunile a 9-a, a 10-a, a 11-a și a 12-a, 
deși ad litteram denumirile lor înseamnă a șaptea, a opta, 
a noua, respectiv a zecea).

Ca urmare, dacă se pot atribui nume absolut noi celor 
13 luni, este o excelentă oportunitate să se analizeze 
posibilitatea ca lunile să fie numite după constelațiile 
zodiacale în dreptul cărora se află Soarele în luna respectivă, 
astfel ca expresiile de genul „sunt Capricorn”, sau „sunt 
Leu”,  etc să fie chiar corecte. Aceasta deoarece, ca urmare 
a ultimei cartografieri a cerului din anul 1925 de către 
Uniunea Astronomică Internațională, când constelațiile 
au fost definite prin suprafețe pe bolta cerească, ecliptica 
trece prin 13 constelații (a devenit constelație zodiacală și 
constelația Ophiucus).

Pentru aceasta este necesar să fie analizate perioadele 
corespunzătoare constelațiilor zodiacale (la momentul 
actual, deoarece la fiecare 70,5 ani vor trebui decalate cu o 
zi) și duratele acestor perioade (acestea nu se modifică în 
timp), prezentate în tab. 2.

Astfel, în perioada de timp actuală (perioadă care este 
destul de mare, de cca 70 ani, după care datele trebuie 
corectate: devine necesară decalarea cu o zi) prima zi din an 
corespunde constelației Săgetătorul (pe 1 ianuarie Soarele 
se află chiar în centrul constelației Săgetătorul), astfel că 
este absolut firesc să  se propună pentru momentul actual 
corespondența dintre cele 13 luni și cele 13 constelații 
zodiacale în ordinea: I – Săgetător, II – Capricorn, III – 
Vărsător, IV - Pești , …, XI - Balanța, XII - Scorpionul, 
XIII – Ophiucus. 

Rămâne acum de analizat următorul aspect: decalajul 

de 1 zi, care se produce ca urmare a mișcării de precesie 
a echinoxurilor, face ca această concordanță dintre 
denumirile atribuite lunilor și constelațiile zodiacale să 
se modifice la fiecare 70 de ani, astfel că este evident că 
la un moment dat gradul de acoperire oferit de actuala 
asociere „numărul lunii – constelația zodiacală” care începe 
cu Săgetătorul (când se va încheia „era Săgetătorului”!) va 
deveni mai mic decât cel pe care îl va oferi la acel moment 
o asociere în care prima lună va primi numele precedentei 
constelații zodiacale (Ophiucus, având în vedere că mișcarea 
echinoxurilor pe ecliptică este retrogradă) și deci se impune 
schimbarea corespondenței: prima lună va fi Ophiucus și 
ultima lună va fi Scorpionul.

Pentru a găsi anul corecției pentru calendarul propus, 
trebuie identificat momentul când numărătoarea lunilor 
începând cu Săgetătorul nu va mai asigura o corespondență 
suficient de bună cu perioadele din an ale constelațiilor 
zodiacale, ci o corespondență mai bună s-ar asigura dacă 
numărătoarea lunilor ar începe cu Ophiucus (se întră într-o 
nouă eră a calendarului – era Ophiucus). În acest scop a 
fost realizat studiul prezentat în continuare.

Astfel, revenind la calendarul propus, se poate estima 
că, începând aproximativ cu anul 1900 d.Hr., era 
Săgetator va mai 
continua (18 zile/365 
zile) x 25765 ani = cca 
1270 ani(sau 18 zile x 
70,5 ani/zi = cca 1270 ani) 
deci aproximativ până 
în anul (1900+1270) 
= 3170 d.Hr., apoi va 
fi noua eră Ophiucus o 
perioadă de 25765 ani/13 
ere = cca 1980 ani şi apoi 
Scorpionul pentru încă 
cca 1980 ani, ş.a.m.d (în 
ordine re trogradă)- fig. 1.

Proiectul propus va asigura simplificarea calendarului 
- fără a pierde nimic din precizia sa, dar punându-l în acord 
perpetuu cu  astrele, conferindu-i astfel stabilitate și, ca 
urmare, totală predictibilitate.

Deoarece noul calendar va fi permanent în acord și cu 
constelațiile zodiacale, el poate fi numit, în mod absolut 
justificat, calendar solaro-zodiacal. 

Față de toate celelalte calendare (care au fost aplicate 
sau au rămas doar în stadiul de propuneri), noul calendar 
aduce în plus (alături de unitatea mică de timp – ziua, 
unitatea mijlocie de timp – echivalentul lunii, dar care 
poate fi numită mai corect zodie, unitatea mare de timp – 
anul) un element absolut inedit :unitatea foarte mare de 
timp – era zodiacală (egală cu cca 1980 ani, adică a 13-a 
parte din cea mai mare perioadă de timp aflată în relație cu 
mișcarea Pământului – perioada precesiei echinoxurilor) și 
chiar cea mai mare unitate de timp posibilă pentru Terra 
– precesia (cca 25765 ani).

Această cea mai mare unitate de timp (precesia)  are 
o valoare suficient de mare pentru a permite exprimări 
relevante pentru ere istorice sau ere geologice și pentru 
evaluări și comparații în raport cu Universul.

Noul calendar va conduce și la o mai corectă percepție 
a timpului de către utilizatori (timpul fiind în fapt o 
relație Terra – Univers) și, drept consecință, la căderea în 
desuetudine a prezicerilor astrologice, deoarece lipsa de 
fundament a acestora va deveni absolut evidentă.

PERFORMANŢĂ

Tab. 2. Constelaţiile zodiacale şi perioadele de timp 
corespunzătoare.

Tab. 1. Proiectul pentru calendarul propus.

Fig. 1. Trecerea calendarului propus din era Săgetător în era Ophiucus.
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M i-am făcut studiile în Bu cu-

rești, lucrez în New York și 
zbor, cât pot de des, între cele 

două metropole pe care le iubesc deopo-
trivă. România are un parteneriat strate-
gic cu Statele Unite, militari români luptă 
alături de cei americani în diferite teatre 
de operațiuni. Cea mai mare provocare a 
timpului nostru este însă salvarea planetei 
de alunecarea progresivă spre dezastrul 
indus de activitățile umane: schimbarea 
climei, dispariția accelerată a speciilor de 
animale și plante, problema deșeurilor și 
a multitudinii de substanțe toxice răspân-
dite în natură. Dar, să limităm discuția la 
mediul ambiental al celor două mari orașe 
între care am dori să se înfiripe un partene-
riat ecologic, mediul, microclima, fiind cele 
care condiționează, primordial, sănătatea 
locuitorilor. 

Cu toată diferența de mărime, aerul 
Bucureștilor este mult mai poluat decât 
cel din NY, locuitorii fiind expuși la can-

cer bronho-pulmonar și boli respiratorii 
de diverse alte tipuri. Preocuparea edililor 
bucureșteni pentru sănătatea locuitorilor 
a fost aproape nulă, dovadă sacrificarea 
progresivă a spațiilor verzi, dispariția scua-
rurilor, amputarea parcurilor, tăierile de 
copaci, toate pentru a face loc unor masive 
construcții de beton mult mai înalte și mai 
mari decât aprobările inițiale. La NY blo-
cul ridicat insolent în apropierea Catedralei 
Catolice, ca și cel de lână Biserica Armea-
nă, ar fi fost de mult demolate. Imensul 
Central Park din NY nu a fost amputat nici 
măcar cu un metru pătrat, în interior nu se 
construiește nimic iar circulația mașinilor 
este interzisă. În partea de N-E a Herăstră-
ului s-a construit un întreg cartier, pe alei 
circulă mașini, ample suprafețe au cedat lo-
cul parcărilor, în plin parc găsim un hotel de 
noapte și o sumedenie de restaurante, mi-
rosul de mici și carne prăjită acoperă pe cel 
al florilor, muzica este prea zgomotoasă….

Traficul din București este sufocant. 
Circulația din NY este infinit mai degaja-
tă, mai cu seamă grație excelentei rețele de 
metrou, oamenii merg pe jos sau cu bici-
cleta, se poate spune că nu prea rentează 
să ai un automobil. Rețeaua de metrou din 
București, de bună calitate, a fost realizată 
într-un timp record pe timpul lui Ceaușescu. 
Mă așteptam la dublarea sau triplarea ei în 
cei 26 de ani postcomuniști. Ar fi degajat, în 
mare măsură, circulația de suprafață. 

Microclimatul și gradul de poluare, ca-
pitol la care Bucureștii dețin un trist record, 
depind mult de mărimea spațiilor verzi, 
sursă de oxigen, de absorbție a poluării 
și de reducere a temperaturii excesive. La 
NY administrația este intens preocupată de 
spațiile verzi, acestea s-au extins până și pe 

acoperișul clădirilor de mari dimensiuni, 
unde au fost amenajate veritabile grădini 
suspendate care au devenit curând luxuri-
ante și populate de un mare număr de specii 
de păsări care cuibăresc aici. Se pot vedea 
mulțimi de fluturi, ba chiar și lilieci și pă-
sări de noapte. Utilizarea insecticidelor în 
spațiile verzi este practic interzisă.

Potrivit unui studiu realizat de Nicușor 
Dan, Bucureștiul este o catastrofă urbanisti-
că. Adăugăm: este și una ecologică. Până și 
așa zisa toaletare a copacilor s-a făcut exce-
siv, foarte mulți arbori s-au uscat. Supraîn-
călzirea din lunile toride a provocat decese 
în mod direct, dar și indirect, victimele fiind 
bolnavii cardiaci și respiratori, iar perspec-
tivele sunt îngrijorătoare în absența unor 
măsuri de anvergură. Cancerul pulmonar 
face ravagii, iar incidența acestei boli de te-
mut este în creștere. Fumatul este un factor 
cancerigen important. Frunzele de tabac 
au particularitatea că acumulează cadmiu, 
metalul cancerigen prin excelență. Împre-

ună cu gudronul de ardere, acest element 
este reținut în mare măsură în filtrul țigării. 
Acum, aproape toate țigările au filtru, fumă-
torii din București sunt parțial protejați în 
acest mod, dar pentru nefumători este un 
mare pericol. În America, dacă arunci orice 
deșeu din mersul mașinii, inclusiv restul 
țigării fumate, chiar și pe o șosea din afara 
localităților, primești o amendă usturătoare, 
inimaginabilă pentru români. În București 
și în România în general, se aruncă fără nici 
o sancțiune chiștoacele țigărilor fumate nu 
doar de automobiliști dar și de pietoni. 
În stațiile de autobuz este plin de resturi 
de țigări fumate. Aceste filtre, adevărate 
bombe ecologice, sunt măcinate de roțile 
mașinilor și de pașii pietonilor, iar praful 
rezultat, toxic și cancerigen, este inhalat 
de copiii și adulții acestui oraș. Pentru un 
american este uimitoare lipsa de educație 
ecologică dar mai cu seamă absența oricărei 
sancțiuni pentru aruncarea mucurilor de 
țigări și a deșeurilor de orice alt fel aproape 
oriunde pe spațiul public. Am fost mândră 
de cetățenia mea americană atunci când am 
văzut cum soldații americani de la baza Ko-
gălniceanu au curățat de resturi de țigări și 
alte deșeuri plaja de la Mamaia. Voluntari-
atul, în apărarea orașului, atât de răspândit 
la NY, este ca și inexistent în București. 

Curățirea străzilor este îngreunată de 
mașinile care staționează pe ambele laturi. 
Rigolele sunt locul unde se acumulează pra-
ful și gunoaiele. La NY parcarea mașinilor, 
între anumite ore și zile, se face pe o singură 
latură, alternativ, astfel încât cei de la salu-
britate pot acționa nestânjenit. Ar fi simplu 
de luat o astfel de decizie și în România. Nu 
mai vorbim de amplificarea ariilor pieto-
nale. Revenind la spațiile verzi, în Brussel 
de pildă, acestea se extind și pe verticală, 

acoperind calcanele clădirilor. Un specialist 
în această artă/tehnică a grădinilor verticale 
este Rodica Zeana, remarcată de primăria 
orașului pentru activitatea sa. Ar putea fi 
contactată pentru implementarea unor pro-
iecte de acest gen și în București. 

Cerșetoria este interzisă în New York. 
În metrou poți vedea afișe care afirmă (re-
produc din memorie): caritatea este no-
bilă și lăudabilă, dar cerșitul este interzis 
în NY. Dacă doriți să-i ajutați pe nevoiași, 
aveți la dispoziție cutiile aflate în stațiile de 
metrou, iar banii ajung la destinație prin 
organizațiile de caritate și organele admi-
nistrative devotate acestei activități. 

Se știe faptul că mișcarea aduce sănă-
tate. Deprinderea pentru exercițiile fizice, 
alături de formarea atitudinii ecologice și ci-
vice, se formează încă de la vârstele cele mai 
joase și continuă pe tot parcursul vieții. De 
câte ori vin în București mă întreb unde pot 
face sport copiii acestui oraș aglomerat și cu 
foarte puține terenuri amenajate, bazine de 

înot etc. Aceiași întrebare mi-o pun în cazul 
seniorilor care trăiesc din pensii cu care abia 
se pot întreține. Privatizarea marilor baze 
sportive ale capitalei , exploatate în direcția 
profitului maxim, are urmări dezastruoase 
în privința sănătății locuitorilor, deprivilegi-
indu-i pe cei cu resurse financiare restrânse. 

Ar trebui recuperate bazele sportive care 
au fost privatizate și create o multitudine 
de facilități și noi centre sportive. Ce pot 
face copiii familiilor cu venituri mai reduse? 
Curtea școlii și sălile de sport sunt ferecate 
în week-end, ba chiar păzite de angajați spe-
cial plătiți spre a împiedica accesul copiilor 
care vor să facă mișcare. Adică exact invers 
față de instituțiile de învățământ americane 
unde se încearcă prin toate mijloacele să 
fie atrași tinerii către sport. Din lipsa unei 
baze largi de selecție, rezultatele României 
la competițiile sportive internaționale sunt 
tot mai slabe, cum s-a văzut și la actualul 
campionat european de fotbal. Accesul la 
puținele terenuri de sport și bazine de înot 
se face doar cu plata unor sume pe care o 
bună parte din părinți nu și le pot permite, 
iar Ministerul Educației nu repartizează 
școlilor legitimații de acces la bazele spor-
tive. La NY există o întreagă rețea de astfel 
de baze sportive foarte bine amenajate în 
care accesul este gratuit atât pentru copii 
cât și pentru seniori, iar supravegherea și 
întreținerea acestora este exemplară. Cei 
care se ocupă de sănătatea publică își exer-
cită atribuțiile cu rigurozitate.

Cu toate că România ocupă un loc foarte 
trist în privința bolilor infecțioase, controa-
lele de igienă ale autorităților la bazinele 
de înot, de pildă, sunt ca și inexistente. iar 
personalul acestor bazine nu se preocupă 
de acest aspect. Un exemplu concret: baza 
de înot din complexul sportiv Dinamo, ex-

celent construită de altfel. Nu este afișat 
nicăieri că înainte de a intra în bazin dușul 
și săpunirea sunt obligatorii, ca și după fo-
losirea WC-ului unde nu există nici hârtie 
igienică, nici săpun. Personalul bazei, inte-
resat doar de încasarea costului biletului, 
privește nepăsător cum oamenii care intră 
se dezbracă, se descalță și intră direct în apa 
îmbietoare a bazinului, așa cum au ieșit din 
mijloacele de transport ale orașului încins 
de căldura verii și plin de praf. La NY un 
astfel de comportament atrage interzicerea 
accesului persoanei respective, care este in-
vitată, politicos dar energic, să revină după 
ce și-a însușit anumite norme de curățenie 
și comportament. În absența respectării 
modelelor de igienă, sursa de sănătate poa-
te deveni cauză de îmbolnăvire. 

Bucureștiul avea o bază cu ape terma-
le echivalente celor de la Herculane, cu 
proprietăți terapeutice absolut remarcabile, 
situată în apropierea lacului Floreasca. Pe 
timpul lui Ceaușescu, aceasta era rezervată 

exclusiv protipendadei de partid, după 1989 
a fost deschisă publicului, pentru ca mai 
apoi să fie închisă, primăria vânzând terenul 
rapacilor imobiliari care au desființat aceas-
tă sursă de sănătate. Exact invers de cum au 
făcut ungurii la Budapesta. Nici o pedeapsă 
împotriva făptașilor acestei veritabile cri-
me nu i-a afectat pe edilii bucureșteni. Nu 
vedem nici o tentativă de recuperare din 
partea primăriei capitalei, deși avem atât 
de mulți bolnavi de afecțiuni locomotorii 
și cardio-vasculare, îndeosebi în rândul 
seniorilor. Dacă New Yorkul ar fi avut no-
rocul să dispună de la natură de astfel de 
ape termale… 

Alături de numărul mare de consilieri 
plătiți, primăria generală și cele de sector 
ale capitalei ar trebui să facă apel și la niște 
medici experți în probleme de sănătate, care 
și-ar oferi serviciile chiar și în mod voluntar, 
animați de dragostea față de orașul lor și 
având cunoștințele necesare. Inclusiv din-
tre cei stabiliți în afara țării, poate chiar din 
New York. Îi ascultă cineva aici?

În încheiere, putem spune că un par-
teneriat ecologic între NY și București ar fi 
de dorit, iar acesta se poate realiza și fără 
deplasări la fața locului, grație mijloacelor 
moderne de comunicare. Jurnaliștii ar fi 
de ajuns. Adaog faptul că se simte nevoia 
unei mass media ( mai cu seamă TV) nesub-
ordonată intereselor care le impun o anu-
mită agendă și mod de abordare. În loc să 
contribuie în mod exemplar la combaterea 
corupției, marile televiziuni mai degrabă o 
protejează și o încurajează, luând , mai cu 
seamă foarte recent, atitudine împotriva 
DNA-ului (ș.a.) , care se bucură însă în grad 
înalt de încrederea populației.

@ COSMINA ZEANA, New York

BUCURE{TI – NEW YORK,
UN POSIBIL PARTENERIAT ECOLOGIC
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Distinsul ambasador extraordinar și pleni-
potențiar al statului Palestina, în România, 
Excelența Sa Fuad Kokaly, a acceptat un 

dialog – imortalizat la 6TV -, despre soarta 
dorită de compatrioții săi, în contextul men-
ținerii stării de nici pace, nici război. 

Ambasadorul Fuad Kokaly invit\ 
românii s\ viziteze Palestina

LINIA DE MIRĂ

@ colonel (r.) dr. ION PETRESCU

-Domnule ambasador, prima întrebare se 
referă la cum era Palestina, înainte de 1948. 
Și, apropo, unde era familia dumneavoastră, 
în 1948? 

- Înainte de anul 1948 trăiam în pace și înțelegere în 
Palestina istorică. Aceasta nu înseamnă că pe atunci nu se 
semnalau incidente; după ce Palestina a fost plasată sub 
un mandat britanic, palestinienii au fost considerați ca fi-
ind populația care trăia în interiorul granițelor a ceea ce se 
numește Palestina istorică. Conform statisticilor britanice, 
pe vremea aceea acolo trăiau 900.000 de palestinieni. 
Majoritatea o alcătuiau musulmanii, urmați de creștini 
și de un număr de evrei, care trăiau în zonă. În timpul 
mandatului britanic, Palestina a cunoscut valuri succesive 
ale migrației evreiești, iar evreii sosiți acolo au început 
să colonizeze teritorii, fapt pe care palestinienii nu l-au 
acceptat, considerându-l o agresiune îndreptată împotriva 
teritoriilor și a drepturilor lor, ceea ce a dus, în cele din 
urmă, la ciocniri între palestinieni și coloniști. Migrația 
evreilor în Palestina a beneficiat de sprijinul ocupației 
britanice și a puterilor europene, palestinienii devenind 
victimele acestei politici. Din acest motiv, palestinienii 
consideră, până în ziua de azi, că sunt victimele unei ne-
dreptăți istorice. Occidentalii - în special Marea Britanie, 
ca mare putere europeană -, aveau unele interese în acea 
vreme, printre care și crearea statului Israel. Mișcarea 
sionistă avea, la rândul ei, interese comune cu puterile 
coloniale occidentale, unele dintre acestea fiind legate 
și de acțiunea vizând popularea Palestinei cu evrei, ca o 
consfințire a legendei țării făgăduinței, pretinzând că un 
popor fără țară vine într-o țară fără popor. Este o teorie 
falsă, deoarece Palestina cunoștea, pe atunci, o activitate 
intensă, ea având istorie și cultură proprii, iar orașele 
palestiniene se numărau printre cele mai dezvoltate din 
zonă, la fel și societatea palestiniană. În concluzie, am 
fost victima acestei politici, iar poporului nostru i s-au 
impus războaie și conflicte, pe care nu le-a dorit niciodată. 
Suferința poporului palestinian s-a amplificat, în mod evi-
dent, pe timpul războiului din anul 1948, anul catastrofei 
palestiniene, în care aproape 700.000 de palestinieni au 
fost alungați de pe pământurile și din casele lor. 

- Ca atare, anul 1948, este un an negru pentru 
statul palestinian? 

- Desigur, anul 1948 este cunoscut ca anul catastrofei, 
care a dus la distrugerea societății și a culturii, la confis-
carea caselor și pământurilor, el fiind și anul celei mai 
crunte purificări etnice din istorie. 

- Ce s-a întâmplat cu palestinienii care au 
plecat de pe pământul străbun. Unde s-au dus? 
Unde se află acum? Care este situaţia lor? 

- Majoritatea celor expulzați au plecat în Iordania, în 
Liban și în Siria, unde au trăit în condiții grele, în tabere 
de refugiați, care nu asigurau condițiile minime unei vieți 
omenești. Acestea erau administrate de UNRWA - United 
Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees 
in the Near East - ceea ce însemna o recunoaștere impli-
cită, de către comunitatea internațională, a drepturilor 
refugiaților, ca și a rezoluției nr.194, a Consiliului de Se-
curitate, care stipula necesitatea întoarcerii refugiaților 
la casele lor. Astăzi, numărul estimat al refugiaților pa-
lestinieni este de 5.500.000, ei trăind în 58 de tabere 
pentru refugiați, în Liban, Siria, Iordania, Cisiordania și 
Gaza. Situația refugiaților palestinieni, din Siria și Liban 
este foarte dificilă. În Siria, din cauza conflictului, aco-
lo se aflau circa 600.000 de refugiați, însă mulți dintre 
aceștia au fost forțați să părăsească zona sau au plecat 
spre Europa, devenind, din nou, refugiați. În Liban, de 
asemenea, situația este grea din cauza ecuației demo-
grafice locale, care le interzice exercitarea a circa 70 de 

profesii și meserii. În Iordania și în Cisiordania, situația 
refugiaților palestinieni este, prin comparație, mai bună, 
iar în Gaza situația lor este grea, pe de o parte din cauza 
asediului impus zonei Gaza, iar pe de altă parte din cauza 
agresiunilor israeliene repetate, din ultimii 15 ani, care au 
distrus infrastructura zonei și au creat dificultăți uriașe, 
pentru întreaga populație palestiniană locală.

 - Domnule ambasador, care sunt graniţele 
actuale ale statului Palestina. Mai concret, ce 
teritorii controlează guvernul pe care îl repre-
zentaţi la Bucureşti? 

- Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Națiunilor 
Unite, în special cea mai recentă, prin care statului Pa-
lestina i se recunoaște statutul de observator, consfințesc 
ca fiind granițele statului cele de dinaintea războiului din 
1967, incluzând Cisiordania, Gaza și Ierusalimul de est. 
În ceea ce privește suprafața acestei zone, ea reprezintă 
doar 22% din teritoriul Palestinei istorice. Nu pot să vă 
spun exact cât din această suprafață se află încă sub au-
toritatea noastră, deoarece se modifică permanent, din 
cauza coloniilor israeliene, deci nu putem cunoaște dacă 
mâine va mai fi ca azi. 

- Ce face, concret, guvernul statului palestini-
an pentru cetăţenii palestinieni care se află în te-
ritoriul controlat de executivul dumneavoastră? 

- Conform acordurilor de la Oslo ar trebui ca teritoriile 
definite ca Zona A să se afle sub autoritatea noastră. Apoi 
există Zona B, controlată militar de Israel și civil de Au-
toritatea Palestiniană, precum și Zona C, care reprezintă 
60% din teritoriul de dinainte de războiul din 1967 și care 
se află sub control israelian, atât militar, cât și civil. După 
2001, această situație s-a schimbat total, deoarece Israelul 
controlează militar toate aceste zone, inclusiv Zona A. 
Guvernul palestinian acționează pentru a asigura servicii 
populației și pentru a edifica instituții palestiniene, dar 
se confruntă și cu alte probleme, în special ca urmare a 
încălcărilor israeliene și a obstacolelor pe care partea is-
raeliană le ridică în fața dezvoltării societății palestiniene. 
La acestea se adaugă posibilitățile financiare reduse, gu-
vernul nedispunând de venit național și de surse de venit 
proprii, ceea ce face ca tocmai fondurile să fie folosite, de 
multe ori, ca mijloc de presiune asupra noastră. 

- Domnule ambasador aveţi aici, în birou, 
portretul preşedintelui Yasser Arafat, care a 
avut o relaţie foarte bună cu România. Credeţi 
că România se mai poate implica în negocierea 
unei soluţii favorabile statului Palestina, în Ori-
entul Mijlociu?

 - Credem în necesitatea ca Europa și Uniunea Euro-
peană să joace un rol activ în procesul de pace. Dat fiind 
faptul că România este un stat membru al UE, ne-am dori 
ca ea să joace un rol mai mare în acest sens. La întâlnirea 
de la Ramallah, dintre președinții Mahmoud Abbas și 
Klaus Iohannis, partea palestiniană a afirmat, în mod 
clar, că salută orice implicare a României în negocierile 
sau în procesul de pace, în Orientul Mijlociu. 

- Domnule ambasador, ce oferă statul pa-
lestinian oamenilor de afaceri, din Europa, în 
general, şi celor români, în special, pentru ca 
să investească, să vină în Palestina şi să creeze 
locuri de muncă? 

- Am acționat în vederea organizării unor forumuri 
de afaceri la Bethlehem și Ramallah, cu scopul de a crea 
climatul investițional în Palestina și în vederea sprijinirii 
oamenilor de afaceri, în primul rând a palestinienilor, 
dar și a mediilor de afaceri arabe și europene. Aceste 
forumuri au fost încununate de succes, guvernul pales-
tinian a avut toată disponibilitatea de a oferi facilități 
investitorilor. Principalul obstacol îl constituie ocupația 
israeliană, aceasta aducând instabilitate în zonă, fapt ce 
nu încurajează investitorii să vină în Palestina, în ciuda 
oportunităților existente. 

-Domnule ambasador, în final aş vrea să adre-
saţi un mesaj cetăţenilor români, care se uită 
la Palestina cu prietenie, deoarece trăiesc mulţi 
palestinieni şi aici în ţară şi există familii mixte. 

-Considerăm poporul român un popor prieten și îi 
adresăm mulțumirile noastre, pentru tot ceea ce ne oferă, 
de la acordurile de colaborare, la programe de pregătire 
și burse de studii. Unul din principalele obiective ale pre-
zenței noastre aici îl reprezintă aprofundarea relațiilor cu 
statul și cu poporul român, consolidarea și extinderea 
acordurilor bilaterale de cooperare. Conlucrarea noas-
tră se desfășoară în spiritul respectului reciproc, dar, în 
același timp, ne propunem să acționăm pentru o poziție 
mai clară a României în privința drepturilor poporului 
palestinian, mai ales sub aspectul votului în forurile in-
ternaționale, unde avem nevoie ca România să voteze 
în sprijinul poziției palestiniene. Când afirm asta mă re-
fer la votul în favoarea dreptului internațional. Românii 
sunt oameni buni și îi respectăm foarte mult, de aceea ne 
considerăm norocoși că ne aflăm la post în această țară. 
Iubim poporul român, îi dorim o viață bună și îi invităm 
pe români să viziteze Palestina și locurile sfinte de acolo, 
atunci când vor avea posibilitatea, deoarece pelerinajul 
la locurile sfinte se desfășoară în condiții de siguranță, iar 
poporul palestinian este primitor și îi iubește pe români.
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- Stimate Domnule Profesor, în primul rând 
permiteţi-mi să vă mulţumesc, în mod speci-
al, pentru faptul că aţi acceptat să-mi acordaţi 
acest interviu şi în al doilea rând,  vă rog fru-
mos, să-mi spuneţi dacă noi, astăzi, mai trăim 
într-o Românie profundă, creştină, spirituală şi 
autentică sau avem parte numai de-o Românie 
superficială, obosită, plictisită, saturată, bla-
zată şi resemnată?...

- Mă întrebați dacă România mai are profunzime ori, 
copleșită fiind de forțele „declinului”, s-ar afla astăzi într-
o derivă spirituală cu semnele ei cele mai reprezentative: 
oboseala și resemnarea, incoerența și neîncrederea. 

Chiar întrebarea dumneavoastră cuprinde răspunsul. 
România are această îndoită înfățișare: este profundă 
fiindcă este creștină, adică trăitoare de Dumnezeu, dar, 
România prezintă, totodată, și semne de oboseală socială 
spre pragul amenințător al resemnării. 

În măsura în care, în viața zilnică a fiecăruia triumfă 
trăirea în Dumnezeu (Iisus Hristos le spune ucenicilor: 
„Eu sunt adevărul, calea și viața”), viața lor are profunzi-
me căci are sens. În măsura în care viața noastră cea de 
toate zilele este vidată de sens, adică fără de Dumnezeu, 
ea devine searbădă, rătăcitoare, aidoma unui ahasver 
damblagit, cumulând oboseală, resemnare și plictis, 
această nenorocită pâclă prin care se anunță triumful 
atotstăpânitor al morții. Acolo unde nu este Dumnezeu 
în miezul faptelor noastre, al vieții de fiecare zi și clipe, 
acolo este vidul existențial, vidul de sens al vieții și toată 
zbaterea noastră se preschimbă într-un zbucium isto-
vitor, care aduce peste fața societății semnele oboselii, 
o frică difuză, neasumare de sine, adică o periculoasă 
criză identitară. 

Profeții modernității (o serie de nume ilustre, pre-
cum Spengler, Nitzsche, Dostoievski, Tocqueville, Com-
te, Toynbee, Huxley, Eminescu al nostru, Kierkegaard, 
Heidegger, Pr. Seraphim Rose etc, ca să nu adăugăm 
profețiile marilor duhovnici ai Bisericii creștine) ne-au 
avertizat asupra ascensiunii forțelor nivelării (cum le 
numește Kierkegaard) și ale nihilismului. Kierkegaard și 
după el Baudrillard au lansat teoria nivelării și a esenței 
nihiliste a epocii postmoderne. Huxley, pe urmele lui 
Nietzsche, a nuanțat teoria statului magic, prin care ne 
descoperă o față neașteptată a controlului prin forțele he-
donismului, ale erotismului anarhic, confirmând curentul 
profețiilor psihiatrice ale marilor psihanaliști moderni. 

Pe acest fundal înțelegem esența războaielor spiritu-
ale în care a fost aruncată lumea și, mai ales, popoarele 
creștine.  Dacă ținem seama de faptul că România nu este 
ocolită de războiul contra terifiantei forțe a nihilismului 
postmodern, dar și cu ideologia „corectitudinii politice”, 
înțelegem repede că poporul român face parte din frontul 

celorlalte popoare creștine care apără familia, biserica, 
patriarhalitatea, moralitatea simplă, tradiția, înfrânarea 
sexuală, patriotismul, naționalitatea, capitalismul organic 
nu cel anarhizant și devastator, autoritatea etc. 

Toate acestea sunt semnale că România se află pe 
frontul războiului duhovnicesc dintre „linia sistemului” 
și „ordinea proniatoare a creației”. Când această luptă se 
va stinge, adică dacă ar ațipi forțele organice ale marii 
defensive spirituale, pe plaiurile noastre vor fi triumfat 
plictisul, oboseala morală, nihilismul, viața vidată de sens 
căci va fi fără de Dumnezeu și atunci vom putea pune 
concluzia morții unui popor. Puținii credincioși ai lumii 
ar putea să spună atunci, Dumnzeu să-i ierte pe români: 
au făcut și ei ce-au putut la vremea chemării lor. Dar eu 
cred în destinul acestui popor fiindcă, precum spune Pr. 
Arsenie Boca, destinul este ascuns în Dumnezeu și Dum-
nezeu nu-i lasă pe cei ce-L cheamă.  Românii de astăzi, în 
ciuda atâtor necazuri colective, sunt trăitori și chemători 
de Dumnezeu. Deci putem spune că România esențială 
este o Românie, profundă, creștină, încă luptătoare.

- Domnule Profesor, ce anume a caracterizat 
evoluţia societăţii româneşti în ultimii douăzeci 
şi şase de ani?

- La scară europeană, intervalul la care vă referiți pare 
marcat de o ciocnire radicală între forțele păcii sociale 
(ale unui nou consens european) și forțele ciocnirilor, 
care luptă pentru „hegemonie culturală” ca instrument 
al strategiilor subordonării. Forțele ordinii europene se 
înfruntă cu forțele subordinii (și implicit ale dezordinii) 
europene. Acesta este cadrul în care devine inteligibilă 
și drama poporului român, ca să folosesc o cunoscută 
sintagmă a lui Nicolae Iorga. 

Primul aspect al acestei perioade este tocmai o ast-
fel de ciocnire, războiul României profunde cu forțele 
nihilismului, ale nimicirii, deopotrivă spirituale și de 
neam, adică ființiale. Și ca să nu fiu acuzat de vreo vizi-
une defetistă, voi preciza că această teorie a războiului 
multisecular nu-mi aparține mie ci, pe linia profeților 
erei moderne, pe care tocmai i-am citat, unui celebru sa-
vant american, S. Huntington (ca să nu amintim numele 
lui A. Toynbee). El delimitează tipologic, la scara lumii, 
două cicluri războinice consecutive, care însoțesc toată 
epoca modernă și postmodernă:  războiul universal al 
ideologiilor și războiul civilizațiilor, pe acesta din urmă 
nuanțându-l când vorbește despre ciocnirea forțelor an-
ti-identitare cu cele identitare chiar pe scena Americii. 

La războiul acesta de fundal, destul de accentuat în 
spațiul românesc, avem, ca într-un ecou absurd, o mare 
operațiune pe care destui analiști o încadrează în tipo-
logia războiului economic, fiindcă, în România, această 
operațiune s-a finalizat printr-o economie devastată, o 

brutală lichidare a industrialismului românesc, moștenit 
de la epoca anterioară. Înlăuntrul aceleiași operațiuni 
distingem și incredibila agresare a sistemului laburist 
național (atestată de groaznica deprofesionalizare a mun-
cii naționale prin dispariția unor corpuri profesionale 
întregi și prin emigrație pentru muncă, ambele fiind 
consecința dezindustrializării rapide asemănătoare unei 
adevărate deflagrații nucleare), acompaniată, paradoxal, 
de o bizară ofensivă inhibitorie asupra forțelor capitalului 
național.  Acest război atipic (unii specialiști îl numesc 
„război social”) a fost acompaniat de unul, tot de fundal, 
cu linia culturală a poporului român:  personalități, ope-
re, monumente, simboluri tradiții, eroii, sfinții și martirii 
acestui neam etc, au devenit ținta unei operațiuni decon-
structive de mare amploare.  Aceste războaie secunde 
pot istovi forțele vitale ale generațiilor active ale unui 
popor, chiar dacă spiritualicește asemenea ciocniri nu 
au cuvântul decisiv.    

- Domnule Profesor, eu cred că la ora aceasta 
se duc două războaie: unul, să zic, economic, 
şi un altul la nivelul minţii, al iluziei, adică se 
întreţine iluzia – pentru că pe ea se bazează încă 
exploatarea. Altfel omul s-ar opri, dar nu o face 
pentru că este iluzionat să creadă în continuare 
că lucrurile funcţionează. Există criza de care 
ne spuneţi dumneavoastră, pe care Dumnezeu o 
pune în lume, în sensul că omul se vede subjugat 
de toate forţele acestea, dar în acelaşi timp se 
propagă în continuare iluzionarea prin media, 
prin divertisment, prin toată nebunia aceasta 
a desfrânării care circulă, ca să meargă mai 
departe orbeşte într-o direcţie sinucigaşă, la 
capătul căreia nu se află nimic…

- Ați remarcat o latură esențială a acestui război spi-
ritual. Pentru ca omul, mai ales tinerii, să creadă că totul 
funcționează este îndrumat spre țarcul a două subculturi 
evazioniste: o subcultură agreată de statul magic post-
modern, a distracțiilor, a infuziilor de erotism anarhic, 
a pornografiei etc și o subcultură a manipulării prin 
strategii discursive persuasive țesute în jurul unui suro-
gat ideologic penibil, bazat pe falsul intelectual al unui 
inventat conflict dintre forțele progresului și așa numi-
tul nou curent reacționar, susținut, chipurile, de grupul 
„reacționarilor” (naționaliști, neolegionari, protocroniști, 
ortodoxiști, dughiniști etc).

Tineretul este ademenit în chip viclean să intre în 
acest război contra reacționarilor ca să apere nu se știe 
ce, fiindcă în toată această operațiune i se inoculează 
minciuni, sunt aruncate stigmate în media, prin care sunt 
insinuate amenințări spectrale la adresa noii ordini fiind 
inventați „noii dușmani ai ordinii europene”, ceva similar 
cu ceea ce legifera cunoscuta lege comunistă a anilor 50, 
care, incrimina țărani, vechea burghezie și întreaga inte-
lectualitate organică a țării sub binecunoscuta încadrare 
în categoria de „dușmani ai orânduirii sociale”.

(continuare în numărul viitor)

Interviu cu prof. univ. dr. Ilie B\descu 
– Directorul Institutului de Sociologie 

al Academiei Române

„În m\sura în care, 
în via]a zilnic\ a fiec\ruia, 

triumf\ tr\irea în Dumnezeu, 
via]a lor are profunzime, 

c\ci are sens”... 

Domnul prof.univ.dr. Ilie Bădescu s-a născut în data de 09.05.1948, în localiteatea Luncaviţa din judeţul 
Caraş Severin şi este doctor în sociologie, profesor universitar şi cercetător. Este director al Institutului de 
Sociologie al Academiei Române din anul 2002. În calitate de director, s-a implicat activ în revitalizarea 
cercetărilor dedicate mediului rural românesc, înfiinţând şi coordonând în cadrul Institutului departamen-
tul Comunităţi şi dezvoltare rurală. Este autorul a numeroase studii, manuale, monografii, enciclopedii şi 
tratate de sociologie, dintre care amintim Noologia. Cunoaşterea ordinii spirituale a lumii (2002), Tratat 
de geopolitică (2004), Enciclopedia sociologiei universal (2005), Tratat de sociologie rurală (2009).

(I)

Interviu realizat de Dr. Stelian Gomboş
https://steliangombos.wordpress.com/
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Ce har înalt,
Ce școală-naltă-i bătrâneţea!
E cea din urmă activitate,
E cea din urmă facultate, 
Unde înveți nu cum se-adună 
Ci... cum lași pe toate-n urmă:

Talent, putere, frumuseţe, 
Tot ce te-a împodobit odată, 
Se scutură ca trandafirii 
Mușcați de brumă și zăpadă.

Căci de-ai trecut prin școala toamnei
Și-a înfioraților nămeți, 
Tu știi s-ajungi bogat și tânăr 
La poarta... nesfârșitei vieți.

Te uiți cum cresc pe lângă tine, 
Cum ești lăsat tot mai deoparte,
Cum toți se gândesc doar la sine, 
Tu .... doar la veșnica cetate. 

Zărești, uitându-te în oglindă, 
Un chip străin și ți se pare
Că totu-i joc de umbre 
Ș-oglinzi deformatoare.

Și dacă fața e trecută, 
Iar pașii împleticiți și grei, 
Tu porți în piept o bucurie 
Un freamăt lin de porumbei.

Dacă te-ai predat cu totul 
Iubitului ceresc MÂNTUITOR, 
Știi că vei ajunge-n locul 
Nesfârșitei vieți, BIRUITOR.

Să poți păstra în suflet pacea
Când ești ca marmura sub daltă,
Să pierzi orice, dar nu speranța!
Ce har înalt,
Ce școală-naltă-i bătrâneţea!

(prelucrare populară)

Dragii noștri primari, v-am ales cu 
speranța că veți auzi doleanțele noastre de-a 
nu ne uita, odată ce v-ați așezat în scaunul 
„puterii administrative”. Fiți buni și coborâți 
printre oameni, mergeți în piețe și vă veți 
cruci de ce o să vedeți. Mai zilele trecute 
(când peste tot ni se ofereau „fluturași” de 
către flăcăi și fete cu îndemnul de-a merge 
să votăm noua schimbare în bine) am fost în 
piața VETERANILOR din sectorul 6, unde 
am asistat la o scenă cutremurătoare. 

O bătrânică, gârbovită de ani, bolnavă, 
nemâncată, îmbrăcată în niște haine po-
nosite, abia mergea în picioare, când s-a 
oprit în dreptul unei tarabe pe care era un 
morman de cireșe. A privit înmărmurită la 
prețul cireșelor, „12 lei/kilogramul?!!!...” 
A oftat prelung, iar din ochii ei secați de 
vitregia timpului care i-a fost potrivnic, au 
picurat câteva lacrimi. Și-a rezemat cotul 
de o lădiță și, cu degetele tremurânde... 
(a întins o mână uscată precum a sfiților 
pictați în biserică) a luat două cireșe, când 
„producătoarea agricolă” - o huidumă care 
cântărea pe puțin 130 de kg i-a dat peste 
mână și a strigat parcă-i luase foc hambarul 
cu cereale: „La muncă, nu la furat! Ce, 
fă, baborniță jegoasă, dacă fiecare mi-
ar lua câte-un pumn de cireșe, unde 
aș ajunge?... la faliment!” Nimeni n-a 
scos un cuvânt... (fără comentarii) Urmă-
torul client, tot un om în vâstă, a avut parte 
de cuvinte jignitoare din partea revoltatei 
vânzătoare, care a pus cireșele în pungă, le-a 
aruncat în dușmănie pe cântar, iar cu dege-
tul arătător (ca un desăvârșit prestigitator) 
a apăsat în jos talgerul: „Banii! 15 lei!... e 
bine?” Omul s-a căutat în buzunare, întâ-
ziind să-i plătească cireșele. „Măi-măi!... 
ce-ai făcut până acum, moșulică? 

Grăbește-te că nu e timp, mai este și 
alții la coadă!...”

Zilnic se petrec lucruri incredibile: „boșii 
pieții”, permanenți la tarabele cele mai 
bune, adevărata mafie, îi obligă pe țărani 
să le vândă marfa la un preț de nimic, sau îi 
trimit să vândă pe trotuar, unde vine „poliția 
vigilentă” care-i amendează pe... săracii de 
ei, ce au vândut dragavei, urzici, ceapă, ri-
dichii, flori... nici de o pâine și costul trans-
portului înapoi... 

*****
ALELȘI AI POPORULUI, această bătrâ-

nă, care la viața ei a născut copii, a crescut 
nepoți, a muncit pe brânci o viață întreagă 
pentru victoria „SOCIALISMULUI”, moare 
de foame în sărăcie! Este neputincioasă, iar 
cei avuți nu o iau în seamă, le este povară... 
Ascultați-i ruga:

Vă implor, copiii mei, ce aţi cres-
cut la sânul nostru, nobila voastră 
misiune este să aveţi grijă şi de noi, 
oamenii nevoiaşi, fiindcă noi v-am 
ales, cu inima deschisă şi cu gândul 
curat. Ne punem speranţa în voi, că 
ne va fi mai bine...

*****
Stimați politicieni, domnilor primari, 

toți cei care sunteți noii aleși în structuri-
le administrative, imaginați-vă că ar fi fost 
mama domniilor voastre, cum ați fi proce-
dat? I-ați fi dat peste mâini când ar fi vrut 
să guste câteva cireșe?

*****
Nu știu dacă scrisoarea mea va fi citită 

de noii primari aleși, dar am o rugăminte 
adresată celor care au pățit astfel de neca-
zuri: spuneți-le, că e păcat ca în mileniul III 
să murim de foame noi, oamenii!

@ MARIN VOICAN-GHIOROIU

RUGA UNUI PENSIONAR

Bãtrâneþea

@ Prof. ing. drd. CONSTANTIN SIMION
Universitatea „Politehnica” Bucureşti
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Teodora Mîndru: - V-aţi legat numele indestruc-
tibil de proiectul Art Safari Bucureşti, de aceea vă 
rog să-l prezentaţi succint. 

Ioana Ciocan: - Pavilionul de Artă București - Art Safari 
este organizat de Fundația Centrul Cultural Art Society. sub 
patronajul CNR UNESCO. Aflat deja la a treia ediție în 2016, 
Art Safari a devenit mai mult decât cea mai amplă expoziție 
de artă din România. Art Safari a declanșat o apropiere a 
spațiului public, urban și a artei de oamenii momentului, 
a scos arta din spațiile specializate și a oferit-o publicului, 
a făcut-o accesibilă, apropiată. Faptul că în fiecare an, un 
public tot mai numeros (foto 3) este interesat de o expoziție 
inedită, proaspătă, este un lucru formidabil și, în fond, ceea 
ce transformă Art Safari într-un fenomen. Totodată, acest 
pavilion de artă a pornit o aliniere a lumii artistice din Româ-
nia la cea internațională fiind primul și singurul târg de artă 
în accepțiune occidentală, ceea ce îmbracă piața românească 
de artă și rumoarea artistică autohtonă într-o aură din ce în 
ce mai atractivă pentru colecționarii și investitorii străini, 
pentru marile muzee internaționale interesate să-și extindă 
colecția cu arta est europeană. Fiind sub egida UNESCO, Art 
Safari București a ajuns la colaborări la nivel internațional.

T.M.: - Ce „forţe” artistice ai reuşit să aduni în 
generoasele spaţii ale Palatului Dacia-România 
în acest an? 

I.C.: - Au expus peste 16 muzee din București și din țară 
în expoziția centrală, au fost prezente 21 colecții private, prin-
tre care amintim de colecțiile Emilian Radu, Cătălin Davi-
descu și Ovidiu Șandor; au participat în premieră 5 colecții 
private neexpuse vreodată public. O parte din lucrările mu-
zeale (foto 4), care au participat în Expoziția Centrală Dada, 
sunt clasate la categoria Tezaur a Patrimoniului Național 
Cultural, iar evaluarea unei lucrări poate depăși 400.000 
euro. Au fost prezente 60 galerii din țară și străinătate, care, 
în total, au expus 5.000 de obiecte și opere de artă. Au fost 
organizate 37 de conferințe, lansări de carte, concerte, piese 
de teatru în doar 11 zile, la care au participat aproximativ 
500 de persoane. 

T.M.: - Cum aţi pus în practică tema principală, 
Centenarul DADA?

I.C.: - Am organizat expoziția centrală de 350 de opere 
în cinstea Centenarului Dada, curatoriată de doamna Raya 
Zommer-Tal, Director și Curator Șef al Janco-Dada Museum 
din Ein Hod (Israel). Expoziția a fost completată cu prelegeri 
și conferințe în programul Art Dialogue.

T.M.: - Care au fot exponatele cele mai valoroase 
conform criticilor de artă avizaţi, dar şi cele mai 
apreciate de public? Cap de afiş au fost, desigur, 
celebrele „Ecorşeul” lui C. Brâncuşi (foto 5) şi „Fetiţa 
cu fundă roz” de N. Tonitza (foto 6), dar alte piese ?

I.C.: - Întrucât arta rămâne un domeniu subiectiv, este 
dificil de apreciat care au fost piesele cele mai apreciate de 
public. În mod cert, vedeta expozițională a fost cea centrală 
– „Centenarul Dada” cu opere din aproape toate muzeele de 
artă din țară, dar și partea comercială a Pavilionului a fost 
extrem de apreciată. 

T.M.: - Ce atracţii, în afară de expoziţiile de artă 
a oferit Art Safari vizitatorilor?

I.C.: - La fel ca în 2015 și în acest an publicul s-a putut 
bucura de concerte, lecturi publice, perfomance-uri, spec-
tacole de teatru, prezentări de artiști, dezbateri și conferințe 
variate, toate reunite sub titlul de Art Dialogue, la care au 
participat numeroși specialiști din mediul național și cel 

internațional. „Dialoguri interstelare” a fost cel mai in-
teresant și mediatizat eveniment: cosmonautul Dumitru 
Dorin Prunariu (la 35 de ani de la călătoria în spațiu) și alți 
12 astronauți din întreaga lume, reprezentanți de Agenții 
Spațiale și Discovery Channel, au discutat despre univers, 
infinit, viitor și artă. Evenimentul a fost înregistrat de echipa 
Discovery Channel și va fi transformat într-un documentar 
despre spațiu și misterele lui. Foarte apreciat a fost și Art 
Safari Kids, unde cei mici s-au bucurat de ateliere diverse, 
creative și foarte interactive, de la pictat pe față, la ateliere 
de modelaj și fabricat zâne, la pictat pe sticlă și ceramică, 
la colaje, Art Safari Kids a adunat peste 700 de copii.

T.M.: - Art Safari a oferit vreo facilitate tine-
rilor artişti aflaţi la început de carieră? 

I.C.: - Zona The Space - a oferit un program special 
dedicat artei experimentale și performance-ului contempo-
ran, unde au expus tineri artiști. Anul acesta au fost invitați 
Vlad Bota, Andra Vlăsceanu, Claudia Ilea, Emanuela Voi-
nescu, Florina Oprescu, Ana Toma, Flavia Popescu, Giulia 
Crețulescu, Roxana Tănase, Ariana Hodorcă, Bogdan Topîr-
ceanu, iar curatori Roxana Tănase, Bogdan Topîrceanu. 
Două galerii s-au lansat la Art Safrai: Elevator. Emerging 
și Galeria Pilat, ambele din București.

T.M.: - Pentru că am observat şi colecţii pri-
vate, te rog explică-ne ce rol au colecţionarii în 
cunoaşterea şi recunoaşterea socială a artei.

I.C.: - Colecționarii de artă asigură dezvoltarea pieței 
de artă, a circulației valorilor și operelor de artă, setează 
standarde, setează mode, trenduri. Fără colecționari sau 
iubitori de artă, arta nu ar putea fi cunoscută, ar rămâne 
în ateliere prăfuite. Colecționarii sunt mecanismul care 
asigura dinamismul și energia unei istorii a artei. 

T.M.: - Sunt sigură că au fost necesare resur-
se materiale, financiare şi umane substanţiale. 
Cum aţi reuşit să le mobilizaţi?

I.C.: - Cei mai importanți parteneri ai noștri sunt: 
ARCUB, Primăria București și Ministerul Culturii. AR-
CUB a denumit Art Safari ca proiect strategic pentru 
București și ne-am bucurat să ne fie parteneri și în 2016. 
Primăria Municipiului București găzduiește Art Safari în 
Palatul Dacia-România, Ministerul Culturii ne-a aprobat 
împrumutul lucrărilor muzeale de tezaur necesare pentru 
Centenarul Dada. A fost într-adevăr un volum mare și 
solicitant de muncă, uneori am avut chiar senzația că va fi 
imposibil să îndeplinim totul conform graficului, dar a existat 
multă implicare, pasiune și cafea pentru toată echipa Art 
Safari și toți cei implicați și, iată, am reușit.

T.M.: - Am observat un concept de organizare 
şi funcţionare la standarde occidentale, până la 
detalii. Aţi beneficiat de consultanţi, specialişti în 
managementul evenimentelor artistice? 

I.C.: - În ceea ce privește expoziția centrală Dada, aceasta 
a fost curatoriată de Raya Zommer-Tal, director și curator șef 
al Janco-Dada Museum din Ein Hod (Israel) și Igor Mocanu 
specialist în avangardă. Advisory Boardul Art Safari este 
reprezentat de Cees Hendrikse (colecționar olandez), Yvette 
Fulicea și Aurel Vainer. Dar totul a fost pus cap la cap de 
minunata echipă Art Safari. 

T.M.: - Art Safari este un eveniment artistic pen-
tru elite, sau pentru publicul larg?

I.C.: - Pentru oricine care vrea să se deconecteze de la 
mersul vieții cotidiene, care vrea să vadă că arta înseamnă 
viață, că arta nu trebuie uitată și că trebuie să facă parte 

din viața fiecăruia. Așadar, este un eveniment pentru pu-
blicul larg.

T.M.: - Ediţia 2016 a fost doar un moment în is-
toria ART Safari. Ce va fi în viitor? 

I.C.: - Cu siguranță vom păstra programele Art Dialogue, 
Art Safari Kids, The Space, dar și secțiunile de artă contem-
porană și artă modernă, de patrimoniu. Altfel, surprize! 

T.M.: - Dar pentru Ioana Ciocan, personal, ce 
înseamnă Ediţia 2016? Oboseală, bucurie, dorinţă 
de a continua? O şi mai mare identificare personală 
cu acesta?

I.C.: - Toate!
T.M.: - Vă mulţumesc şi vă doresc mult succes 

în pregătirea ediţiei viitoare, Art Safari Bucureşti 
2017.

Interviu realizat de 
sociolog TEODORA MÎNDRU

ELEMENTE
Art Safari Bucure[ti 

- cea mai mare expozi]ie anual\ 
de art\ din România 

între amintiri - 2014, 2015, mai 2016 - şi proiect de viitor - 2017

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5 Foto 6

Despre expoziția de artă (foto 1) de-
venită un fenomen aflăm lucruri inte-
resante de la d-na Ioana Ciocan (foto 
2), directorul general al Pavilionului de 
Artă București - Art Safari, doctor în arte 
vizuale, asistent universitar la UNAB, 
curator independent și coordonator al 
mai multor proiecte de artă urbană, 
printre care Proiect 90 (Piaţa Presei 
Libere-Bucureşti), SPAM (Parcul Carol 
I-Bucureşti) şi curator al programelor 
Din Dragoste. Fapte morale (Mu-
zeul Naţional de Artă Contemporană; 
Victoria Art Center şi Ciclop); După 25 
de ani (NAG Pop Up Gallery-Bucureşti, 
ş.a. În 2015 a făcut parte din echipa Cu-
ratoriumului care a dezvoltat dosarul de 
candidatură Bucureşti 2021 – Capitală 
Culturală Europeană. 
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Pasi prin Iubire...
    ai actritei 
    Claudia Motea

,
,

PAS UNU
Dimineaţa 
Vine 
Cu mărgeane de aur 
Rupte din soare
Anume să-mi împodobească 
Pântecul
Pe care mi-l săruţi noaptea...
Cerul 
E puţin mirat
De ce nu e scris pe el deja
Numele tău...
Fiinţa-mi 
Îngână Iubirea
În timp
Ce mă adăp
Cu apa vieţii din rouă
Ca să te tot iubesc...
Ca să mă tot iubeşti!

PAS DOI
Legată la ochi
C-un petec de cer
Mă joc 
De-a Baba Oarba 
Prin Iubire...
Tu eşti la colţ...
Arată-mi viaţa în 
Parametrii zilei
Auzul să fie Auz
Văzul să fie Văz
Iar Inima...
Cântec!

PAS TREI
Universul încearcă
Să mă înghită
În taina lui...
Dar eu nu mă las...
Înmiresmez amintirea
Cu o floare de colţ
Și o pun la reverul 
Cămăşii lui 
Hristos.
Există şi memoria croielii
În care, 
Și orbi  să fim
Recunoaştem Omul faţă de Soare
Recunoaştem Omul din fiece zi!

PAS PATRU
Când tu îmi zâmbeşti 
Soarele 
Se joacă la plus infinit!

PAS CINCI
Mă agăţ de o inimă
Care aş vrea să bată doar pentru 
mine...
Inimă,
Dă-mi mâna ta,
Stânga sau dreapta,
Nu contează...
Vreau să o pun la inima 
mea
Poate tempoul inimii tale
Te va face să înţelegi 
Că pot exista cu tine
Atât de bine în Nemurire!

PAS ȘASE
Zorii de zi 
Din nou
Se scurg 
Senini
Cu toţii în mine...
S-au înţeles tacit
Să nu renunţe 
Până
Nu devin
Cu adevărat 
Izvorul Tău!

PAS ȘAPTE
Nimicul
A adus
Din nou prima veste
Că te pot IUBI!
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Mariana Anghel: - Sunteţi năs-
cută şi crescută în Bucureşti, de 
unde pasiunea pentru folclor?

Teodora Popescu: - Pasiunea mea 
pentru folclor vine de la faptul că petre-
ceam vacanțele, în copilărie, la bunici în 
Argeș, unde participam la toate eveni-
mentele satului. Apoi, pentru că am ră-
mas cu nostalgia satului bunicilor, când 
veneam acasă de la școală, făceam un mic 
ocol, trecând prin Muzeul Satului, la a 
cărui inaugurare am participat, împreună 
cu părinții mei, în anul 1936.

M.A.: - Ce s-a întâmplat, până la 
urmă, cu această pasiune? 

T.P.: - De fapt, eu am urmat Facul-
tatea de ziaristică de la Universitatea din 
București, unde, printre altele, am studi-
at și folclorul literar românesc.

M.A.: - Aţi rămas pe latura 
aceasta folclorică. V-a plăcut, mai 
mult, să vă ocupaţi de folclorul ro-
mânesc?

T.P.: - Da, desigur. După absolvire 
am fost repartizată chiar la Televiziunea 
Română, care, atunci se înființa și, dintre 
toate vatiantele de emisiuni oferite, am 
ales folclorul.

M.A.: - Știu că aţi avut o activi-
tate bogată în televiziune.

T.P.: - La TVR am realizat multe 
emisiuni și filme despre folclor, dar am 

și participat la multe concursuri, unde 
am descoperit și am promovat tinere 
talente, cântăreți de muzică populară, 
care, ulterior, au devenit mari interpreți 
în domeniu, cum ar fi: Ion Dolănescu, 
Maria Velicu, Maria Dragomiroiu, Sofia 
Vicoveanca, Angela Buciu, Valeria Peter 
Predescu și mulți, mulți alții.

M.A.: - Puteţi, să ne spuneţi câte 
ceva şi despre cele două premii 
internaţionale, câştigate de dum-
neavoastră, care au dat posibilita-
tea altor state să cunoască minu-
natele datini, obiceiuri, porturi şi 
muzica noastră?

T.P.: - Lucrând la TVR, am avut 
posibilitatea să aflu de acest concurs 
internațional de folclor, care se ținea, în 
fiecare an, la Dublin, în Irlanda. Așa că, 
m-am hotărât să particip la ediția din 
anul 1968, unde am și câștigat Premiul 
I „Harpa de Aur”.

M.A.: - Acesta a fost primul pre-
miu, dar cel de-al doilea?

T.P.: - Despre al doilea premiu vă pot 
spune că a venit după cinci ani, adică în 
1973 și a fost Premiul special al ju-
riului.

M.A.: - Trebuie să recunosc că 
este impresionant să obţii două 
premii, de o asemenea valoare, în 
cinci ani. Aş dori să-mi povestiţi 

ce v-a plăcut mai mult în cariera 
dumneavoastră?

T.P.: - Aș putea spune că tot ceea ce 
am realizat, am făcut cu multă muncă, 
pasiune și dăruire, dar ceea ce mi-a plă-
cut cel mai mult a fost faptul că am putut 

să cunosc, nemijlocit, folclorul autentic, 
nealterat. Am avut marea șansă să lucrez 
cu Maria Tănase, cu Maria Lătărețu pe 
care am iubit-o din tot sufletul.

M.A.: - Constat că aţi avut o cari-
eră pe care multă lume ar invidia-o.

T.P.: - Atât de mult mi-a plăcut mun-
ca mea, încât nici nu am observat când au 
trecut cei 52 de ani, lucrați în televiziune, 
dintre care 40 de ani (1957-1997) numai 
în televiziunea națională.

M.A.: - O carieră fără cusur, aş 
putea spune, şi de lungă durată.

T.P.: - Simt o mare bucurie atunci 
când sunt căutată de cei pe care i-am des-
coperit și i-am lansat. Nu există sărbă-
toare ca ei să nu-și amintească de mine, 
să mă felicite și să-mi facă urările de bine 
ce se fac, de obicei, în asemenea ocazii. 
Chiar și copiii lor, de exemplu Ionuț Do-
lănescu mă sună de câte ori este în țară 
să mă întrebe de sănătate.

M.A.: - Știu că sunteţi abona-
tă la publicaţia noastră „Cronica 
Timpului”. Ne puteţi spune păre-
rea dumneavoastră despre aceas-
ta?

T.P.: - Da. Vreau să vă spun că îmi 
place foarte mult, o citesc cu mare in-
teres și cu plăcere și îi urez o viață cât 
mai lungă.

M.A.: - Eu vă mulţumesc pen-
tru interviu şi, sper, ca în viitorul 
apropiat, să ne vedem din nou.

Mariana Anghel în dialog cu

doamna Teodora Popescu
Pe strada pe care locuiesc, există o căsuță cochetă înconjurată de 

o grădină superbă. Aici, în grădină, se întâlnesc tot felul de flori, fru-
mos și vesel colorate, iar în mijlocul ei stă falnic un brad înalt de toată 
frumusețea. În acest loc minunat locuiește doamna Teodora Po-
pescu, pe care am rugat-o, să ne vorbească, puțin, despre activitatea 
dânsei în Televiziunea Română. A fost printre primii realizatori de 
emisiuni și filme TV despre folclor.



15

Cronica Timpului l  Anul II l Nr. 18 l iulie 2016 CRONICĂ

A ceste zile minunate, când a 
fost sărbătorit, la Tinerimea 
Română și la Ateneul Român 

maestrul CONSTANTIN ARVINTE, pa-
triarhul muzicii românești, compozitor, 
dirijor și folclorist, le voi păstra în „Car-
tea vieții” cu mare drag, fiindcă domnia 
sa, încă tânăr, ca un stejar falnic din plai 
moldav, mare iubitor de muzică, poezie, 
artă, dar și admirator al femeii îndrăgi-
te, căreia i-a dedicat, din dragoste și din 
pasiune, melodii încântătoare de iubire, 
de nostalgie, de speranță, de petrecere, 
dar și cu tentă satirică. Le-am ascultat, 
în interpretarea unui grup de artiști, ad-
miratori și prieteni devotați ai sărbăto-
ritului, cum ar fi: soprana de coluratură 
Rodica Anghelescu de la Opera Comică 
și de la Ansamblul Artistic „Ciocârlia” 
al MAI; soprana Cleopatra David de la 
Filarmonica „George Enescu” și Ope-
ra Comică; la pian maestrul Iosif Ion 
Prunner; solistele Cristina Gheorghiu, 
Maria Stroia; pianista Angelica Todea; 
actrița Doina Ghițescu de la Ansamblul 
Artistic „Ciocârlia” al MAI; Corala Ac-

demică „Divina Armonie” patronată de 
prof. Paula Ciuclea, dirijor fiind Cristian 
Marius Firca; Nicolae Maxim (un sextet 
de la Filarmonica „George Enescu”); so-
lista Doina Timu Anton (Corul Radio) și 
Taraful Adrian Țoia. Aceștia au încân-
tat, în mod plăcut, spectatorii, primind 
aplauze la scenă deschisă.

Născut într-o zonă mirifică a Mo-
dovei legendare, comuna Voinești, 
județul Iași, „acum nouă anișori”... (21 
Mai 1921), la care a mai adăugat un zero 
(prin grația divinității), prilej deosebit, 
ca noi să îi urăm distinsului maestru, 
La mulți ani!

Copilul, de atunci, a plecat în lume 
pentru a se școli. În perioada 1933-
1937 urmează Școala Națională „Vasile 
Lupu” din Iași, altar sfânt de cultură, 
unde învață a deprinde tainele muzicii. 
Cu un talent nativ de excepție, dar și 
printr-o muncă susținută, și-a dezvol-
tat aptitudinile muzicale, cu profesori 
eminenți, ca: Baciu Constantin - teorie 
și solfegiu; Rudolf Podlowski - vioară, 
flaut, trompetă, orchestră și fanfară. 
Între anii 1950-1954, este tânăr cadet 
al Școlii de Ofițeri de Muzică din Bucu-
rești, iar între anii 1954-1955 urmează 
Cursuri de specializare, Conservatorul 
de Muzică din București, având ca pro-
fesori pe eminenții: Zeo Vancea, Con-
stantin Bugeanu, Dimitrie Cuclin.  

Încă din anii studenției, viitorul mu-
zician se dedică, în primul rând, artei 
interpretative, în calitate de dirijor al 
Corului mixt, al Căminului Cultural 
„Constantin Vasilescu”, din munici-
piul Iași (1946-1959), apoi ocupă, prin 
concurs, importante funcții artistice la 
prestigioasele ansambluri din capitala 
țării: director artistic și dirijor al An-
samblurilor „Ciocârlia” și „Rapsodia 
Română” 

La pupitrul acestor instituții, repre-
zentative în viața muzicală națională 

din cea de a doua jumătate a veacului 
XX, întreprinde răsunătoare turnee 
artistice atât în România, cât și peste 
hotare, în țări cu puternice tradiții ar-
tistice: Polonia, Ungaria, fosta URSS și 
Iugoslavia, Elveția, Grecia, Republica 
Federală Germania, Franța, Austria, 
Bulgaria, Statele Unite ale Americii, 
Canada, Mexic, Cuba, Kuweit, Olanda, 
Algeria etc. Pretutindeni, s-a bucurat 
de aprecieri, dintre cele mai elogioa-
se, din partea publicului și a presei de 
specialitate. 

Din pleiada minunaților artiști, care 
au cântat sub bagheta măiestrită a dra-
gului nostru sărbătorit, sau au colabo-
rat la realizarea spectacolelor de mare 
avengură, fiind un adevărat ambasador 
cultural al României, reprezentându-
ne cu mare cinste și onoare, trebuie să 
amintesc pe următorii: Maria Ciobanu, 
Ion Cristoreanu, Ion Dolănescu, Angela 
Moldovan, Maria Butaciu, Irina Loghin, 
Aurelia Fătu-Răduțu, Benone Sinules-
cu, Mioara Velicu, Simion Pop, Drăgan 

Muntean, Maria Păunescu, Ileana Să-
răroiu, Gheorghe Turda. Instrumentiș-
tii: Marian Bucur, Mircea Carabulea, 
Ilie Alecu, Florea Cioacă, Florea Bur-
nea, Dumitru Zamfira,Toni Iordache, 
George și Ilie Udilă, Nicolae Turcitu, 
Ion Oprea, Stefan Bucur, Marian Ale-
xandru, Dumitru Gheorghe, Gheorghe 
Pandelescu, Marin Ulei, Tudor Pană, 
Iosif și Ion Milu, Ion Murgu ș.a. 

Din vasta creație a ilustrului compo-
zitor Constantin Arvinte, care cuprinde 
muzică simfonică și vocal-simfonică, 
prelucrări folclorice, muzică de fanfară, 
voi trece în revistă câteva lucrări care au 
intrat, de mult, în tezaurul Fonotecii de 
aur a Radioului și a Televiziunii: Suită 
simfonică, Cântări străbune, Fantezie 
concentrantă românească, Coloana In-
finită, Suită Sătmăreană, Concert pentru 
nai, chitară şi orchestră, Fantezie pentru 
ţambal şi orchestră, Drăgoiana - Rap-

sodie moldovenească, Capricio moldo-
venesc, Capriciu transilvan, balada lui 
Pintea Viteazul, Cantata Patriei, Baladă 
despre Tudor Vladimirescu, iar din scri-
erile pentru muzică de fanfară sunt: Pla-
iuri româneşti, Sârba în căruţă, Hora-
Marş, Opt melodii folclorice româneşti. 
Genialului compozitor Constantin Ar-
vinte i s-au recunoscut meritele de către 
Uniunea Compozitorilor și Muzicologi-
lor din România, primind Premiul II la 
Concursul Internațional de Compoziție 
Corală de la Tours - Franța (1976), fiind 
decorat cu ordine și medalii din partea 
statului român.

De-a lungul carierei sale s-a bucurat 
de sprijin profesional din partea unor 
prestigioși maeștri, printre care: D.D. 
Botez, Mircea Chiriac, Viorel Doboș, 
Victor Giuleanu, Florin Comișel, Dinu 
Stelian, Victor Predescu și a colaborat 
cu muzicieni, dirijori, maeștri coregrafi 
și folcloriști, ca: Marin Constantinescu, 
Ionel Budișteanu, George Vancu, Iacob 
Ciortea, Eugen Gal, Floria Capsali, Ghe-

orghe Popescu-Județ, Gheorghe Ba-
ciu, Iacob Lascu, Tamara Cap, Emilia 
Comișel și alții.

Ca o dovadă a respectului și 
admirației pe care i le poartă, îi cântă, 
cu mare dragoste, cântecele, fetița care 
în 1993, la cei șaisprezece ani, primea 
„Premiul Special” la Festivalul „Maria 
Tănase”, iar în 1997 i se acorda „Pre-
miul al II-lea”, astăzi soprana de colu-
ratură Rodica Anghelescu, căreia i–a 
încredințat cu dedicație peste 15 lucrări, 
s-a ocupat, efectiv, de realizarea spec-
tacolului „Concert aniversar Constantin 
Arvinte”, ținut la Centrul Cultural de 
Artă „Tinerimea Română” și „Medalion 
Constantin Arvinte” la Ateneul Român. 

Scriitorul-compozitor Marin Voi-
can-Ghioroiu i-a dedicat maestrului 
Constantin Arvinte cartea „STEJA-
RUL”, în care sunt cuprinse compozițiile 

excelenței sale. Soprana Rodica Anghe-
lescu, alături de prietenii maestrului 
i-au interpretat cântecele, susținute în 
cele două concerte, cu multă dragoste. 

Compozițiile, pe care le-au cântat 
distinșii invitați, au plăcut spectatori-
lor, fiind o muzică de foarte bună ca-
litate, „le-a mers la inimă”, cum spu-
ne tot românul, iar Nicolae Maxim și 
instrumentiștii, de certă valoare, din 
cadrul Filarmonicii „George Enescu” 
ne-au purtat într-o călătorie de neuitat, 
prin peisajul mirific moldav și transil-
van (cu cele două Capricii), și nu trebuie 
uitată Corala Academică „Divina Armo-
nie” patronată de prof. Paula Ciuclea, 
care a cântat „Triptic Maramureșan” 
- (Mociriţă cu trifoi și Concert Musices-
cu, voci bune, interpretare ireproșabilă, 
cu soliste pline de grație, dirijor  Cristi-
an Marius Firca. 

La compozitorul Constantin Arvinte 
predominantă ideea filosofului, care-i fi-
rească făuritorului de geniu, făcând prin 

ea legătura tainică între trilul măiastrei 
ciocârlii (fiind ani mulți la conducerea 
Ansamblului Artistic „CIOCÂRLIA” al 
M. A. I.) ce-și înalță cu gingășie ciocul 
spre Soare, dând cântecului frumuseți 
nebănuite, pline de sensuri esoterice, 
izvorâte din melodiile nemuritoare ale 
poporului nostru, pe care le-a șlefuit 
cu migală, le-a armonizat în capricii și 
simfonii unduitoare... numai cu puterea 
gândului și a sufletului îndrăgosit din 
fragedă tinerețe de folclorul autentic, 
ceea ce a marcat de-a lungul carierei 
domniei sale o ascensiune continuă, ur-
când fără preget treptele definitorii ale 
desăvârșirii sale spirituale și muzicale.

Parcurgând partiturile cuprinse în 
volumul „STEJARUL” veți avea ocazia, 
dragi cititori, să cunoașteți prin textele 
melodiilor, adevărata lume a satului ro-
mânesc, cu bucuriile, patimile, nostalgi-
ile, obiceiurile, portul și tradițiile sale.

Asociația „Centrul de Etică și Stra-
tegii” președinte grl.(r) Gheorghe Dra-
gomir, prin reprezentanții săi Loredana 
Caradimu - Director Strategii și Vlad 
Dragomir - Președinte Excecutiv, i-au 
oferit maestrului Constantin Arvinte un 
tablou semnat de artistul plastic Con-
stantin Mihalache și volumul „STEJA-
RUL” autor Marin Voican-Ghioroiu, 
carte care a mai fost înmânată și dom-
nilor Andrei Dimitriu- Director Gene-
ral; Nicolae Licareț-Director Artistic; 
Iosif Ion Prunner-Dirijor și pianist din 
cadrul Filarmonicii „George Enescu”, 
grl.dr. Mircia Chelaru, grl.(r) Ionel Cro-
itoru; col.Valentin Neacșu - Inspector 
General al Muzicilor Militare - MApN, 
iar din partea Societății de Televiziune, 
distinsa prof. Elize Stan, realizatoare 
de emisiuni Tvr 1, i-a îmânat maestru-
lui Constantin Arvinte o Diplomă de 
excelenţă pentru întreaga activitate 
depusă în slujba muzicii și artei.

CONSTANTIN ARVINTE,
patriarhul muzicii româneºti

 A consemnat scriitor-compozitor
MARIN VOICAN-GHIOROIU
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Festivalul național de creație literară „Bogdania”- organi-
zat de ASOCIAȚIA CULTURAL-UMANITARĂ „BOGDANIA”, 
fondată și condusă de către dl Ionel MARIN din Focșani, 
județul Vrancea, s-a încheiat  pe data de 21 iunie 2016, la 
Sediul AGIR din București, bdul DACIA, nr. 26. Evenimentul 
cultural s-a desfășurat în parteneriat cu Cenaclul „Literar 
ing”, cenaclu al scriitorilor ingineri din AGIR, condus de dl 
Nicolae VASILE, care a fost și președinte al Juriului ediției  a 
V-a din acest an. Au dat curs invitației personalități marcante 
ale culturii, numeroși scriitori, artiști, studenți, tineri, părinți 
și copii. Menționăm pe acad. Cristian Petru Bălan, Florian 
Laurențiu Stoica, Rodica Subțirelu, Geo Călugăru, Vasile 
Groza, Cornel Galben, Lucian Gruia, Ioan Rațiu, Claudia 
Motea, Elena Armenescu, Doina Bârcă, Mihai Antonescu, 
Maria Filipoiu, membri ai cenaclului „Literar ing” și alții.

Așa cum preciza dna Michaela Orescu, Festivalul „BOG-
DANIA” deși inițiat în județul Vrancea, la FOCȘANI de poetul 
Ionel MARIN, constituie ecoul național, adună sub falduri-
le sale, condeie din țară și din străinătate, într-o cunună a 
valorilor românești. Un astfel de Festival, ca cel organizat 
de Asociația cultural-umanitară „BOGDANIA”, îmbrățișea-
ză, mai ales, pe creatorii tineri, până la 25 de ani, pe care îi 
stimulează, prin premii și diplome, prin cuprinderea lor în 
paginile revistei de cultură „Bogdania”, dar și în antologia 
„Aripi spre zbor”, pregătind noi generații, care vor duce mai 
departe flacăra tezaurului cultural românesc”. 

În competiție s-au înscris în total 57 de concurenți, dintre 
care trei sunt deja autori, iar  un concurent nu s-a încadrat 
în criteriile stabilite prin regulament. Concurenții sunt din 
27 județe ale țării (în ordinea primirii creațiilor spre juriza-
re: Dâmbovița, Argeș, Brașov, Vâlcea, Prahova, Baia Mare, 
Mureș, Timiș, Iași, Olt, Neamț, Mehedinți, Caraș-Severin, 
Covasna, Tulcea, Constanța, Ilfov, Arad, Gorj, Brăila, Suceava, 
Bacău, Botoșani, Vrancea, Buzău, Cluj și Călărași), din Bucu-
rești, o tânără din Republica Moldova și câte un concurent 
din Spania și din Marea Britanie. Juriul Festivalului „BOG-
DANIA”, pentru ediția a V-a a fost format din:
 * Prof.univ. Nicolae VASILE, scriitor, președintele 
Cenaclului „Literar Ing.” și al juriului.
 * Ionel MARIN, poet, președintele Asociației cultu-
ral-umanitare „Bogdania”, redactor șef  al revistei 
de creație și cultură „Bogdania”.
 * Geo CĂLUGĂRU, poet, prozator, membru al Uni-
unii Scriitorilor din România.
 * Vasile GROZA, poet, prozator, dramaturg, mem-
bru al Uniunii Scriitorilor din România.
 * Cornel GALBEN , critic literar, poet, prozator, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România. Fi-
ecare membru al Juriului a apreciat, obiectiv, cu 
multă exigență, fiecare text ș,i în urma evaluărilor, 
au fost declarați ca premianți următorii concurenți:

SECŢIUNEA POEZIE
1. Premiul I – SCHOPPEL CARLA FRANCESCA, Brașov
2. Premiul II – ȘARAMET MARIA CRISTINA, Ploiești 
3. Premiul III – SÎRBU ANA-MARIA, Rm. Sărat
4. Mențiune – STAN NICOLETA-VALENTINA, București
5. Mențiune – ȚÎRCHI DANIELA, Rep. MOLDOVA
6. Mențiune –ICHIM GABRIELA NICOLETA, Buzău
7. Mențiune – FRĂȚILĂ ADINA, Arad

SECŢIUNEA PROZĂ SCURTĂ
1. Premiul I – NEGURĂ ELENA LUIZA, Dumbrava Roșie, 
jud. Neamț
2. Premiul II – MIHAI VICTUS, Cățelu, jud. Ilfov  
3. Premiul III – PETRACHE IULIANA MIHAELA, Gorgota, 
jud. Prahova 
4. Mențiune –COZMA ILIUȚĂ, Tomești, jud. Iași

SECŢIUNEA ESEU
1. Premiul I – MUNTEAN EMILIA, MAREA BRITANIE
2. Premiul II – BITAN  CONSTANTIN, Întorsura Buzăului, 
jud. Covasna 
3. Premiul III – HOISAN MARIA SONIA, Sighișoara

SECŢIUNEA COPIII
1. Premiul I – MARTIN FABIAN IONUȚ, Căpușu Mare, 

jud. Cluj
2. Premiul II – ANDREI OVIDIU TUDOR, București
3. Premiul III – BRATU ALEXANDRA ANA-MARIA, Brăila
4. Mențiune – GHEORGHE MONICA, București
5. Mențiune – TEODOR MARIA ELENA, Caracal
6. Mențiune – LUNCĂ DARIA, Iași

MARELE PREMIU (Trofeul „BOGDANIA”) 
– Dna PÂRVU MARIA CRISTINA, din lo-
calitatea MĂNECIU, JUD. PRAHOVA (În 
prezent munceşte şi locuieşte în Spania)

Față de edițiile anterioare au participat mai mulți elevi 
de Școală Gimnazială și s-a considerat, ca normal, să le fie 
dedicată o secțiune aparte. Toți concurenții au dovedit talent 
literar, iar cei mai buni dintre ei au fost răsplătiți cu premii, 
diplome, cărți și reviste.

S-au acordat și numeroase Diplome de excelență și premii 
din partea Revistei de creație și cultură „BOGDANIA”, dar 
și a Asociației cultural-umanitare cu același nume. Au fost 
răsplătite, pentru merite literare deosebite, pentru contribuții 
importante, la promovarea culturii române, personalități din 
țară și din diaspora românească, printre care amintesc: prof. 
Nicolae Vasile, acad. Cristian Petru Bălan (SUA), prof.univ. 
Florentin Smarandache (SUA), Florian Laurențiu Stoica, Ro-
dica Subțirelu, Doina Bârcă, Vasile Groza, Cornel Galben, Geo 
Călugăru, Michaela Al. Orescu, Corneliu Cristescu, Ovidiu 
Țuțuianu, Ioan Rațiu, Nicu Doftoreanu, Elena Armenescu, 
Adrian Nicolae Popescu, Claudia Motea, Claudiu Nicolae 
Șimonați și Luca Cipolla (Italia).

Aduc calde mulțumiri Asociației „BOGDANIA”, în mod 
special, dlui. Ionel MARIN, membrilor Juriului, participan-
ților, tuturor concurenților și celor care sunt aproape de ti-
nerii români talentați. Îndemn tinerii să continue munca 
de creație, pentru că au talent, și doar prin muncă și creație 
matură, autentică, ajutăm la creșterea prestigiului culturii 
române în lume. Evenimentul cultural s-a desfășurat într-o 
ambianță deosebită.

Mulțumim partenerilor media:
- Televiziunea Literară; 
- Revistele: Cronica Timpului, Independența Română și 
Literar ing. @ NICOLAE VASILE

FESTIVITATE

GALA PREMIILOR Festivalului na]ional
de crea]ie literar\ „BOGDANIA”,

– un festival al tinere]ii, finalizat la Bucure[ti
Edi]ia a V-a, 2016

Prezidiul Galei Premiilor Revistei BOGDANIA 2016. De la stânga la dreapta:
Vasile GROZA, Cristian Petru BĂLA N, Nicolae VASILE , Ionel MARIN, Geo CĂLUGĂRU

Scoppel Carla Francesca,
Premiul I la secțiunea Poezie

Negură Elena Luiza. Premiul I
Secțiunea Proză scurtă

Maria Cristina Șaramet,
Premiul II Secțiunea Poezie

Ana Maria Sîrbu, Premiul III
Secțiunea Poezie

Andrei Ovidiu Tudor,
Premiul II Secțiunea Copii

Daniela Țîrchi (Republica Moldova),
Mențiune Secțiunea Poezie
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10 iunie 2016. O  superbă  zi de vară, 
emblematică, în jurul căreia gravitează eve-
nimente memorabile.

Veche așezare românească, Piteștiul, ates-
tat documentar acum 628 de ani, aniversează 
în 2016, alături de întreaga țară un șir de eve-
nimente: 150 de ani de la încheierea „domniei 
lui Alexandru Ioan Cuza” – „domnul unirii”, 
150 de ani de la debutul regalității, prin Carol 
I, care l-a întregit și continuat pe Cuza.

Tot în acest sfârșit de primăvară româ-
nească,  pe 30 mai, în capitala țării noastre se 
dezvelea Monumentul rezistenței comuniste, 
realizat de artistul plastic Mihai Buculei, în 
perioada 2003-2013, lucrare grandioasă care 
l-a avut ca promotor, în fruntea unui grup 
de inițiativă, pe președintele Emil Constan-
tinescu, fost absolvent al Colegiului Național 
„Ion C. Brătianu”.

Tocmai ce se încheiaseră manifestările 
dedicate Zilei Învățătorului - 5 iunie 1779, 
Avrig, data de naștere a lui Gheorghe Lazăr, 
întemeietorul învățământului modern româ-
nesc, precum și cele dedicate Zilei Eroilor – 9 
iunie.

Suntem în proximitatea zilei de 28 iunie, 
propusă de Uniunea Ziariștilor Profesioniști 
din România (U.Z.P.R.) în care, începând cu 
acest an, să se marcheze Ziua Jurnalistului 
român – dată la care, în 1881, poetul nepe-
reche Mihai Eminescu, a fost dat afară  din 
redacție fiind și  ultima lui zi de lucru la ziarul 
„Timpul”.

Sub o formă sau alta, cum nimic nu este 
întâmplător, cele câteva repere prezentate 
au legătură cu aniversarea a 150 de ani de la 
înființarea Colegiului Național „Ion C. Bră-
tianu”.

Ar mai fi ceva de spus. Se terminase și 
campania electorală, inclusiv scrutinul din 
5 iunie, pentru alegerile locale din România.

Trebuie să felicit echipa  managerială a 
Colegiului Național „Ion C. Brătianu”, forma-
tă din prof.dr. Alina Manea – director și prof. 
Florica Dumitru – director adjunct, printre 
altele, de înalta ținută privind organizarea, 
desfășurarea activităților în sine, pentru că 
„au rezistat tentației” și nu au suprapus eve-
nimentul aniversar peste cel electoral.

•	 SCURT ISTORIC. 
PREOCUPAREA PENTRU 

NUME
Printre legile votate în perioada de con-

solidare a Statutului Național a fost și Legea 
asupra Instrucțiunii din 25 noiembrie 1864, 
prima lege școlară cu caracter burghez din 
România, cu adânci implicații  în dezvoltarea 
învățământului de toate gradele.

Pe baza acestei legi iau ființă în țară școli  
de grad secundar, printre care și gimnaziul 
din Pitești, astăzi Colegiul Național „Ion C. 
Brătianu”, în a cărui dezvoltare în timp, se pot 
distinge trei etape: gimnaziul (1866-1894), li-
ceul (1894-1948), școala medie - liceul (după 
1948).

Consiliul profesoral propune în ianuarie 
1872, în unanimitate a se da numire acestui 
gimnaziu de „Radu Negru Basarab”, domnul 
Țării Românești.

Ministerul nu a aprobat propunerea. În 
1886 profesorii propun din nou Ministerului 
Cultelor și Instrucțiunii Publice „să aprobe 
pentru gimnaziu denumirea Dinicu Goles-
cu”, cu motivația corespunzătoare. Nu se știe 
pentru care motiv nici acest nume nu  a fost 
aprobat de Minister, gimnaziul continuând a 
se numi „Gimnaziul Clasic din Pitești”.

Transformarea gimnaziului în liceu, în 
1894, a impus ca începând cu 1897 să se con-

struiască un local propriu, lucru care se rea-
lizează pe strada Egalității (azi Armand Că-
linescu) și se încheie în toamna anului 1899.

Totodată, în februarie 1898 Ministerul, 
cu ordinul nr.4878 face cunoscut că prin 
„decretul regal 279 din 26 ianuarie 1898” s-a 
aprobat ca liceul să poarte pe viitor numele de 
Liceul „Ion C. Brătianu”, sub care e cunoscut 
ulterior.

Acordarea acestui nume este 
recunoașterea a ceea ce a făcut și reprezen-
tat pentru România fostul prim ministru și 
fondator al Partidului Național Liberal, Ion 
C. Brătianu și ceea ce va face Ionel Brătianu 

(Ion I.C. Brătianu, născut la 20 august 1864, 
la vila Florica, Ștefănești - Argeș) viitor prim 
ministru al României.

În perioada 1957-1991 școala, în baza 
ordinului Ministerului Învățământului 
nr. 2053/21 oct.1957 a purtat numele 
revoluționarului Nicolae Bălcescu, deoarece 
pentru noul regim instalat - impus, denumi-
rea Ion C. Brătianu era indezirabilă.

•	 PREZENTUL, 
PERFORMANȚA ȘI 

ANIVERSAREA ÎN SINE
Deși în societatea românească, în rândul 

tinerilor, și nu numai, se manifestă fenomene 
ca despiritualizarea, dezintelectualizarea și 
desacralizarea vieții, Colegiul Național „Ion 
C. Brătianu” Pitești și-a propus să continue 
tradiția școlii de a-și face o prioritate din 
educația de calitate a elevilor, fără să abdice de 
la cultivarea continuă a performanței școlare.

Tradiția este fundamentul pe care în 
această instituție de învățământ preuniver-
sitar, atitudinea, certitudinea, inteligența, 
dăruirea, creativitatea, spiritul liber, inven-
tivitatea, îndrăzneala de a-ți depăși limitele, 
competitivitatea, competența, dinamismul, 
personalitatea, pregătirea, disciplina și olim-
pismul crează perpetuu performanță.

Și pentru că vârsta Colegiului Național 
„Ion C. Brătianu” este aceeași cu a Acade-
miei Române, 150 de ani, din respect pentru 
memoria foștilor directori, care nu mai sunt 
în viață sau sunt printre noi, Dumnezeu să le 
dea sănătate, nu risc nici măcar o enumerare 
restrânsă.

Toate cadrele didactice sunt calificate 
pentru specialitățile  predate, 10 fiind doc-
tori în științe , 63 având gradul didactic I, 13 
– gradul didactic II, 9 definitivatul și 5 fiind 
cadre debutante.

Activitatea colegiului se desfășoară în 
cinci clădiri, dintre care una este sală de 
sport, două sunt clădiri administrative, una 
este fostul internat care acum adăpostește săli 
de clasă și laboratoare, iar ultima este clădi-
rea principală, de peste 6000 mp, înscrisă în 
lista clădirilor de patrimoniu național, în care  
funcționează biblioteca Gh. Ionescu Gion, 
fondul de carte constând într-un număr de 
cca. 36000 de exemplare din toate domeniile.

Cadrele didactice și elevii desfășoară se-
parat, dar și împreună activități, acțiuni și 
proiecte, încheie și participă la parteneriate 
și programe, publică lucrări personale sau în 
colectiv, întrețin de ani buni reviste școlare 
cum sunt: Noi și folclorul, Noi și muzica, 
Idei în mozaic, Revista catedrei de Limba și 
Literatura română, Junimea, Ecou și Wise 
dreams.

De asemenea, în colegiu se derulează 
de ani buni proiecte internationale și se 
desfășoară o bogată activitate de voluntariat.

Activitatea culturală și sportivă ocupă un 
loc important în preocupările cadrelor didac-
tice și ale elevilor.

Pe toată perioada de ființare a Colegiu-
lui Național „Ion C. Brătianu”, colaborarea 
cu părinții elevilor, organizați în structuri 
asociative gen: Comitetul de părinți, Con-
siliul reprezentativ al părinților, Asociația 
părinților, ș.a. a fost la nivel superior, acestea 

asigurând suportul material al diverselor 
programe de dezvoltare instituțională, pre-
cum și motivarea elevilor pentru performanța 
școlară.

Este un motiv de mândrie acela că 
absolvenți ai colegiului , plecând de pe băn-
cile sale, s-au realizat profesional, au studi-
at (sau studiază), și-au dat doctoratele (sau 
sunt doctoranzi), lucrează în universități din 
țări precum S.U.A., Marea Britanie, Franța, 
Germania, ș.a.

Aniversarea găsește Colegiul Național 
„Ion C. Brătianu” în plină reabilitare , la care 
un aport consistent îl au prof.Dumitru Tudo-
soiu- inspector școlar general al I.S.J.Argeș, 
prof. Laurențiu Zidaru – actual viceprimar al 
Municipiului Pitești, prof. Barbu Miu – fost 
director , prof.Dinulescu Ilie – fost direc-
tor adjunct, comisia de licitație din toamna 
anului 2015, prof.dr. Alina Manea – director 
și prof.Florica Dumitru – director adjunct 
– actuala echipă managerială  a Colegiului 
Național “Ion C. Brătianu“. 

Sintetizând gândurile despre viitorul 
Colegiului,după proverbialul Omul sfințește 
locul!, prof. Alina Manea conchide: „…
Profesional și educațional vorbind, consi-
der că va rămâne o instituție onorabilă și 
concurențială, dacă cei vizați (elevi, profe-
sori, părinți)vor înțelege că educația se face 
cu implicare, că valoarea se fundamentea-
ză pe muncă cinstită și respect reciproc, că 
toleranța echilibrată trece primejdia rea și 
că unde-s doi puterea crește!”

Primirea invitaților, intervențiile și dia-
logul între generații, înmânarea de diplome 
aniversare, lansarea monografiei colegiului 
și a revistei omagiale, vizitarea expoziției 
organizată cu ocazia evenimentului, dezve-
lirea plăcii comemorative, prezentarea re-
vistei Cronica Timpului (care promovează 
performanța) au fost activități  la cote înalte.

În alocuțiunile lor, prof.univ.dr. Adri-
an Curaj – ministru, Ministerul Educației 
Naționale și Cercetării Științifice, ing. Cristian 
Soare- prefectul Județului Argeș, prof.univ 
dr.ing. Florin Tecău - președinte al Consiliu-
lui Județean Argeș, prof. Dumitru Tudosoiu 
- inspector școlar general al Inspectoratului 
Școlar Județean Argeș, vizibil marcați de 
emoțiile generate de semnificația evenimen-
tului, au adresat cuvinte de apreciere privind 
activitatea și rezultatele obținute de Colegiul 
Național „Ion C. Brătianu”, urări de sănătate 
și succes în continuare corpului didactic și 
elevilor, în anii ce vin.

Manifestările dedicate aniversării a 150 
de ani de la înființarea Colegiului Național 
„Ion C. Brătianu” s-au încheiat la Teatrul 
Alexandru Davila, unde a avut loc premi-
erea olimpicilor și s-a derulat spectacolul 
omagial susținut de cadre didactice și elevi 
ai colegiului.

Prin concepție, organizare, des fă-
șurare, încărcătura emoțională gene-
rată și invitații prezenți, Aniversarea a 
150 de ani de la înființarea Colegiului 
Național „Ion C. Brătianu” s-a constitu-
it într-un „REGAL”; VIVAT, CRESCAT, 
FLOREAT COLEGIUL BRĂTIANU!

@ CONSTANTIN BĂJENARU

Aniversare de top
COLEGIUL NA}IONAL 

„ION C. BR|TIANU” PITE{TI
la 150 de ani de la înfiin]are

Motto: „Performanţă cu tradiţie 
şi tradiţie pentru educaţie”
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... Faust și Faustina îl solicitau fără în-
trerupere, ca să le smulgă sufletele, când era 
femeie, când era bărbat, nu mai avea timp 
de alte lucrări necurate, de somn nici vorbă, 
zilele îi zburau grăbite. La început se amuza, 
muncea ca disperatul, și iubitul poate fi o 
muncă destul de grea, apoi înțelese că 
nu mai putea da înapoi, trebuia să-i prindă 
zdravăn în plasă, ca lovitura dată celor doi să 
fie cât mai neașteptată și distrugătoare. Via-
ța lui se transformă într-un vârtej continuu, 
o furtună ce alerga când la un pol când la 
altul, prins între tinerețea furtunoasă a celor 
doi tineri la trup, bătrâni la suflet, pofticioși, 
neastâmpărați, puși pe revanșă pentru viața 
anterioară schilodită de privațiuni. Lucră-
tura începea să dea rezultate. Pe zi ce trecea 
Faust se apropia de falimentul existenței, 
își pierdu slujba, onoarea și sufletul pentru 
juna adorată. Afaceristul Faustinei, dedat la 

toate relele, se plictisi de farmecele ei și își 
făcea planuri să scape de fată cu fața curată. 
Diavolul înainta cu pași uriași către sfârșitul 
tragic al celor doi, poveștile lor de dragoste 
trebuiau să se termine brusc și înspăimântă-
tor. Totul se derula într-o viteză amețitoare. 
Diavolul deveni un automat pe care butonau 
când Faust, când Faustina, se turmentase 
de atâta umblet, de atâta dragoste profa-
nă, își mobiliză toate forțele, încă puțin își 
zicea, și hohotea, hă, hă,hă,  în sinea lui la 
gândul loviturii ce avea să le-o dea, muncea 
cu înverșu-nare, nu prididea nici un efort și 
într-o zi pur și simplu … crăpă. 

Toată energia lui malefică se răspândi în 
atmosferă în infinitizemale fărâmituri, vlă-
guite, fără puterea de a mai face rău. Bleste-
mul ce prinsese încetul cu încetul omenirea 
în chingile sale se rupse, se destrămă. 

Se produse o minune. Oamenii, obedi-

enți, înfricoșați, parcă prostiți până atunci, 
se deșteptară dintr-odată, ieșiră în stradă 
și începură să protesteze față de nemernicii 
din fruntea societății, să-și strige doleanțele: 
libertate, democrație, dreptate, jos cu tră-
dătorii, cu vânzătorii, cu tiranii, cu hoții și 
tâlharii! și câte altele. Un val de nemulțumiri 
și revendicări cuprinse întreaga planetă. 
Bătălii se purtau peste tot între masele de 
oameni și armatele ce-i păzeau pe conducă-
torii corupți. Lupta era pe viață și pe moarte. 
Unii – foarte puțini la număr - își doreau să-
și păstreze privilegiile, mulțimile își reven-
dicau dreptul la viață. Și pentru că nu mai 
aveau ce pierde, se avântară cu toate forțele 
în luptă. Armatele de mercenari începură să 
dea înapoi, unii pactizau cu răsculații, alții 
fură învinși. Iadul ce cuprinsese Pământul 
la un moment dat se spulberă ca și cum 
n-ar fi existat. Dracii de peste tot, speriați de 

urgia maselor revoltate, se văzură hăituiți, 
alungați, își luară picioarele la spinare și se 
refugiară în altă galaxie. Iar pe Pământ se 
instală Pacea, buna înțelegere între oameni, 
armonia, prietenia, iubirea pentru semeni. 
Conducerea fu preluată de oamenii cei buni 
și înțelepți. Astfel, dintr-un iad, Pământul 
deveni un rai.     

Veți întreba de Faust și Faustina, ce s-a 
întâmplat cu ei? Diavolul odată spulberat, 
s-a produs un accident energetic care i-a 
surprins în această stare și au rămas veșnic 
tineri, scuturați de răul ce li se infiltrase în 
noua existență, primeniți la suflet, gata să 
urce pe metereze, să lupte pentru libertatea 
de gândire și de acțiune, pentru o viață mai 
bună. Nu știu să vă spun dacă mai sunt ori 
nu împreună. Probabil că da, probabil că nu. 

Priviți cu atenție în jur, poate-i veți re-
cunoaște!
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ACCENTE

Eliza Roha
- la 70 de ani

Doamna Rodica Vătăman Subțirelu, 
redactor-șef al revistei Cronica Timpului, 
și domnul Petre Răcănel, președintele Fe-
derației Societatea Civilă Românească, 
membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
din România, și-au lansat ultimele cărți 
în cuprinsul manifestărilor de la Book-
fest, 2016. Invitația la ceremonia lansării 
a avut următorul text: „Editura Betta vă 
invită joi, 2 iunie 2016, orele 13.30-15.00, 
la lansarea unor cărți de excepție: Bătălia 
pentru România vol. I și Bătălia pentru 
România – Începuturi târzii vol. II, au-
tor dipl. ec. Petre Răcănel, și volumele de 
poezie Vise din vis și Haiku din colecția 
Din iubire pentru tine, autor Rodica Vătă-
man Subțirelu. Moderator – Nicolae Roșu. 
Lansarea va avea loc la Târgul Bookfest – 
Romexpo 2016, pavilion C4 – Cafeneaua 
literară Iulius Meinl.”

În fața unui numeros și avizat pu-
blic, iubitor de carte frumoasă, jurnaliști, 
membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști, 
scriitori, istorici, profesori, sociologi, po-
litologi, artiști plastici, regizori de film și 
de teatru, actori, au fost prezentate noile 
volume semnate de poeta Rodica Vătăman 
Subțirelu și de economistul și politologul 
Petre Răcănel.

Dr. Corina Popescu a analizat, com-
petent și revelator, modul în care ideile 
poetice afirmate de Rodica Vătăman Sub-
țirelu sunt puse în versuri și în imagini, în 
cuprinsul unei viziuni originale, sensibile 
și transfiguratoare a unor variate aspecte 

ale realului. A fost evident faptul că adezi-
unea doamnei dr. Corina Popescu la poezia 
Rodicăi Vătăman Subțirelu este profundă, 
fondată pe înalte criterii artistice.

Pornind de la exegezele pe care criticul 
și istoricul literar Mihail Diaconescu le-a 
dedicat poeziei prin care Rodica Vătăman 
Subțirelu s-a impus, semnatara acestor 
rânduri a reliefat îndeosebi noutatea ima-
gistică și de viziune pe care cele două cărți 
de versuri le impune. Este binecunoscut 
faptul că Mihail Diaconescu a dedicat poe-
ziei semnate de Rodica Vătăman Subțirelu 
analize critice de o înaltă ținută științifică.

Prozatoarea Eliza Roha a încadrat ver-

surile Rodicăi Vătăman Subțirelu în tradi-
țiile poeziei românești de tip haiku.

Actrița Claudia Motea a pornit în pre-
zentarea sa de la constatarea că poezia 
creată de Rodica Vătăman Subțirelu se 
distinge prin îmbinarea atitudinilor liri-
ce cu preocuparea pentru singularizare în 
cuprinsul literaturii române.

În total contrast cu poezia lirică a 
doamnei Rodica Vătăman Subțirelu se si-
tuează riguroasele și cuprinzătoarele ana-
lize economice, politice și sociologice pe 
care domnul Petre Răcănel le întreprinde 
în cele două volume Bătălia pentru Ro-
mânia.

Valoarea deosebită a volumelor sem-
nate de domnul Petre Răcănel a fost sub-
liniată de conf.univ.dr. Gabriel I Năstase, 
de conf.dr. Corneliu Zeana, de domnul  
Constantin Băjenaru și de poeta Rodica 
Vătăman Subțirelu.

Sunt volume în care analiza unor date 
precise ale realității pe care o trăim este 
asociată cu numeroase propuneri concrete 
pentru îndreptarea unor aspecte ale mo-
dului de funcționare al instituțiilor noastre 
economice și administrative. Spiritul lor 
lucid și analitic este asociat cu cel practic 
și cu cel vizionar.

Ținem să subliniem, în mod deosebit, 
caracterul complex al personalității dom-
nului Petre Răcănel – diplomat, om de afa-
ceri, jurnalist, scriitor susținut, în demer-
surile sale, de înalte valori patriotice, civice 
și morale. Acest fapt explică interesul cu 
care publicul lector receptează cărțile sale.

Actrița Doina Ghițescu a încântat pu-
blicul cu lectura plină de expresivitate 
artistică a unor versuri din volumul Vise 
din vis al poetei Rodica Vătăman Subți-
relu și a unui emoționant fragment din 
Bătălia pentru România, în care domnul 
Petre Răcănel a evocat geniul creator al 
lui Brâncuși. Importanța celor două lan-
sări este evidențiată, între multe altele, de 
adeziunea publicului participant la ideile și 
valorile pe care acestea le propun.

A fost o lansare de cărți de neuitat.

@ CORINA VLAD DIACONESCU 

„Faust, Faustina 
[i Diavolul cel r\u”

- fragment -

Prozatoare, dramaturg, eseist, 
poetă, născută în 1946 (08.07) la 
Bucureşti, membră a U.S.R., re-
dactor-şef adjunct al revistei Sfera 
Eonică şi în colegiul de redacţie al 
revistelor Apollon şi Cronica Tim-
pului (cofondator), autoare a  40 
volume - 20 romane, 10 volume de 
povestiri, eseuri şi de comentarii 
literare, trei volume de teatru (4 
piese de teatru jucate), 6 de poveşti 
pentru copii, unul de poezie. Scri-
itoarea este „revelaţia literaturii 
din ultimii ani”, „un scriitor pro-
fesionist, de vocaţie”, „un veritabil 

fenomen literar”, „o romancieră 
redutabilă”, „O prozatoare incon-
testabilă”, „ este scriitoarea mult 
aşteptată şi surprinzătoare”, care 
„are  arta de a intui şi descrie miş-
cările sufleteşti ale personajelor”, 
„O scriitoare completă ale cărei 
scrieri îi acordă o poziţie de frunte 
în literatura feminină actuală”, „o 
scriitoare de anvergură naţiona-
lă care ar merita o recunoaştere 
mai largă, foarte clar motivată de 
dimensiunile şi profunzimea unei 
opere cu puternic specific şi sem-
nificaţie deschisă”. 

BOOKFEST 2016 
LANS|RI DE C|R}I
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şi probitatea noastră morală!

Jocurile Olimpice de Var\, 
pentru prima oar\ în „]ara cafelei”

Ajunse la ediția cu numărul 31, Jocurile 
Olimpice de Vară se vor desfășura, pentru 
întâia oară, pe tărâm sud-american. Aproape 
10.000 de concurenți și concurente din 206 
țări sunt așteptați la întrecerile programate 
între 5 și 26 august, la Rio de Janeiro, la 28 de 
sporturi, cu 42 de discipline, pe 33 de arene. 
Printre aceștia se vor afla și reprezentanții 
României, care vor participa la 16 sporturi.

Primele Jocuri Olimpice moderne au avut 
loc în 1896 la Atena. România participă la 
marea întrecere, desfășurată sub semnul ce-
lor cinci cercuri olimpice simbolizând conti-
nentele, din anul 1924, la Paris, unde echipa 
de rugby a cucerit întâiul trofeu, un bronz. 
Cu excepția edițiilor din 1932 și 1938, spor-
tivii noștri au onorat competiția olimpică și 
în condițiile embargoului impus de statele 
occidentale în 1980, la Moscova și patru ani 
mai târziu, la Los Angeles, unde n-au parti-
cipat numeroase țări din lagărul socialist. La 
edițiile la care au fost prezenți au câștigat 301 
medalii, dintre care 88 de aur, 94 de argint 
și 119 de bronz, la care se adaugă un bronz 
la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1968 de la 
Grenoble, obținut de echipajul de bob 2 per-
soane compus din regretatul Ion Panțuru și 
Nicolae Neagoe. De la primul aur cucerit în 
1952, la Helsinki, de un alt sportiv trecut în 
neființă, Iosif Sârbu, la armă (pușcă) calibru 
redus, 40 focuri, până la ultimul, câștigat tot 
de un tirist, Alin Moldoveanu, la pușcă aer 
comprimat 10 metri, la Londra, românii și-
au confirmat valoarea la diverse discipline. 

Cei mai prolifici au fost reprezentanții 
gimnasticii artistice, cu 72 de medalii, 25 fi-
ind din cel mai prețios metal, 21 de argint și 
26 de bronz. Nadia Comăneci este în fruntea 
tuturor, cu nouă trofee (5-3-1) și o primă notă 
de 10 la paralele, din istoria acestul sport.  
Nu departe se află colegele Ecaterina Szabo, 
patru de aur și un argint la o singură ediție, 
1984, Daniela Silivaș, trei aur, două argint, un 
bronz în 1988, Simona Amânar, 3-1-3 și Cătă-
lina Ponor, 3-1-1, care-și poate adăuga alta la 
Rio. Urmează canotajul, cu 37 de medalii, 19 
de aur, 11 de argint, opt de bronz. La care au 
contribuit în bună măsură Elisabeta Lipă, ac-
tualul ministru al Tineretului și Sportului, opt 
medalii (5-2-1), la cinci ediții, Georgeta Da-
mian Andrunache, 6 (5-0-1), Doina Ignat, 6 
(4-1-1), Viorica Susanu, 5 (4-0-1). Dintre cele 
11 medalii de aur ale atletismului românesc, 
două au fost câștigate de regretata Iolanda 

Balaș-Soeter, la săritura în înălțime. Top 5 
este completat de kaiac-canoe, 34 (10-10-14) 
și lupte, 32 (7-8-17).

Lista definitivă a echipei olimpice a Ro-
mâniei, pentru Rio de Janeiro, va fi cunoscută 
după Campionatele Europene de atletism de 
la Amsterdam programate în luna iulie.

Sunt calificați până acum 15 atleți, triplu-
saltistul Marian Oprea fiind cotat cu șanse 
la podium. Naționala feminină de handbal 
participă a patra oară la Jocurile Olimpice, 
cea mai bună clasare, locul 4, înregistrând-o 
la Montreal, în 1976. Bronzul mondial, din 
decembrie anul trecut, o recomandă ca o 
candidată la una dintre medalii, deși a fost 
repartizată într-o grupă extrem de dificilă, 
cu țara gazdă, Brazilia, Muntenegru, Spania 
și Norvegia, doar Angola fiind considerată 
outsideră. Starul echipei este Cristina Neagu, 
desemnată a doua oară de IHF cea mai bună 
handbalistă a lumii.

Spadasinele Ana Maria Brânză Popescu, 
Simona Gherman, Simona Pop, Loredana 
Dinu sunt cotate, la rândul lor, cu șanse la 
întrecerile pe echipe și individuale. Sabrerul 
Tiberiu Dolniceanu, vicecampion olimpic cu 
echipa, și-a propus o medalie în proba in-
dividuală. La a patra participare olimpică, 
gimnastul Marian Drăgulescu poate trans-
forma argintul de la sol și bronzul de la să-
rituri, cucerite la Atena, în cea mai converti-

bilă medalie. Dintre cele trei fete și un băiat 
calificați la judo, Andreea Chițu, categoria 52 
kilograme, care a ocupat primul loc în ier-
arhia Cupei Mondiale, e capabilă să prindă 
podiumul olimpic. Pe care vrea să revină Co-
rina Căprioriu, medaliată cu argint la Londra, 
la 57. Canotajul, prezent cu cinci echipaje, 
este dornic de revanșă după dubla ratare a 
podiumului la ediția londoneză. Fetele de la 
dublu rame fără cârmaci și 8 plus 1 par cele 
mai îndreptățite în acest sens.

Nu putem omite luptele, tenisul de câmp, 
tenisul de masă, tirul și boxul. Câteva nume: 
Albert Saritov, categoria 97 kilograme, Ion 
Panait, 66, Ion Guidea, 57, câștigători ai tur-
neelor preolimpice de lupte, Simona Halep, 
Irina Begu, Horia Tecău, Florin Mergea, 
la tenis, echipa feminină de tenis de masă 
compusă din Elizabeta Samara, Daniela Do-
dean Montero, Bernadette Szocs. La care se 
adaugă Alin Moldoveanu, care a primit un 
wild card la tir și pugilistul Mihai Nistor, la 
plus 91. Vom mai avea reprezentanți la ci-
clism șosea, înot, gimnastică ritmică, haltere 
și eventual kaiac-canoe. Care, după scandalul 
de dopaj, păstrează două locuri cotă la kaiac 
dublu feminin 500 și kaiac 4 masculin 1000, 
ce urmează să primească acceptul forului in-
ternațional.

@ RADU LEVÂRDĂ

În plină desfășurare EURO 2016, 
dintre cei proximativ 10.000 de fani ai 
fotbaliștilor noștri, 100 au făcut depla-
sarea pe itinerariul România – Ungaria 
– Austria – Germania – Franța, pentru a 
urmări din tribune meciul pe care tricolorii 
l-au susținut cu elvețienii. Organizatorul 
acestui periplu european – Bergenbier – 
a oferit condiții excepționale celor cărora 
zeița Fortuna le-a surâs. Am fost însoțiți 
de ghizi cu o pregătire care a depășit toa-
te așteptările (sport, istorie, cultură etc): 
distinsa doamnă Filofteia Francesco și cele 
două foste glorii ale fotbalului românesc, 
Balint și Stelea, ne-au oferit informații de-
taliate despre activitatea lor și au organi-
zat mini concursuri dotate cu premii. Din 
sutele de fotografii realizate, veți vedea pe 
cele ale lui Ravan din București și Dragoș 
din Piatra Neamț.

Țelul final al excursiei a fost meciul 
România – Elveția, în care ne-am pus 
atâtea speranțe. Dar despre desfășurarea 

ostilităților de pe celebrul stadion din 
capitala Franței, ați aflat, deja, din 
corespodențele trimișilor noștri speci-
ali. Mă voi opri la primirea caldă de care 
ne-am bucurat din partea francezilor, 
delegația fanilor români fiind înconjurată 
în permanență de zâmbetele și de aplau-
zele cu care am fost primiți, inclusiv de-a 
lungul traseului, care a început la locul 
de întâlnire (Turnul Eiffel), având ca final 
stadionul. Galeria elvețienilor cu care ne-
am intersectat pe marile bulevarde, și cu 
care am făcut nenumărate fotografii spre 
amintire, a fost o prezență de excepție, cu 
aprecieri măgulitoare la adresa românilor 
și a stelelor sportului românesc. Eram, 
într-adevăr, printre prieteni. „Cel mai bun 
să învingă”, era leit-motivul tuturor și al 
nostru. 

Ne-am bucurat să citim în presa 
internațională aprecieri, mai ales, la modul 
civilizat în care ne-am deplasat pe bulevar-
dele Kleber și Kennedy, și ne-am manifestat 

pe stadion, unde am susținut din tot sufletul 
fotbaliștii noștri. Zâmbetele elvețienilor și 
ale francezilor ne-au însoțit peste tot unde 
auzeam „Bravo, România!”, dar pe terenul 
de fotbal, pentru noi, egalul a fost ca o în-
frângere. Mare păcat!

La sosirea în București, am văzut, de 
data aceasta la televizor, un meci decisiv 
cu albanezii, care în treacăt fie zis, de 68 
de ani nu ne-au bătut. Eram mari favoriți, 
cu toate că meciurile cu Franța și cu Elveția 
ne dădeau de gândit... Meciul cu albanezii, 
un chin. Un ofsaid la Andone, inventat de 
unul dintre arbitrii asistenți, ne-a refuzat 
egalarea în minutul 71. Mai erau aproxi-
mativ 20 de minute de joc. Am văzut cu 
toții: jocul nostru a fost catastrofal, nu ne-a 
ajutat nici jocul lui Andone, introdus de 
neinspiratul Iordănescu spre final. Cine-i 
vinovatul? Răspunsul îl vor da specialiștii. 
Noi, cei care am urmărit evolutia echipei, 
putem afirma doar: „Vae Victis” (Vai de 
cei invinși!), rămânând cu amintiri de ne-
uitat din periplul european spre capitala 
luminilor.@ ALECU MARCIUC

VAE VICTIS – DAR...
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Un fel generos 
de a vedea lumea

Cei care îl cunosc pe Paul Ciuciumiș regăsesc în tablo-
urile lui – semnate Paul Mecet – atributele umane care îl 
caracterizează: bunul-simț, delicatețea, sensibilitatea și, 
mai ales, un fel generos de a vedea lumea, cu o bunăvo-
ință și o acceptare impresionante. Atipic, parcursul vieții 
artistului reprezintă triumful unei vocații irepresibile: la 
vârsta când cei mai mulți dintre noi am pus punct opți-
unilor existențiale, el a avut curajul să se desprindă din 
rutina cotidiană și să se dedice plenar împlinirii unui vis: 
acela de a face pictură.

Adăugând la calitățile native perseverența și dorința 
continuă de a învăța, Paul Mecet și-a însușit incredibil de 
repede tainele nobilului meșteșug, ajungând, în doar câțiva 
ani, la o formulă plastică personală. Plăsmuite în liniștea 
atelierului de pe strada al cărei nume i-a devenit pseudo-

nim, tablourile lui, învăluite într-o inefabilă pace a firii, 
apar tot mai des pe simezele expozițiilor și galeriilor, pentru 
a se îndrepta, apoi, spre colecțiile iubitorilor de frumos 
din țară sau străinătate. Peisaje minunate – căpițe de fân 
profilate pe fumuriul dealurilor, case de țară ascunse în 
umbra arborilor, cherhanale prizoniere între apă și cer –, 
compoziții bine închegate – țărani surprinși la munca de 
fiecare zi, vite întorcându-se molcom de la pășune –, naturi 
statice respirând o discretă poezie – în care cromatica ul-
celelor, florilor și fructelor rimează cu cea a scoarțelor din 
fundal –, remarcabile portrete, care transcend fizionomia 
motivului – ca în acel „panopticum sacerdotal“ al sfinților 
părinți – toate mărturisesc o relație profundă cu natura și 
oamenii acestor meleaguri. 

Evoluând în coordonatele unui postimpresionism tem-
perat, creația lui Paul Mecet conturează profilul unui pictor 
ajuns la maturitatea vârstei creatoare. În pânzele lui există 
o sinceritate, o capacitate de a ajunge la esența lucrurilor 
și o spontaneitate proprii artiștilor autentici.

@ DINU MORARU 

PAUL MECET


