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Eminescu,
Noi documente în arhive str\ine

NOTE

(urmare din numărul trecut)

Este evident că orice aluzie cu privire la 
situația poetului Mihai Eminescu, prezenta-
tă acestui areopag scriitoricesc, nu putea să 
lase indiferente autoritățile de la București, 
în condițiile în care, printre membrii aces-
tei organizații făceau parte și reprezentanți 
români având un rol important. 

Încă de la congresul de înființare al aces-
tei asociații internaționale, țara noastră a fost 
reprezentată de frații Trandafir George Dju-
vara și Alexandru Djuvara. Desigur, putem 
să ne punem întrebarea următoare: de ce 
tocmai cei amintiți mai sus, ale căror familie 
provenea dintr-un dintr-un mic oraș al Ro-
mâniei, să fie prezenți în acest for? Răspun-
sul este simplu: studiind în țări francofone, 
ei înșiși tineri scriitori, fraților Djuvara nu 
le-a fost greu să se afilieze acestei asociații. 

De altfel, Al. Djuvara îl cunoștea pe Emi-
nescu, ambii fiind și redactori de ziar. Se 
știe că Matei, fratele poetului, era detașat în 
garnizoana din portul de la Dunăre, în peri-
oada 1880-1887, locuind aici, într-o casă de 
pe bulevardul Carol, la nr.174, fiind căsătorit 
cu profesoara Matilda Ilian Iosifescu, din 
acest oraș.

Din păcate, la moartea lui Eminescu, 
Al. Djuvara nu a putut lua parte la cere-
monia funerară a Luceafărului (17 iunie 
1889), fiind prezent la Brăila, așa cum re-
iese din scrisoarea adresată de Brăneanu 
lui Maiorescu:,,Am scris d-lor Socec şi Dju-
vara, singurii străini în listă, aşa ca să nu 
se simtă deloc atinşi. Domnul Socec mi-a 
răspuns; de la d. Djuvara care e la Brăila, 
n-am primit încă nici un răspuns”1 (Au-
gustin Z.N.Pop, „Întregiri documentare la 
biografia lui Eminescu”, Buc.1983 ).

Totuși, în lista persoanelor care au donat 
bani pentru înmormântarea lui Eminescu, 
Alexandru Djuvara este menționat pe locul 
doi, imediat după T. Maiorescu.

În ultima zi a congresului, s-a propus 
crearea de comitete naționale, care să se în-
trunească în mod regulat, să discute chesti-
uni ale breslei și, mai ales, să redacteze note 
bibliografice, înregistrând toate operele nou 
apărute în fiecare țară, deci un nomenclator 
al producției literare autohtone.

S-a făcut propunerea ca din componența 
acestor comitete naționale să facă parte per-
soane influente din punct de vedere politic, 
financiar, dar și personalități culturale.

Din partea țării noastre au fost propuși 
T.G. Djuvara și B.P. Hașdeu, membrii con-
gresului votându-i în unanimitate (cf. Bul-
letin….p.24).

Congresul a adoptat propunerea lui 
T.G. Djuvara, conform căreia guvernele, 
inspirându-se din principiile preconizate 
de „Asociaţia Literară Internatională”, tre-
buie să introducă în legislația lor națională 
prevederi legale care să protejeze cât mai 
mult și mai echitabil proprietatea intelec-
tua lă2 (de fapt, menite să apere pe scriitori).

Alexandru Djuvara a prezentat mem-
brilor congresului un material cu titlul: „De 
la littérature des romans dans les divers 
pays et de ses rapports avec les moeurs.” 
(cf. Bulletin…, p.19-21).

La rândul lui, T.G.Djuvara a înaintat 
biroului congresului un raport amplu cu 
privire la evoluția vieții scriitoricești din 
România3, cu titlul: „Literatura română 
de la origini până în zilele noastre.”

Autorul a insistat asupra stării actua-
le a scriitorilor din țara noastră și viitorul 
acesteia.

În partea a IV-a a raportului, intitulată 
„Alţi poeţi contemporani” (cf. Bulletin…
p.32), raportorul a amintit soarta tristă a 
lui M. Zamfirescu și M.Eminescu, „pe care 
o boală crudă i-a răpit literelor române”. 
(„C’est ici qu’il faut parler de deux poètes 
de mérite qu’une maladie cruelle a ravis 
vivants aux lettres roumaines : M. Zamfi-
resco,…. et M. Eminesco.”)

M. Zamfirescu, mort la 39 de ani, în 
1878, care publica la „Revista contimpo-
rană”, fondată de Petre Grădișteanu, a cărei 
redacție nu-i simpatiza pe Eminescu și Ma-
iorescu4, este descris de autorul raportului 
astfel:

„M. Zamfiresco, dont les poésies, recu-
eillies récemment (1881)5, renferment des 
élégies et des morceaux lyriques d’un goût 
parfait et d’un sentiment toujours élevé et 
touchant : la «Somnolence» et la «Balla-
de du fou» sont pleines d’originalité et de 
penetration…”.

Versurile satirice ale lui M. Zamfirescu, 
pline de amărăciune, sunt îndreptate în 
contra nedreptăților sociale, ca în „Balada 
Dracului” și „Balada Nebunului”. A murit, 
ca și Eminescu, într-un sanatoriu!

M. Eminescu este elogiat mai ales pen-
tru poemul „Luceafărul”: „et M. Emi-
nesco, dont la dernière production, Lucea-
farul est une des meilleures productions 
roumaines.”6

În continuarea acestui raport sunt 
amintiți încă trei literați ai epocii: I.C. Fun-
descu, Gr. Grandea și N. T. Orășanu.

În prezent, numele lui N.T. Orășeanu7 
nu mai spune mare lucru, dar atunci, 
în epocă, se știa că acest autor făcuse 
cunoștință cu celulele închisorii Văcărești, 
de câteva ori, pentru delicte de presă, că 
gazetele i-au fost mereu suprimate. „Nichi-
percea”, ziarul fondat de acesta, era consi-
derat „cea mai virulentă revistă satirică 
a vremii”, iar publicația „Ghimpele” era 
catalogată clar o revistă antidinastică.

A-l include pe Eminescu (internat 
 într-un  stabiliment de boli nervoase), ală-
turi de M. Zamfirescu (mort într-o casă de 
sănătate) și de N. T. Orășeanu (dizident 
notoriu) era o evidentă atenționare asupra 
intențiilor autorului acestui material des-
tinat forului internațional, de a capta inte-
resul asupra anumitor cazuri de persecuție 
cu conotații politice.

După câteva zile, așa cum vom arăta în 
acest studiu, presa europeană explodea-
ză, coloanele ziarelor fiind alimentate din 
belșug cu știrea că Eminescu a înnebunit 
subit („dintr-o dată”). Aceasta se întâmpla 
la începutul lunii octombrie 1883, iar sen-
sul acestei informații nu ar putea fi inter-
pretat decât corelându-l cu desfășurarea 
conferinței de la Amsterdam.

Evenimentele se vor derula la București 
cu repeziciune și avem motive să credem 
că erau și rezultatul raportului întocmit de 
un diplomat de carieră, prim secretar de 
legație, doctor în litere și filosofie, Tran-
dafir G. Djuvara, prezentat congresului 
amintit.

Acesta era, totuși, la vârsta de nici 30 
de ani, un personaj influent pe plan eu-
ropean, unul dintre puținii specialiști în 
probleme ale dreptului de proprietate in-
telectuală.

Urmare a acestei situații, în capitala 
României, decidenții încep să se precipite. 
„Dintr-o dată”, în urma celor întâmplate la 
Amsterdam, presa internațională se inte-
resează de Eminescu, în țară se reactivează 
comitetele de sprijin, se adună bani pentru 
tratamentul său la Viena, autoritățile, dar 
și cercul de prieteni se pun în mișcare.

În foarte scurt timp (noiembrie - de-
cembrie 1883), poetul este trimis la o cli-
nică privată, selectă și scumpă, din străină-
tate, i se publică în lipsă un elegant volum 
de poezii, după ce, anterior, nimeni nu s-a 
interesat de soarta sa, poetul fiind izolat 
într-un spital de boli nervoase.

Așadar, după ce numele lui Eminescu 
este rostit și menționat într-un material 
prezentat unui congres internațional al 
breslei scriitoricești, se adoptă măsuri 
de o evidentă urgență. Nu este, credem 
noi, o coincidență întâmplătoare, fiindcă 
faptele petrecute la București trezeau în-
grijorări, chiar remușcări, iar cei care se 
simțeau responsabili de situația poetului, 
părăsit într-un spital de boli nervoase, 
trebuiau să se pună la adăpost de even-
tuale acuzații venite din străinătate. Se 
știa că, în forul internațional cel mai înalt 
al scriitorilor se aflau doi români, chiar 
în funcție de conducere, care ar fi putut 
declanșa un „caz Eminescu”, asemenea 
cazului Cernișevschi.

La aceasta se adaugă și împrejurarea că 
scriitorul Al. Djuvara avea simpatii eviden-
te față de Eminescu, publicându-i poemul 
„Luceafărul”, cu puțin timp înainte, în zia-
rul „Dunărea”, de la Brăila.

Raportul concluzionează că, din pă-
cate, deși operele scriitorilor amintiți vor 
rămâne,(„dont les oeuvres resteront”) ei au 
fost eliminați (înlăturați) din viața literară de 
politică, această maladie, la fel de incurabi-
lă. („enlevés ….. aux lettres par la politique, 
cette autre maladie tout aussi incurable.)8

De altfel, se știa că acest raport privind 
starea lui Eminescu și a altor nefericiți 
scriitori români va fi tipărit și va circula 
în toate țările, prin intermediul Buletinului 
„Asociaţiei Literare Internaţionale”, unde 
de altfel l-am și identificat, mărturie veche 
de 133 de ani, nediscutată încă de nici un 
cercetător al vieții și operei lui Eminescu.

Ca ipoteză de lucru, putem să ac-
ceptăm idea că solidaritatea în jurul lui 
Eminescu ar fi putut să aibă drept cauză, 
nu numai generozitatea lui Maiorescu, a 
prietenilor apropiați ai lui Eminescu, ci 
și prezentarea unui asemenea caz la o 
instanță mondială atât de înaltă, pentru 
acele vremuri, un „CEDO” sau „Amnesty 
International” in nuce.

@ DAN DULCIU

tablou himeric sau portret real?

1  D.A.N.I.C.,col.M.Eminescu, II/58,orig.
2  „que les divers gouvernements... s’inspirant des principes preconizes par l’Association littéraire internationale, se rallient à ce projet et 
introduisent dans leurs législations nationales des stipulations protégeant la propriété intellectuelle dans la mesure la plus large et la plus 
équitable.»
3  „M. G. Djuvara a dépose sur le bureau un travail qu’il a fait sur la littérature roumaine” ( cf. Bulletin…., p. 24).
4  „Beţia de cuvinte în Revista Contimporană”, studiul lui T. Maiorescu, va demola scriitorii care frecventau această revistă.
5  T.G. Djuvara face referire la poemul „Cântece şi plângeri. Poesii, de M. Zamfirescu, 1860-1873”, Bucuresci (Typ. Thiel & Weiss), 1881.
6  Cf. Bulletin....p.32
7  „Orasianu, satyrique mordant et unique dans son genre” (Bulletin…p.33).
8  N.T. Orășeanu, autor incomod, creator de pamflete, versuri antidinastice și epigrame politice, a cărui ziaristică politică era devastatoare.

(II)

T.G. Djuvara

M. Zamfirescu

N.T. Orășeanu
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◊	 „Eminescu este darul Providenței, dăruit nouă 
Românilor. Pasiunea pentru Eminescu este pasiunea 
tuturor”. (Mitropolitul Ardealului Antonie Plămă-
deală, 1926-2005);

◊	 „Pentru mine Eminescu este de multă vreme un 
sfânt, și nu numai el. La vremea cuvenită, se va arăta 
de la Dumnezeu și acesta!”. (Calinic Argeşanu-Epi-
scopul Argeşului şi Muscelului, 1944);

◊	 „Eminescu ne dezvăluie, în ființa lui intimă și în 
minunata expresie a creației lui literare, că dimensiu-
nea creștină reprezintă fondul adânc al operei și al 
vieții lui – operă închinată iubirii și viață mistuită în 
jertfire după Chipul lui Hristos”. (Constantin Gale-
riu, om de cultură şi profesor de teologie ortodoxă, 
1918-2003);

◊	 „Eminescu este afirmrea unității românești 
eterne”. „Doina lui Eminescu este expresia integra-
lă a sufletului românesc”. (Academicianul Nicolae 
Iorga;  1871-1940);

◊	 „Eminescu este evanghelistul nostru”. (Poetul 
Tudor Arghezi, 1880-1967);

◊	 „Eminescu-Sumă lirică de Voivozi”. (Filosoful 
Petre Ţuţea, 1902-1991);

◊	 „…marele nostru poet a fost un creștin autentic, 
ceea ce rezultă din viața, ca și din opera sa”. (Mitro-
politul Banatului, Nicolae Corneanu, 1923-2014);

◊	 „Eminescu este numele acestei țări. România 
este numele lui Eminescu”; „Eminescu nu este un 
idol, el nu este un zeu; El este tot ceea ce este: Noi în 
noi”. (Poetul Nichita Stănescu, 1933-1983);

◊	 „Fără Eminescu am fi mai altfel și mai săraci”; 
„Eminescu era frumos, de-o frumusețe angelică”.
(Criticul literar Tudor Vianu, 1889-1964);

◊	 „Eminescu mi se părea un zeu tânăr, frumos și 
blând”. (Scriitorul Alexandru Vlahuţă, 1858-1919);

◊	 „Eminescu s-a ridicat pe aripi proprii până la 
contemplarea lui Dumnezeu”. (Poetul Nichifor Crai-
nic, 1889-1972);

◊	 „Eminescu nu cântă incidentele unei iubiri, ci 
iubirea; nu cântă farmecele unei femei, ci femeia; 
nu ne dă crâmpeie separate din natură, ci ceea ce 

este mai general în natură. Că, pentru a reda gene-
ralul, utilizează culori ale particularului, aceasta se 
înțelege de la sine. De aceea ceea ce vrea să ne dea 
e generalul, iubirea, femeia, natura”. (Prozatorul 
Garabet Ibrăileanu, 1871-1936);

◊	 „E unul care cântă mai dulce decât mine?/ Cu 
atât mai bine țării, și lui cu-atât mai bine./Apuce 
înainte s-ajungă cât mai sus,/La răsăritu-i falnic 
se-nchină-al meu apus.” (Poetul Vasile Alecsandri, 
1821-1890);

◊	 „Doina lui Eminescu - cea mai categorică evan-
ghelie politică a românismului”; „E cel dintâi ro-
mân al cărui creștet primește binecuvântarea din 
cer, dar ale cărui picioare sunt înfipte până la glezne 
în pământul strămoșesc”. (Poetul Octavian Goga, 
1881-1938);

◊	 „Cred că, pentru orice român, ceea ce mai în-
tâi farmecă la Eminescu e melodia versului său, 
dulceața limbii”. (Filologul-linvist Sextil Puşcariu, 
1877-1948); 

◊	 „Eminescu este o revelație ce mângâie”. (Filologul 
italian Rosa Del Conte, 1907-2015, trăitor a 108 ani);

◊	 „Eminescu ilustrează pașii dialectici ai materiei 
în univers”. (Omul de cultură şi liderul politic Ga-
briel Ţepelea, 1916-2012);

◊	 „Niciodată în trecut nu am fost mai pregătiți, ca 
astăzi, să prețuim scrisul lui Eminescu, expresie vie 
a demnității naționale, conștiinței profesionale și a 
talentului de excepție, fără egal în cultura română la 
acest sfârșit de mileniu”. (Criticul literar Dumitru 
Vatamaniuc, 1920);

◊	 „Icoană de iubire la care să mă închin eu”. (Poeta 
Veronica Micle, 1850-1889. 
(n.a. Şi ce surprinzătoare și Dumnezăiască coinci-
dență: Veronica se năștea și murea în aceeași ani ca 
și dragul ei iubit Mihai Eminescu);

◊	 „Moldova este sfântă îmi spunea Ştefan și Emi-
nescu”. (Poetul Ion Alexandru, 1941-2000);

◊	 „Într-adevăr, la aceeași scară a perfecțiunii în 
poezia sa se află totul. Gama sa lirică este imensă. 
Într-însa coexistă intuiția viitorului, ansamblul tutu-
ror ecourilor mitice, istoria și peisajul românesc, cele 
mai vaste ingerințe folclorice, asimilarea filosofiei, 
a științei, a vechilor «înțelepciuni». Se găsesc toate 
dispozițiile lăuntrice”. (Criticul literar Edgar Papu, 
1908-1993);

◊	 „A vorbi despre Eminescu înseamnă pentru un 
român a se cerceta pe sine, a se închipui și ipostazia 
la puterea maximă a virtualității Neamului său și 
a-și schița fără un pic de pudoare portretul ideal”. 
(Filosoful-scriitor Nicolae Steinhardt, 1912-1989);

◊	 „Mihai Eminescu era o frumusețe, avea aerul 
unui sfânt tânăr coborât dintr-o icoană veche”. (Scri-
itorul-dramaturg I.L. Caragiale, 1852-1912);

◊	 „Umbră care trepte-nalte suie, /dăruind azur din 
mâini subțiri,/ sfânt, bătut, pe veacul tău, în cuie,/ 
scânteind, înalt, din răstigniri”. (Poetul Radu Gyr, 
1905-1975);

◊	 „Rugămu-ne îndurărilor/ Luceafărul mărilor/ 
Din valul ce ne bântuie,/ Înalță-ne, ne mântuie”. 
(Poetul-ziarist Lazăr Lădariu, 1939);

◊	 „Eminescu este una dintre grinzile de susținere 
a neamului. El nu este o simplă cărămidă, nu este o 
simplă țiglă sau o simplă fereastră, e grinda de bază, 
aia care păstrează neamul întreg… În Eminescu ne 
întâlnim toți. Asta este o chestiune aproape fără egal. 
Nici nu știu dacă mai au alte popoare acest noroc 
și această condamnare divină, să se poată regăsi 
 într-un  nume…Este poetul exemplar sau cum spune 
extraordinar Blaga: „Dacă poetul George Coșbuc este 
poetul național printr-un consimțământ plebiscitar, 
Eminescu este poetul național  printr-un legitimism 
de ordin divin. Acolo, noi nu putem umbla. Cine 
umblă acolo moare, în sens moral sau estetic. Eu mă 
rezum să spun doar atât: Eminescu este cifrul secret 
al nației”. (Poetul Adrian Păunescu, 1943-2010);

◊	 „Eminescu este esența noastră”; „Fiecare lucru 
poartă în sine însuși măsura sa, arborii nu cresc 
până în cer. Nici noi nu putem crește dincolo de 
măsura noastră și măsura noastră este Eminescu. 
Nu avem a crește mai mult decât atât. Atât însă să 
creștem, pentru că sufletul trebuie hrănit ca pă-
mântul. Şi dacă nu ne vom hrăni cu Eminescu, nu 
cu-n Eminescu idealizat, nu cu-n Eminescu trimis 
în genialitatea lui, în haosul germinativ, dacă nu ne 
vom hrăni cu Eminescu acesta, atunci vom rămâ-
ne în cultură, mai departe, înfometați”. (Un gând 
rostit de filosoful-scriitor Constantin Noica «1909-
1987» în Aula Bibliotecii ASTRA din Sibiu, la 15 
ianuarie 1985, atunci când se împlineau 135 de ani 
de la ivirea în lume a poetului Mihai Eminescu şi 
prezentarea, pentru prima oară în public, a celor 
dintâi file fotocopiate din manuscrisele „Caietelor 
Eminesciene”.)

127 de ani de când Eminescu 
a intrat în eternitate

Gânduri rostite sau scrise, 
referitoare la omul-poet

Notă: Îi îndemn pe iubitorii poeziei eminesciene, ca pe unde îi vor purta pașii și gân-
dul, prin această mândră țară, străjuită de rotundul chenar geografic dintre Dunăre, 
Mare și Carpații Românești, să aprindă feștila unei candele și să o așeze pe postamen-
tul busturilor poetului, precum și pe mormântul său din cimitirul bucureștean Belu, 
iar alăturat o eșarfă tricoloră și un firicel de floare albastră! Vă rog, aduceți-vă mereu 
aminte și de „Bădița Mihai!”.

PS: O însemnare inspirată de conținutul unui articol, relativ mai vechi, apărut în 
ziarul „Cuvântul Liber” din Târgu Mureș, însă textul de față a fost tipărit pe hârtie de 
„Tribuna” din Sibiu (aproape în această formă de redactare), iar în format electronic 
de ziarul „Națiunea”. 

A consemnat Ioan Vulcan-Agniţeanul
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Declinul demografic, rezultat al politicilor antiromâneºti 

promovate în perioada post-revoluþionarã

Moare România?

@ Dipl. Ec. PETRE RĂCĂNEL
Preşedintele Federaţiei Societatea

Civilă Românească

P.R.: În ultimele săptămâni, decidenţi politici de 
prim-rang, de la nivelul Preşedinţiei României, Parla-
mentului, Guvernului, preşedinţi ai unor partide, fac 
tot mai des comentarii cu privire la evoluţia negativă 
a sporului natural al populaţiei României, în ultimele 
două decenii, având că efect, printre alte cauze, scă-
derea implacabilă şi importantă a populaţiei ţării. 
Acest lucru este atestat şi de analizele şi comunicate-
le Institutului Naţional de Statistică (I.N.S.). Cum se 
explică acest interes pentru evoluţia demografică în 
România din partea oamenilor politici, după ce, timp 
de aproape două decenii, acest aspect a fost aproape 
complet ignorat?

I.G.: Studiile demografice au reprezentat în-
totdeauna un instrument fundamental în elabo-
rarea programelor şi strategiilor de dezvoltare 
economică şi socială a unor oraşe, regiuni sau 
a ţării în totalitatea ei, pentru a se evita erorile 
şi mai ales risipa de fonduri. Un exemplu este 
oferit de investiţii importante în infrastructură 
pentru învăţământ, în zone în care nu mai sunt 
copii şi chiar şcolile existente se închid, cum 
s-a întâmplat în unele aşezări rurale din ţara 
noastră. Evident că sunt şi alte cauze, cum ar fi 
interesul electoral, care au făcut ca decidenţii 
politici să se intereseze de acest aspect.

P.R.: Care sunt principalele cauze care au deter-
minat scăderea importantă a populaţiei României?

I.G.: Conform analizelor efectuate de INS, 
populaţia României cunoaşte la ora actuală un 
regres accentuat determinat de trei cauze majo-
re: fenomenul îmbătrânirii populaţiei, scăderea 
fertilităţii şi emigraţia. Sporul natural al unei 
populaţii rezultă din diferenţa dintre natalitate 
şi mortalitatea generală şi din diferenţa dintre 
imigraţie şi emigraţie. Rata natalităţii a fost de 
9,9 născuţi vii la 1000 locuitori (2010). Rata mor-
talităţii generale a fost de 12,1 decese la 1000 
locuitori. Diferenţa dintre aceşti doi indicatori 
demografici este sporul natural al populaţiei, 
care în acest caz este negativ, respectiv - 2,2‰.

Rata totală a fertilităţii în 2011 (reprezin-
tă statistic, numărul de copii născuţi de către 
o femeie) a fost de 1,36 copii/femeie. Pentru 

înlocuirea generaţiilor ar trebui să fie 2,15 copii 
nou-născuţi/femeie. În anul 2009, rata fertilităţii 
a fost de 2,5 copii nou-născuţi/femeie.

În ceea ce priveşte migraţia populaţiei, 
aceasta a avut o rată a emigraţiei nete de 0,13 
migranţi la 1000 locuitori în 2006. În ţara noas-
tră, emigraţia populaţiei după anul 1989, de cir-
ca 3-4 milioane locuitori, care este populaţie 
activă şi totodată fertilă din punct de vedere al 
natalităţii, a depăşit cu mult imigraţia, ceea ce a 
determinat două consecinţe principale: scăderea 
globală a populaţiei ţării şi totodată îmbătrâni-
rea ei. La îmbătrânirea populaţiei contribuie şi 
alţi factori cum sunt: prelungirea speranţei de 
viaţă la naştere, asigurările sociale, dezvoltarea 
serviciilor medicale, susţinerea familiei etc.

P.R.: Care este situaţia actuală a populaţiei din 
România din punct de vedere demografic?

I.G.: Avem ca elemente de referinţă cerce-
tările efectuate în acest domeniu de către INS. 
În anul 1990 populaţia României era de circa 
23 milioane de locuitori. Pe baza recensămân-
tului populaţiei din 2011, INS comunica cifra 
de 20.121.641 de locuitori şi considera că este 
posibil ca în anii următori populaţia să scadă în 
continuare ca urmare a sporului negativ.

La 01.03.2016, populaţia estimată a Români-
ei a fost de 19.441.708, ceea ce este comparabil 
cu populaţia României din preajma Celui De-al 
II-lea Război Mondial. În aceeaşi perioadă de 
timp Polonia, de exemplu, a câştigat circa 10 
milioane de locuitori, având în prezent circa 38 
miloane de locuitori. România, numai din anul 
1990, a pierdut circa 4 milioane de locuitori.

În perioada 1986-1989, rata natalităţii (nu-
mărul de naşteri la 1000 locuitori) era de 16‰. 
După 1989 rata natalităţii a evoluat astfel:

- 2001: natalitatea a fost 10,4‰;
- 2002: natalitatea a fost sub 10‰, după 

care s-a redresat uşor, dar ulterior a început sca-
dă din nou. Astfel, dacă totalul nou-născuţilor în 
ţară era, în 1984, de 369.000, în perioada 1985-
1990 se năşteau, în medie, în România, 360.000 
de copii pe an. În ultima decadă numărul total al 
nou-născuţilor a oscilat în jurul cifrei de 220.000. 
Numai că în anul 2015 s-au născut doar 185.000.

P.R.: România este o ţară cu o populaţie multi-
etnică. Cum s-a manifestat evoluţia demografică la 
nivelul acestora?

I.G.: Conform cu cercetările INS, recensă-
mântul populaţiei din anul 2011 a consemnat 
următoarea structură etnică a populaţiei:

- principalul grup etnic îl formează românii 
într-un procent de 88,9% din totalul populaţiei;

- cetăţenii de etnie maghiară reprezintă 
6,5% din populaţie, respectiv 1.300.000;

- rromii sunt 4%, cea ce înseamnă 665.000 
locuitori ;

- alte comunităţi sunt formate din germani, 

ucrainieni, lipoveni, turci, tătari, sârbi, slovaci, 
evrei, cehi, polonezi, italieni şi armeni;

- germanii erau în România 745.421 în anul 
1930; în prezent mai sunt aproximativ 60.000;

- evreii erau în anul 1924 în România în nu-
măr de 796.036, iar la recensământul din 2002 
au fost 6179; după unele estimări în prezent ar 
mai fi circa 3000.

P.R.: Din datele oficiale prezentate, pentru că au 
drept sursă INS, rezultă evoluţia demografică negativă 
în România. Dintre principalele cauze pe care le-aţi 
prezentat la debutul interviului, respectiv emigra-
ţia segmentului activ al populaţiei şi deci mai tânăr, 
scăderea fertilităţii şi îmbătrânirea populaţiei, mi-a 
reţinut atenţia scăderea drastică a natalităţii exprima-
tă prin numărul naşterilor care în anul 2015 au fost cu 
50% mai scăzute decât în anul 1989. Care sunt cauzele 
care influenţează fertilitatea, respectiv natalitatea, şi 
ce rol poate avea politica în acest domeniu?

I.G.: Politica marchează decisiv toate aspec-
tele vieţii noastre familiale, economice, socia-
le, instrucţia şi educaţia, cultură etc. Şi inclu-
siv comportamentul demografic al populaţiei. 
Există după cum bine ştim, politici pronataliste 
şi politici antinataliste. Cu alte cuvinte „politica 
este destinul” după cum a definit-o Napoleon 
Bonaparte. Politica influenţează decisiv şi fac-
torii de care depinde natalitatea şi fertilitatea şi 
pe care îi voi prezenta în continuare.

1: Factorii economici, respectiv nivelul gene-
ral de dezvoltare economică şi condiţiile de viaţă 
ale populaţiei influenţează direct fertilitatea. 
Ori în România post-revoluţionară a fost practic 
distrusă industria şi grav afectată economia în 
general cu consecinţa desfiinţării a milioane de 
locuri de muncă. Aceasta a fost cauza directă 
a emigraţiei masive a segmentului activ al po-
pulaţiei, ce a determinat o serie de consecinţe: 
destrămarea a numeroase familii, mii de copii 
au rămas în grija rudelor, lipsa cronică a forţei 
de muncă într-o serie de sectoare ale economiei, 
îmbătrânirea populaţiei prin plecarea segmentu-
lui tânăr; toate acestea au determinat scăderea 
fertilităţii şi natalitatea s-a redus la jumătate faţă 
de anul Revoluţiei Române. Fertilitatea şi natali-
tatea sunt în aceste cazuri un indicator sensibil 
al stării de bine familiale şi sociale, bazată pe un 
fond economic stabil sau, dimpotrivă, exprimă 
sărăcia şi nefericirea. Pe de altă parte, este cu-
noscut faptul că în statele dezvoltate economic 
cu o industrie şi urbanizare puternică fertilitatea 
este scăzută, din cauze multiple: dorinţa fami-
liei de a acumula bunuri materiale; dorinţa de 
carieră profesională a femeii; cheltuieli mari 
pentru creşterea şi educaţia copiiilor; diminu-
area locuinţei urbane; grijă pentru sănătatea 
mamei; populaţia cu risc o reprezintă cei fără 
locuri de muncă, în şomaj, cei care trăiesc în 
sărăcie, estimările în România ajung la peste 

42% din populaţie! Toate acestea s-au întâm-
plat şi se întâmplă în continuare în condiţiile în 
care a existat şi există o aşa-zisă „clasă politică”, 
un Preşedinte al României, un Guvern, un Par-
lament şi partide politice, care, fără excepţie, 
au participat la elaborarea cadrului legislativ 
şi a măsurilor executive care au creat situaţia 
economico-socială existentă extrem de nefa-
vorabilă pentru naşterea, creşterea şi educarea 
copiilor. Ar trebui ca societatea civilă, din care 
amândoi facem parte, să aibă o contribuţie mai 
consistentă la informarea populaţiei cu privire 
la realităţile politico-sociale şi economice din 
ţara noastră, pentru că aceasta să poată alege 
prin vot pe cei care să le reprezinte în mod real 
interesele.

2: Factorii politici, respectiv politicile demo-
grafice operează cu aceleaşi mijloace indiferent 
de cine le generează şi le aplică:

a: mijloace economico-financiare-fiscale: in-
demnizaţii pentru copii, sprijin finaciar pentru 
mamele cu mai mulţi copii etc.

b: mijloace juridic-administrative: păstrarea 
locului de muncă (o problemă nerezolvată sufi-
cient prin legislaţia actuală care reglementează 
relaţiile salariat-patronat); salarii corespunză-
toare etc.

c: mijloace medico-sanitare; pachetul de 
bază actual face dificil accesul la medicul spe-
cialist pentru o femeie gravidă.

d: mijloace culturale, educaţionale, promo-
varea de politici pronataliste sau antinataliste. 

3: Factorii socio-culturali: Statutul femeii 
în societate este foarte dependent de gradul 
de dezvoltare economică şi de tradiţie în ţara 
respectivă sau grupul social din care face parte.

4: Religia ortodoxă şi Creştinismul în gene-
ral, ca şi Islamismul au avut întotdeauna atitu-
dine pronatalistă.

P.R.: Nu aţi prezentat un tablou optimist al evolu-
ţiei demografice în România. Ce ne puteţi spune despre 
viitor în acest domeniu? 

I.G.: Dacă lucrurile nu se schimbă în viitorul 
apropiat şi mediu, prin politici care să apere inte-
resele României şi ale populaţiei sale, prognoza 
pentru anii 2050 este sumbră: populaţia Româ-
niei va fi în jur de 13 milioane de locuitori, cifra 
estimată în funcţie de datele actuale ale sporului 
negativ al populaţiei. Românii trebuie să redevi-
nă stăpâni pe ţara lor, pe resursele naturale ale 
acesteia, pe pământul lor şi, pe această bază, să 
obţină o dezvoltare economico-socială care să le 
permită să reducă sărăcia, să aducă în ţară pe 
românii care lucrează pe alte meleaguri, pentru 
a lucra pentru ei şi pentru ţara lor. Numai în 
acest context se poate redresa şi evoluţia de-
mografică în România şi s-ar putea evita această 
prognoză negativă care echivalează cu nimicirea 
a unei treimi din populaţia ţării. Numai în acest 
fel se pot stopa politicile antiromâneşti care 
ne-au adus în această situaţie, şi de care se fac 
răspunzători decidenţii politici care au condus 
ţara la toate nivelurile după anul 1989.

Interviu cu profesor universitar dr. Ioan Gherghina
Î ntr-o societate bazată, în mare parte, pe politici 

antiromâneşti, Societatea Civilă Românească în-
cearcă să facă lumină în problema gravă a scă-

derii populaţiei din România. Într-o discuţie cu cifre şi 
soluţii, dl prof. univ. dr. Ioan Gherghina ne explică de 
ce factorii economici, politici şi cadrul legislativ au dus 
la o evoluţie negativă a sporului natural al populaţiei 
României, rezultând o populaţie echivalentă cu cea din 
preajma Celui De-al II-lea Război Mondial. Tragem con-
cluzia unei necesare susţineri, atât din partea Societăţii 
Civile, cât şi a politicului, în redresarea acestei situaţii 
cu viziuni sumbre pentru următorii ani.
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@ CONSTANTIN BĂJENARU

UN NECESAR
SCURT ISTORIC

În depresiunea zămislită de Dumne-
zeu, în mijlocul unui găvan, larg împrej-
muit de munți și bine luminat de soare, se 
descifrează configurația și personalitatea 
unității geografice numită în istorie „Țara 
Făgărașului”, unde pe mal de Olt s-a zidit 
Cetatea cea tare a Făgărașului.

Dacă, de aici din Cetate ori din orașul 
Făgăraș, descifrezi spre miazăzi vârfurile 
Negoiului și Moldoveanului, odată ajuns 
în Câmpulung Muscel înțelegi că Munții 
Făgărașului sunt munții cei mai mari din 
inima României.

Am prezentat, pe larg, într-un număr 
anterior al publicației noastre Cronica 
Timpului, la domeniul „Performanță”, 

cercetarea prof. univ. dr. ing. Alexandru 
Boroiu de la Universitatea din Pitești, prin 
care a demonstrat că: „Centrul Geografic al 
României se află în Municipiul Făgăraș, în 
imediata apropiere a Cetății Făgărașului”.

Cetatea Făgărașului și orașul Câmpu-
lung Muscel au fost și sunt așezări surori, 
dintre cele mai vechi, pomenite sincronic 
în istoria medievală a poporului român. Se 
află așezate exact pe același meridian 250 
est, ca niște centre ale „Țărilor” Făgăraș 
și Câmpulung, ele înseși surori bune cu 
Țara Bârsei, a Loviștei, a Hațegului, a Jiu-
lui, a Vrancei, a Oașului, a Dornelor, a 
Maramureșului.

Istoria a găsit Țara Făgărașului ca o 
„Țară a Românilor” – Terra Blachorum –, 
după ce, în vremurile anistorice – cum zice 
Lucian Blaga–, înfruntase migrațiile, acele 
răvășiri și vânzoleli de popoare extinse pe 
secole. A găsit-o cu o organizare proprie, 
solidă, viguroasă, de o curată și autentică 
descendență geto-daco-romană.

Făgărașul este pomenit într-o diplomă 
din 1291, dată de o dietă din Alba Iulia și 
semnată de regele Andrei al III-lea.

Peste nouă ani, o inscripție descoperită 
la Câmpulung semnala: „Aici este îngropat 
Comes Laurencius de Longo - Campo, cel 
de pioasă amintire în anno domini 1300”. 
Un act scris pe piatră, consemnând nu nu-
mai existența Câmpulungului Muscel la 
acea dată, ci și că și aici, ca și la Făgăraș, 
ticluitorii și scriitorii de documente găseau, 
aici ca și acolo oameni de mult așezați.

Așadar, inscripția înzestrează Câm-
pulungul cu faima celui mai vechi oraș 

medieval atestat documentar în Țara 
Românească.

Mihai Viteazul a iubit Cetatea Făgă-
ra șului ca pe un adăpost și ca un leagăn 
strămoșesc.

Şi a stăpânit-o de la 25 octombrie 1599, 
până în 9 august 1601, când l-au doborât 
pe Câmpia Turzii, decapitându-l pe Marele 
Unificator al Neamului Românesc.

De aici dintre făgărășeni s-a ridicat 
Gheorghe Şincai, originar din Şinca Ve-
che. Nicolae Iorga îl prezenta ca pe unul 
„din cei mai mari cercetători ai trecutului 
românesc”, iar opera lui reprezintă Unirea 
spirituală a românilor, ca un prolog la Uni-
rea lor statală. De aici, din Avrig, a pornit 
Gheorghe Lazăr, înțeleptul, entuziastul 
dascăl care a salvat limba română din gre-
cizare și a făcut știința și cultura pe graiul 
poporului nostru.

Dintre făgărășeni au descălecat zeci 
de voluntari în 1877, iar dintre ciobanii 
Făgărașului a pornit badea Gheorghe 
Cârțan, peregrinul pământului românesc, 
eroul unei adevărate odisei europene, călă-
torind împovărat întotdeauna, cu desage de 
cărți și sprijinit de toiagul pribegiei, a um-
blat fără odihnă în căutarea și adeverirea 
originei daco-romană a poporului nostru.

Se spune în legendă, așa cum preciza 
istoricul Ion C.Filitti, că Negru Vodă este 
numele pe care poporul l-a dat lui Basarab 
Întemeietorul.

Istoricul C.C. Giurăscu întărește cu ar-
gumente fundamentate pe documente scri-
se că Negru Vodă al legendei și al tradiției 
este Basarab I. 

La căile cele vechi, istorice, de legătură 
între Făgăraș și Câmpulung, epoca noastră 
a adăugat una pe măsura puterii uriașe a 
neamului românesc: Transfăgărășanul.

DIN ISTORIA ÎNDEP|RTAT|, 
ÎN REALITATEA APROPIAT|

În urmă cu 42 de ani s-a dat în ex-
ploatare monumentala lucrare de artă 
Transfăgărășanul, la proiectarea și execuția 
căruia un rol major l-au avut institute și 
organisme miniere precum și forțele spe-
cializate ale Armatei Române.

Zona argeșeană a Transfăgărășanului 
este un traseu dificil de parcurs, cu priveliști 
minunate, inedite și unice, ceea ce a făcut 
ca acestea să fie vizitate și prezentate de 
către realizatorii emisiunii Top Gear.

Recent, la Pitești, în organizarea 
revistei Restituiri a Centrului Cultural, 
prin redactorul șef prof. Marius Chiva și a 
scriitorului „de Transfăgărășan”, colonel 
(r) Ion Bratu, participant ca ofițer la con-
struirea acestei capodopere românești, a 
avut loc simpozionul „Tansfăgărășanul- 
via sacra”.

A fost prezentat și a vorbit auditoriului, 
la cei 95 de ani ai săi, arhitectul, inginer 
Alexandru Popa despre „anii de foc, piatră 
și ploaie” când în paralel cu proiectarea se 
executau lucrările pentru Transfăgărășan.

În luările de cuvânt, colonel (r) Ion Bra-
tu a retrăit la intensitate maximă momen-
tele dificile prin care a trecut în perioada 
cât a lucrat pe Transfăgărășan, dedicând 
ulterior acestuia un număr însemnat de 
cărți, din care a recitat poezii și a citit pasaje 
semnificative.

Corul veteranilor „Mihai Viteazul” a 
interpretat Imnul Transfăgărășanului, iar 
scriitorul și artistul plastic Constantin Sa-
moilă a prezentat proiectul Monumentului 
Transfăgărășanului.

Autoritățile locale au fost reprezentate 
de viceprimarii Laurențiu Zidaru și Sorin 
Apostoliceanu.

Cronica Timpului, care promovează 
performanța, a fost prezentă activ la eve-
niment, asigurând pe participanți de pro-
movarea tuturor soluțiilor și ideilor prin 
care Transfăgărășanul să fie practicabil 12 
din 12 luni pe an și nu numai trei luni așa 
cum este în prezent.

Am amintit cu această ocazie și am 
evidențiat rolul determinant pe care l-a 
avut ing. Ion Gheorghe în cei 35 de ani 
cât a lucrat și condus Secția Drumuri 
Naționale (S.D.N.) Argeș, în întreținerea 
Transfăgărășanului.

În aceeași notă se înscrie și mana-
gementul pe care-l practică ec. Mihăiță 
Gheorghe în cei patru ani de când este șef 
S.D.N. Argeș, reușind să execute lucrări de 
întreținere și reparații la timp și de calitate 
pe zona de responsabilitate.

La cota 2000, Serviciul Salvamont, 
condus de Ion Sănduloiu, cu efective încă 
insuficiente și dotare optimă, dar demnă de 
o completare urgentă, cu câini de avalanșă, 
asigură operativ, preventiv și efectiv toate 
intervențiile, cu rezultate deosebite, inclu-
siv în zona de maxim interes - Bâlea Lac.
Tot aici de curând, în urma unor analize a 
situațiilor din anii anteriori, Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență Argeș a amena-

jat, asigurat și dotat cu personal și tehnică 
un punct de lucru temporar, cu sediul la 
refugiul Salvamont, cota 2000. Acesta asi-
gură intervențiile în situații de urgență pe 
DN 7C Transfăgărășan și Zona Sibiu, fiind 
cel mai apropiat punct de Bâlea Lac.

De menționat că la cca.12 km de barajul 
Vidraru, în sensul de mers către Bâlea Lac, 
în zona Ghițu-Molivișu, Asociația de Dez-
voltare Intercomunitară formată din comu-
nele argeșene Arefu, Brăduleț, Cicănești și 
Consiliul Județean Argeș construiesc cea 
mai mare stațiune turistică pentru schi, cu 
două pârtii de dificultăți și grade diferite, 
din țară și a doua Turbărie din Europa.

Așa cum Transfăgărășanul a fost mar-
torul la multe evenimente în cei 42 de ani 
de exploatare, și în acest an el va asigura 
fluxul parțial al celor care vor participa la 
înmormântarea Reginei Ana a României 
în Necropola regală de la Arhiepiscopia 
Argeșului și Muscelului, situată pe Bule-
vardul Basarabilor, lângă poarta principală 
a Mânăstirii Argeșului din orașul Curtea 
de Argeș.

Este necesar, ca în consonanță cu 
dorința noastră, să existe voința politico-
administrativă și susținerea financiară a ce-
lor două zone, argeșeană și sibiană, funda-
mentată pe un master plan guvernamental, 
astfel încât Transfăgărășanul, prin lucrările 
ce se prognozează și planifică a se executa, 
într-un viitor apropiat, să devină practi-
cabil permanent, unde turiștii români și 
străini să se poată bucura de toate ofertele 
celor patru anotimpuri și ale investitorilor 
în ecoturism și tradiții populare.

- între capodoper\ a construc]iilor montane 
[i lucrare de interes public -
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A m două patrii: una de naștere și suflet, România, 
și una de adopție, America. Locuiesc în N Y și 
sunt legată de București cu toate fibrele sufletu-

lui, iar critica mea, în măsura în care există, are sorgintea 
în dragoste și dorința de mai bine.

În comparație cu intransigența americană în materie 
de minciună, corupție și respectarea legii, nonșalanța cu 
care sunt privite astfel de lucruri în România este izbitoare. 
Am ajuns la N.Y. fără să am vreo cunoștință sau sprijin din 
partea cuiva și, după ce am trecut prin niște furci caudine 
de verificare, am fost acceptată la Universitatea Columbia, 
al cărei prestigiu nu-l mai comentez, este suficient să vezi 
lista laureaților Nobel și a marilor personalități care au 
trecut pe aici. Nepotismul este exclus. Sunt și absolventă a 
Facultății de Medicină Carol Davila din București, pe care 
o cunosc destul de bine. Este inexplicabil cum în același 
an universitar promovează toți cei patru membri ai unei 
familii: părinții ajung profesori universitari (cu un palma-
res mai mult decât îndoielnic), iar cei doi fii devin brusc 
asistenți la cele mai râvnite catedre (chirugie cardiacă, 
neurochirurgie), deși fuseseră studenți mediocri. Frauda-
rea concursurilor este o racilă de-acum împământenită și 
care trebuie stârpită. În occident nici măcar doi membri 
ai aceleiași familii nu pot activa în aceeași universitate.

Putem să credem că în România 
nu există nici măcar un caz 

de fraudă ştiinţifică?

T recem la plagiat. Aici, orice plagiat, chiar de pro-
porții restrânse (pasaje copy-paste), atrage imediat 
excluderea din universitate. În România, Comisiile 

de Etică din UMF Carol Davila și din Ministerul Educației, 
deși repetat sesizate, refuză să ia în discuție astfel de cazuri, 
cu toate că solicitările au fost înregistrate oficial. Lipsa de 
răspuns este, aici, în America, ceva de neconceput. 

Un alt aspect, care ține de cercetarea universitară: fra-
uda științifică, adică raportarea de date false în așa zise 
lucrări de cercetare științifică. Degradarea Universității 
românești ca urmare a acestui tip de fraudă intelectuală a 
început în vremea comunismului, când s-a preluat modelul 
raportărilor false către eșaloanele superioare ale partidu-
lui: producții supraestimate etc. În Universitate, falsul 
științific a fost practicat după 1989, îndeosebi de foștii 
secretari de partid care au fost brusc avansați pe funcții 
de profesori universitari. Un astfel de caz, paradigmatic, 
a fost discutat în presă, precum și la o Conferință de Presă 
a Asociației Europene a Cadrelor Didactice România, la 
care a aprticipat și Emil Constantinescu, fost președinte 
al țării. Sesizările depuse la Rectoratul UMF Carol Davila 
București, dar și la Ministerul Educației nu au primit nici 
un răspuns. Aici, unde astfel de cazuri sunt cu totul excep-
ționale deoarece sancționarea este drastică, declanșarea 
unei anchete de maximă rigurozitate ar fi fost deosebit 
de promptă. Oferim un exemplu: Dipak K Das, profesor 
universitar și director al unui centru de cercetare a câștigat 
840.000 de dolari din Federal Research Grants. Recent, 
în urma unei investigații retroactive (frauda datează din 
2007) au fost descoperite unele falsuri în cercetare-ra-
portare. A fost imediat eliminat din universitate, nu mai 
amintim penalizările financiare, iar toate revistele în care 
Dipak K Das publicase articole au fost notificate orficial. 

Spre lauda sa, Justiția Română a aplicat pedepse aspre 
pentru cei care au pus note false în cataloagele de examen 
ale studenților. La o catedră de anatomie, tot la o facultate 
de medicină, un profesor a primit 8 ani de închisoare pentru 
o astfel de faptă degradantă.

Cu toate că AECD-R a sesizat repetat Ministerul Edu-
cației, dar și Facultatea de Medicină din UMF Carol Davila 
București pentru note false în cataloage, fără să fi făcut și 
plângere pentală care ar fi atras neîndoios condamnarea, nu 
s-a luat nici o măsură, fiind vorba de aceiași fostă secretar 
de partid. AECD-R a sesizat Ministerului și un caz tras la 
indigo de la Universitatea Valahia Târgoviște, dar respec-
tivul profesor a rămas pe funcție, iar notele false nu au fost 
invalidate. Studenții respectivi au dat declarații oficiale la 
Poliție, menționând și sumele pătite individual, fiecare notă 
având prețul ei. Evident, pentru nota zece suma era consi-
derabil mai mare decât pentru nota de trecere. 

Ministerul Educaţiei 
este principalul vinovat 

de gradul ridicat de corupţie 
care subminează siguranţa 

naţională a ţării

P entru un student onest este devastator să vezi cum 
pot fi cumpărate, ca la tarabă, notele de examen, 
la fel pentru un cercetător să constate că frauda 

științifică rămâne nesancționată. Ca și o bună parte din 
cazurile de plagiat dealtfel.

România nu poate progresa fără eliminarea din univer-
sitate a impostorilor. O spun cu toată convingerea: adopta-
rea modelului american, intolerant, acuzat de către unii de 
puritanism, ar fi singura soluție pentru salvarea prestigiului 
universităților din România. Este motivul pentru care Ro-
mânia nu deține nici un premiu Nobel, pe când America...
Reamintesc doar o singură universitate americană, Colum-
bia N Y pe care o cunosc din interior, ca și pe UMF Carol 
Davila București de altfel. 

Cum pot fi conducători de doctorate cei care și-au fal-
sificat grosolan dosarele de concurs (fals în acte, rămas 
nesancționat), au comis plagiate, fraudă științifică, au pus 
note false la examene contra unor anumite avantaje, toate 
acestea cumulate de una și aceiași persoană ca cea identi-
ficată mai sus? Cum pot fi validate astfel de teze doctorale? 
Cum pot fi numiți conducători de comisie de examen de 
primariat în specialități medicale (o adevărată mină de aur 
pentru cei care se pretează) cei care nu au susținut nicicând 
un astfel de concurs ci și-au atribuit acest titlu prin așa zisa 
echivalare a activității din spital sau a unei teze de doctorat 
care ar merita analizată sub aspectul plagiatului? 

Repetăm: indiferența, toleranța prost înțeleasă pe care 
Ministerul Educației o manifestă față de racilele din învăță-
mântul universitar din România se reflectă nemijlocit într-
un grad ridicat de infracționalitate și violență în populația 
pentru care respectivul Minister ar fi trebuit să consacre 
eforturi pe linie educativă. 

Infracţionalitatea, 
pedepsită diferit în Bucureşti 

faţă de New York

N u putem lăsa răufăcătorii să-și facă de cap în 
continuare. Faptele blamabile și social primej-
dioase trebuiesc sancționate cum se cuvine. Din 

păcate, societatea civilă din România este aproape areactivă 
sau este deconsiderată. Chiar în ziua în care redactez acest 
material președintele Franței a decretat constituirea Gărzii 
Națio nale. Aici, în SUA, această organizație a cărei activitate 
urmărește descurajarea criminalității a fost înființată în 
1979, acești voluntari, „ îngerii”, patrulează străzile, dar or-
ganizează și workshopuri în școli. Ei colaborează cu poliția 

și nu folosesc violența decât în cazuri extreme, dar atunci 
nu ezită să o facă, fiind antrenați special pentru aceasta. 
Modelul a fost preluat de Japonia (1996), de Israel, Marea 
Britanie, Canada, Africa de Sud, Italia, Australia ș.a. 

New Yorkul era un oraș destul de nesigur, cu o rată de 
criminalitate ridicată până la alegerea primarului Rudolf 
(Rudy) Giuliani (1994-2001) care a dat mână liberă po-
lițiștilor să deschidă focul asupra infractorilor surprinși 
asupra faptei. Acest lucru a fost salutat cu căldură de 
presa americană, iar infracționalitatea a scăzut drastic. 
Comparativ cu numărul mare al victimelor salvate (ci-
fric, reducerea criminalității este impresionantă), rarile 
cazuri suspectate de excese din partea poliției, exagerate 
de răuvoitori, inclusiv de cei care agită teze rasiale, nu 
atârnă prea mult în balanță. New Yorkul a devenit grație 
fermității politicii dusă de Giuliano, un oraș „safe”, în 
care poți circula fără emoții oriunde. Ar fi bine ca poliția 
română să pătrundă fără teamă în anumite enclave, in-
clusiv acolo unde, în comunități izolate se mai practică 
sclavia, în cel mai dur sens al cuvântului.   

În America, dreptul de a purta armă de foc este cn-
siderat inalienabil, proprietatea este sfântă, iar dacă un 
individ pătrunde efracțional într-o locuință este împușcat 
fără nici un risc, în afară de procesul verbal care se întoc-
mește de către poliție. Credința este că lipsa unei arme îi 
face vulnerabili pe cetățeni în fața răufăcătorilor. În Bucu-
rești cel puțin, numărul jafurilor din locuințe este destul 
de ridicat, ca și furturile din mijloacele de transport în 
comun. Nu putem spune că poliția excelează în prinderea 
infractorilor, un motiv în plus pentru înființarea și aici a 
unei Gărzi Naționale formată din voluntari. Nici mediul 
rural nu este scutit de infracționalitate și violență, satul 
patriarhal aparține trecutului. 

Mentalitatea americană 
este diferită faţă de cea 

din Europa şi, mai cu seamă faţă 
de cea românească

D in păcate, România este privită ca un exportator de 
infracționalitate, iar ridicarea vizelor pentru intra-
rea în SUA, dar și în Canada, este condiționată și 

de acest aspect. În America cerșetoria este interzisă, în New 
York nu există cerșetori, iar a vedea un copil pus să cerșească 
în folosul interlopilor este de neimaginat. În metrou, de 
pildă, poți vedea anunțuri de următorul tip: este lăudabil 
să fii caritabil, dar cerșitul este interzis. Vă puteți exprima 
caritatea depunând suma dorită în cutiile special prevăzu-
te din stații și vă asigurăm că banii ajung la cei nevoiași. 
Americanii nu se îndoiesc de onestitatea celor însărcinați cu 
utilizarea acestor bani. În acest mod, exploatarea cerșetoriei 
(ca industrie profitabilă în București) este exclusă. Imaginea 
cerșetorilor care, în loc să muncească, agresează credincioșii 
în pragul bisericilor, nu ne este favorabilă.

Un ultim aspect: minciuna, care în America nu este tole-
rată. Un Președinte al SUA a pățit-o pentru o minciună fără 
implicații politice, ci doar de viață intimă. Câțiva consilieri 
municipali din New York au fost puși în situația de a demi-
siona pentru că s-a dovedit că au mințit. O minciună spusă 
în fața procurorului te desființează, îți taie orice credit, iar 
condamnarea este ca și sigură. Ar fi de dorit ca și politicienii 
români să urmeze acest exemplu. 

Pe lângă parteneriatul strategic, militar, cu Statele Unite, 
România ar trebui să facă pași mai deciși pe linia altor fațete 
de parteneriat. 

@ COSMINA ZEANA, New York

BUCURE{TI - NEW YORK, 
UN PARTENERIAT DE MENTALITATE
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Istoria proiectului Capitală Culturală Europeană este 
inițiativa Melinei Mercouri, actriță și ulterior activistă po-
litică, iar între 1981-1986, prima femeie Ministru al Culturii 
în Grecia, care a conceput și propus programul unui ase-
menea eveniment, destinat a pune în valoare diverse orașe 
europene cu specificul lor cultural. Astfel, la propunerea ei, 
cât și a lui Jack Lang (de asemenea, ministru al culturii în 
Franța), începând din 1985, se desfășoară această competiție 
și desemnarea unor capitale culturale europene.

Ce înseamnă titlul de Capitală Culturală 
Europeană? 

Impulsionarea vieții culturale, cu numeroasele 
consecințe ce rezultă implicit: atragerea investitorilor, un 
pol de atracție pentru tineri, o destinație turistică de interes, 
dezvoltarea serviciilor, modernizarea infrastructurii, faimă 
internațională. Participarea cetățenilor la dezvoltarea proiec-
tului înseamnă dezvoltarea spiritului civic, responsabilizare, 
dar și dovada dorinței de integrare europeană, de adoptare 

a unor bune practice, în esență cetățenie participativă așa 
cum prevede constituția UE. 

Iată că, după ce Sibiul a spart gheața devenind în 2007 
prima Capitală Culturală Europeană din România, alte 
13 orașe și-au manifestat interesul de a candida pentru 
această ipostază, cu intenția de a-și promova valorile cul-
turale, tradițiile și specificul urbei. În urma primei selecții 
efectuată în 10 decembrie 2015 în fața unui juriu format 
din 10 experți internaționali și 2 români au rămas în cursă 
pe lista scurtă doar patru orașe: Baia Mare, București, Cluj 
și Timișoara. Preselecția consta din evaluarea dosarului 
de aplicație, un document tehnic cu instrucțiuni de re-
dactare și răspunsurile la cele 52 de întrebări prestabilite.

Din luna martie Asociația Femeilor Universitare 
(www.femei-universitare.ro) a organizat la Casa Schiller 
din București o serie de prezentări ale celor patru orașe 
candidate la titlul de Capitală Culturală Europeană, con-
siderând că este un proiect care presupune înțelegerea și 
tipul de angajare în vederea transpunerii în practică. Am 
prezentat candidatura Timișoarei- numită și mica Vienă 
după numeroasele palate similare- ca oraș natal, oraș al 
studiilor mele, a cărui devenire am urmărit-o îndeaproape 
în pofida faptului că prin profesie sunt bucureșteancă.

Shine your light - Light up the city! Luminează orașul 
prin tine! Acesta este sloganul sub care candidează 
Timișoara la titlul de capitală culturală, concentrându-se 
asupra antrenării fiecărui locuitor al cetății pentru ca prin 
talent, îndeletniciri, dar și sugestii implicare să contribuie 
la iluminarea orașului, ca împreună alături de fiecare să 
fie realizat proiectul, să fie asigurate condițiile câștigării 
competiției și apoi a candidaturii.

Cel mai vestic oraș al României, oraș cosmopolit, în 
care trăiesc în relații de bună conviețuire români, maghiari, 
germani, sârbi, evrei, romi și alte minorități, orașul care 
poate raporta numeroase pionierate :primul oraș din Eu-
ropa cu iluminat stradal (cu felinare 1760, cu gaz lampant 
1857, electric 1884, primul telegraf 1854, telefon 1881), 
prima bibliotecă publică de împrumut cu sală de lectură 
din imperiul Habsburgic 1815, orașul cu râul Bega navigabil 
și conectat prin Mureș și Tisa la Dunăre, zona cu cea mai 
extinsă rețea de căi ferate, mai apropape de Viena, actu-
almente orașul cu cea mai favorabilă faimă ca mediu de 
afaceri și aș putea adăuga orașul în care au studiat cei mai 
recenți laureați ai Premiului Nobel pentru literatură, 2009, 
Hertha Muller și Stefen Hell pentru chimie, 2014, chiar 
dacă nominalizați de Germania și nu de țara de origine. 

Aș insista asupra spiritului liberal al Timișoarei, al 
cultului pentru toleranță și bună înțelegere cu etniile 
minoritare, al prețuirii valorilor și cultivării unui spirit 
de competiție, care fără îndoială a putut conduce la cul-
tivarea unui orgoliu al întâietății în multe domenii. Este 
orașul din care evreii nu au fost deportați în lagărele de 
exterminare și care dacă azi trăiesc pe alte meridiane 
poartă vii impresii din Timișoara tinereții lor, chiar dacă 
au fost și momente dificile de-a lungul istoriei. 

Îmi face plăcere să menționez rigoarea cu care s-a 
conceput programul de pregătire a candidaturii acestui 
oraș, în anul 2010, fiind anunțată declarația de candida-
tură; în anul 2011, este înființată Asociaţia Timişoara 
- Capitală Culturală Europeană - ATCE (inițiativă 
a Teatrului Național Timișoara, cu 63 de membri fon-
datori: instituții de cultură, administrative, universități, 
personalități culturale, oameni de afaceri); în anul 2012, 
apare primul concept rEVOLutionary idei; 2013 con-
tinuă cu campania de informare și implicare a cetățenilor, 
Lansarea programului Voluntar Timişoara 2021 
şi Ambasador Timişoara 2021.

În prezentarea susținută la Casa Schiller (www.casas-
chiller.ro) și apoi la Liceul de Artă Nicolae Tonitza am 
prezentat un istoric al orașului, dezvoltarea economică, 
dar și caracteristicile orașului din punct de vedere urba-
nistic, menționând cele 14000 de clădiri de patrimoniu, 
numeroasele elemente decorative stilul secession (art 
deco în Franța, jugendstill in Germania și secession în 
Austria), lasând aici doar imaginile să se prezinte. 

În anul 2014, se lansează în dezbatere publică a con-
ceptul Channels of Cultures, adoptarea Strategiei culturale 
a Timișoare pe perioada 2014-2024, dezbateri și ateliere 
de lucru pentru acces și participarea persoanelor cu diza-
bilități (3).

 În anul 2015, Consiliul Local al Municipiului și Con-
siliul Județean Timiș votează garantarea finanțării pro-
gramului pentru 2017-2022 în cazul câștigării titlului și 
adoptarea conceptului final pentru candidatură. Shine 
your light – light up your city !

Activități derulate: 1.Completarea a 1200 chestionare 
penrut alegerea culorii acronimului candidaturii și verifica-
rea urgențelor prin participare la evenimente 2.Campania 
Timișoara în orice colț din România: povești culturale de 
ieri și azi 3.Microsite-ul tminro.timisoara2021, 4. Campa-
nia TM2021 desfășurată pe platforma Instagram

Programul ambasador este demarat în anul 2010,  
cu sprijinul lui Ioan Hollander, președinte onorific al ATC-
CE, lui Anton Braun, descendent al unei familii germane 
producătoare de instrumente muzicale sec XIX, și al Aurei 
Twarowska, mezzosoprană Viena, concentrând  40 de tes-
timoniale despre Timișoara.

Fiţi ambasadorii proiectului Timişoara 2021!
Accesați, distribuiți:
•	 www.timisoara2021.ro
•	 www.facebook.com/timisoara2021en
•	 www.twitter.com/timisoara2021
•	 www.Instagram.com/timisoara2021

Se pare că acest program de activități desfășurat a 
convins juriul care a acceptat Timișoara pe lista scurtă a 
potențialilor candidați din care se va decide orașul care va 
deveni în 2021 capitală culturală europeană alături de un 
oraș din Grecia și unul dintr-o țară în curs de aderare la UE.

Aș mai adăuga că, în anul 2007, la una dintre con fe-
rințele organizate la București, arhitectul șef al Timișoarei 
la acea vreme prezenta propunerile a două proiecte pe care 
urmau să le deruleze cu fonduri europene: restaurarea 
cartierului Cetate și legarea celor două cartiere tradiționale 
Iosefin și Fabric cu vaporete pe canalul Bega. Ambele pro-
iecte au fost finanțate și azi centrul are aspectul unui spațiu 
pietonal, cu clădiri în curs de renovare, restaurare, spații 
de petrecere a timpului liber, culturale.

O mare atenție au dat edilii spațiului urbanistic sistema-
tizarea circulației, îmbunătățirea condițiilor de călătorie, 
trasee pentru bicicliști.

Un avantaj al poziției geografice este și posibilitatea 
atragerii fondurilor de dezvoltare interregională. Oferta 
culturală este, de asemenea, generoasă prin multicultu-
ralism, Timișoara are trei teatre funcționale în limbile 
română, maghiară și germană. Ceea ce sesizez este că în 
toate expozițiile, festivalurile, orice alte manifestări există 
o preocupare pentru diversitate, prin participarea veci-
nilor etnici, dar și străini din spațiul german, cunoscut 
fiind că mulți timișoreni vorbitori de limbile menționate 
fac din oraș o gazdă prietenoasă și accesibilă. Centrele de 
informare au o ofertă de pliante și materiale publicitare 
astfel că această candidatură este promovată și susținută de 
primăria Timișoarei. Poate nu este întâmplător că Nicolae 
Robu, Primarul General al Timișoarei, profesor universitar, 
s-a poziționat ca suținător obstinat al proiectului, conceput 
în termeni foarte riguroși ca orice proiect finanțat inter-
național și național, urmărind cu severitate îndeplinirea 
programului propus întocmai cum era prevăzut în dosarul 
de aplicație și, nu în ultimul rând, corecta decontarea a 
finanțărilor. 

@ DR. CLEMENTINA TIMUȘ

EUROPA

– candidat pentru titlul de
Capitală Culturală Europeană 2021

Timisoara,

Referinţe: 
•	 Alexandru Cuțara, Timișoara - an artistic monograph,  
AMACORD Publishing House
•	 Getta Neumann, Destine evreiești la Timișoara, 
Editura Hasefer 
•	 Colecția Monitorul, Primăria Municipiului Timișoara
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Rodica SUBŢIRELU: - Stimate domn Nicolae VASILE, 
aş îndrăzni să afirm că sunteţi un om atipic. Cum se împacă 
multiplele dvs preocupări: om de ştiinţă, inventator, profe-
sor, scriitor, jurnalist etc.?

Nicolae VASILE: - Aparent, contradictorii ar fi doar 
preocupările de om de știință și scriitor, fiind destul de diferi-
te. Activitatea de profesor universitar aș putea spune că le lea-
gă pe celelalte două, nu le separă. Inițial, am predat discipline 
tehnice foarte concrete, cum ar fi aceea de mașini electrice. 
Ulterior, diversificând mult domeniul științelor tehnice, am 
ajuns la teoria cunoașterii, apoi la filozofia cunoașterii, la 
epistemologie și de aici la literatură drumul nu a fost prea 
lung. Gustul pentru literatură, odată format, mi-a permis 
să folosesc bogata experiență de viață ca inspirație pentru 
lucrările literare. 

RS: - Aş dori să enumeraţi câteva rezultate obţinute în 
urma cercetărilor dvs şi cum au fost ele introduse în econo-
mia românească?

NV: - Am început, în perioada de pregătire a doctoratu-
lui, cu partea fundamentală. Am introdus aplicarea metodei 
elementului de frontieră în domeniul electromagnetic, în teza 
de doctorat. Studiul detaliat a fost publicat într-un capitol 
de carte, publicat în Editura Springer, în anul 1989. Oda-
tă realizat suportul teoretic am trecut la aplicațiile practice, 
la proiectarea, experimentarea și introducerea în fabricație 
a servomotoarelor sincrone cu magneți permanenți, sub 
denumirea comercială de servomotoare fără perii, la ICPE 
București și Electrotehnica București, care s-au exportat și se 
exportă și în prezent în Germania, Israel, Italia, SUA., pentru 
aplicații în domeniile mașini unelte, roboți industriali, aviație, 
automobil electric etc. Soluțiile constructive s-au bazat pe 
brevete proprii.

RS: - Sunteţi autorul a peste 30 de brevete de in-
venţie pentru care aţi primit multe premii naţionale şi 
internaţionale. Ne puteţi da detalii despre aceste realizări?

NV: - Rezultatele cercetărilor fundamentale, ca adevăruri 
generale, nu se brevetează. În schimb, soluțiile constructive 
concrete ale produselor, care prezintă ceva nou, se brevetează, 
pentru a putea proteja drepturile de proprietate industria-
lă ale autorilor. Brevetele mele, în cea mai mare parte, au 
ceva comun, și anume se referă la aplicații ale magneților 
permanenți. Magneții permanenți conduc la eficiență energe-
tică și implicit la eficiență economică, pentru că produc camp 
magnetic fără să consume nimic și fără să se încălzească. 

Servomotoarele care au făcut obiectul brevetelor s-au 
produs industrial la ICPE și la alte intreprinderi și se aplică 
și în prezent.

RS: - Din anul 1990, sunteţi şi cadru didactic universi-
tar, mai întâi la Universitatea Politehnică din Bucureşti şi, 
în prezent, din anul 2010, la Universitatea ”Valahia” din 
Târgovişte. Care este nivelul învăţământului tehnic superior 
din ţara noastră? Care sunt şansele afirmării tinerilor în 
economia de piaţă din România?

NV: - Aparent, reprezentanții generației noastre, mă refer 
la generația mai în vârstă, deplâng soarta tinerei generații, dar 
de pe poziția lor și nu de pe poziția tinerilor. Tot auzim “pe 
vremea noastră!...” Pe vremea noastră… veneam la cursuri,  
pentru că prezența era obligatorie, azi,… nu mai este, pe 
vremea noastră aveam locurile de muncă asigurate, după 
absolvire, azi… nu se mai asigură nimic pe piața muncii, mulți 
studenți lucrază pentru a se întreține sau pentru a căpăta 
experiența necesară obținerii unui job mai bun după absol-
vire, pe vremea noastră… nu plecam din țară că nu puteam, 
nu că nu voiam!... Deci, nu este bine să facem comparații în 
condiții total diferite. Eu cred în șansele individuale ale fie-
căruia, dar nu legat neapărat de o firmă anume, de o regiune 
anume sau de o țară anume. Tinerii folosesc mai bine decât 
vârstnicii oportunitățile oferite de libertățile pe care noul tip 
de societate le-a adus. Singurul sfat pe care l-aș da acestor 
tineri este să nu uite de unde au plecat și să găsească o moda-
litate de sprijini satul natal, școlile și universitățile absolvite 
și, nu în ultimul rând, țara unde s-au născut, toate acestea 

făcând parte din codul lor genetic și odată uitate, uneori, ar 
putea fi prea târziu să fie recuperate. 

RS: - Aţi făcut parte din conducerea unor instituţii pre-
cum: ICPE, ASRO, Camera de Comerţ şi Industrie a Româ-
niei, Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti etc. Se ştie că 
drumul afirmării este anevoios, presupune mult efort şi o 
dăruire totală. Ce recomandaţi tinerilor pentru revigorarea 
economiei româneşti?

NV: - Principala deficiență a societății actuale este, după 
părerea mea, incapacitatea de a forma echipe bazate pe un 
interes comun. Ura față de comunism ne-a facut să nu mai 
acceptăm nimic care presupune comunitate, dar astfel pier-
dem și anumite aspect pozitive, mai ales cele legate de forță 
și o oarecare stabilitate. Se vede și la sporturile de echipă, 
unde echipele României nu se mai regăsesc, în sporturi unde 
cândva eram foarte performanți. Nu mai avem sporul de 
valoare dat de sinergismul colectivităților, ci doar pierderea 
de eficiență datorată divergențelor individuale. Până vom 
reînvăța să ne acceptăm între noi, în echipe, va trebui să fim 
mai multivalenți în competențele dobândite și practicate, 
fiind în stare să facem cât mai multe. Am auzit, la mulți din 
subalterni, expresia”… eu sunt foarte bun, dar nu mă puneți 
să fac hârtii…”. Răspunsul meu a fost mereu același: „dacă nu 
știi să faci hârtiile domeniului în care lucrezi, nu ești bun de 

nimic!...”. Economia este o preocupare de echipă, trebuie să 
știi și fondul activității economice respective, dar trebuie să 
știi și tehnică de calcul, și limbi străine. Orice nu știi să faci, 
dar concurentul știe, te conduce la pierdere competițională.

RS: - Pe lângă activitatea ştiinţifică aţi găsit timpul ne-
cesar să scrieţi romane, poezii, eseuri etc. Se zice că poezia 
bună este aur pentru suflet. Aţi realizat, unicat, o trilogie 
ciclică. Am citit „Universul ciclic”, un poem cât o carte, şi 
am fost impresionată. Relataţi câteva aspecte esenţiale ce 
caracterizează cele trei inedite volume.

NV: - Influențat de fenomenele din științele exacte, a 
căror derulare se face după reguli bine cunoscute și verificate 
de realitate, am transpus anumite teorii din știință în artă. 
Universul are o serie de fenomene care se desfășoară ciclic, 
vezi alternanțele anotimpurilor, zilelor etc. De aici mi-a venit 
ideea analizării la nivelul de univers, om, etnicul român, re-
zultând volumele „Universul ciclic”, „Omul ciclic”, respectiv 
„Românul ciclic”, toate publicate în ultimii doi ani. Omenirea 
a trăit mult timp sub dominația unor reguli neciclice, mai 
concret exponențiale, unde țintele omului sunt intangibile, 
vezi religiile de toate felurile sau regimurile comuniste. Aces-
tea împart populațiile în tabere, buni - răi, ai noștri - ai lor, 
îngeri – demoni etc. Mai nou, se consideră că în fiecare om 
există ambele laturi, fiecare om este și înger și demon, iar 
viața și activitatea sa este ciclică, trecând în repetate rânduri 
din înger în demon și invers. Fundamentele acestei abordări 
ciclice vin din teorii științifice consecrate, unanim acceptate, 
precum Teoria entropiei, Teoria sistemelor, Teoria jocurilor, 
dar și din mai noua Teorie constructală, introdusă de savantul 

roman Adrian BEJAN, care activează în SUA. Aceste idei sunt 
transpuse epic și liric în volumele menționate. 

RS: - Cărţile dumneavoastră de beletristică emană gân-
duri de lumină ce înfloresc în sufletul omului. Care vă sunt 
muzele? Cine v-a încurajat să scrieţi?

NV: - În școală nu mi-au plăcut disciplinele umaniste! 
Eu eram eroul matematicii și al fizicii, cu participări la olim-
piadele respective. Sensibilitatea, care m-a apropiat de artă, 
mi-a adus-o viața. Problemele de sănătate care m-au ținut 
prin spitale m-au făcut să înțeleg altfel viața. Trăirile proprii 
m-au făcut să fiu mai înțelegător, mai profund. Începuturile 
literare au motivații diverse. Debutul literar absolut l-am făcut 
din nevoia de comunicare cu miile de salariați ai instituției pe 
care o conduceam. Romanul de debut, „Punctul de sprijin”, 
l-am scris împins de nevoia de a mă descărca psihic la moar-
tea mamei mele. Poezie am început să scriu după moartea, 
ciudată, a unor prieteni și am continuat inspirat de niște iubiri 
târzii. Eseurile îmi sunt inspirate de diversitatea vieții reale. 

RS: - Aţi făcut chiar şi grafică. Ne puteţi spune cu ce 
ocazie şi care au fost intenţiile?

NV: - Grafica am început-o pentru lucrările științifice. 
Prima realizare importantă a fost în anul 1989, pentru un 
capitol de carte care s-a publicat în renumita editură germană 
Springer. În literatură am debutat cu grafica aferentă poeziei, 
anul trecut, în poemul „Universul ciclic”. 

RS: - Ne-am cunoscut în domeniul gazetăresc, sunteţi 
membru UZPR din anul 2015. Ce proiecte de viitor aveţi din 
această privinţă?

NV: - Proiectele jurnalistice continuă. S-au împlinit trei 
ani de când funcționează Cenaclul „Literar ing” și publicația 
cu același nume. Vom face o antologie de poezie, cu poeții 
care au publicat aici. Voi continua colaborările la revistele 
„Bogdania”, „Cronos” și „Cronica Timpului”. 

RS: - Cum vedeţi revigorarea actului de cultură, în mod 
special supravieţuirea revistelor româneşti, în această pe-
rioadă de profunde crize.

NV: - Este într-adevăr dificil să supraviețuiești în prezent, 
ca revistă de cultură sau știință. Nu văd decât două posibi-
le soluții. Prima se referă la conținut, trebuie să fii original, 
inovativ, publicul de azi nu acceptă artificialul, trebuie să 
scrii din ce ai făcut, din ce ai trăit, nu din auzite, nu din citări 
la citări. A doua soluție, care are legătură directă cu partea 
economică, se referă la mediul de publicare. Trebuie folosită 
calea electronică și doar un minimum de publicație tipărită. 
Ştiu că sunt mulți potrivnici publicațiilor electronice, în spe-
cial cei mai în vârstă, dar motivul economic va fi decisiv în 
viitor. Calculatorul nu trebuie văzut ca dușmanul promovării 
culturii, ci din contră, ca pe un mare și puternic prieten. 

RS: - Aţi fost în diverse jurii, de ştiinţă sau cultură, la 
unele chiar preşedinte. Care vă este părerea despre tinerii 
creatori români şi ce mesaj doriţi să le transmiteţi?

NV: - Mesajul meu pentru toți este să publice, sub orice 
formă!... Suntem ca niște alergători care concurăm prin niște 
tuneluri, fără să ne vedem unul pe altul. Abia la finalul acestor 
curse, cine va trăi acele momente, se va putea spune ceva 
referitor la valoarea scrierilor. Ideea nu îmi aparține, este a 
lui Nichita Stănescu.

Tinerii folosesc mai bine decât vârstnicii 
oportunit\]ile oferite
de libert\]ile pe care noul tip
de societate le-a adus

Când îl descoperi pe domnul pe Ni-
colae VASILE, cu certitudine vei avea 
o revelaţie, o bucurie aparte, se înfiri-
pă o admiraţie sinceră pentru un om, 
român de excepţie în zilele noastre. 
Domnia sa este o personalitate mar-
cantă a ştiinţei româneşti contempo-
rane, dar şi poet, prozator, ziarist şi 
filosof autodidact. Colaborăm bine 
pe tărâm literar şi îi mulţumesc că 
a acceptat interviul pentru revista 
Cronica Timpului. 

Rodica Sub]irelu în dialog cu Nicolae VASILE
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Ex-consilierul prezidenţial, ex-şef 
al Statului Major General al Arma-
tei României şi unul dintre cei trei 
fondatori ai Clubului Militar Român 
de Reflecţie Euroatlantică, generalul 

(r.) dr. Constantin Degeratu a răs-
puns la mai multe întrebări de inte-
res general, la 6TV, privind starea de 
tensiune militară, de pe continentul 
european.

Rusia încearc\ acum 
s\ recupereze întregul 

teritoriu al URSS

LINIA DE MIRĂ

- Domnule general, ce înseamnă 
apărarea NATO la 360 de grade?

- Înseamnă că NATO, după încetarea 
Războiului Rece, nu a mai avut o orientare 
unidirecțională, pentru respingerea unei 
agresiuni venite din Est, cea a URSS. Ra-
țiunea NATO, după 1990, a fost pregătirea 
țărilor aliate în vederea respingerii oricărei 
agresiuni, de oriunde ar veni aceasta. 360 de 
grade însemnând din orice direcție ar surveni 
agresiunea. Reiterarea acestei idei, la Comite-
tul Militar al NATO înseamnă că tocmai ce se 
face acum reflectă că aliații nu au o orientare 
strategică unilaterală. Asta deoarece există, pe 
lângă situația tensionată din Estul Europei și 
o amenințare majoră dinspre sudul continen-
tului nostru. Deci nu avem doar o amenințare 
dinspre istmul pontobaltic și Marea Neagră, 
ci avem și de pe toată Mediterana. Acolo fiind 
riscurile de altă natură, cele teroriste, cele ale 
migrației ilegale sau ale comerțului ilegal, care 
pot pune în pericol securitatea comunității 
euroatlantice. Sunt două direcții strategice, în 
care NATO trebuie să își concentreze eforturi-
le. NATO are și trebuie să aibă capacitatea de 
a îndeplini acum amândouă misiunile. 

- Acceptaţi un mic scenariu? 
- Vă rog.

- Eu sunt un simplu cetăţean euro-
pean şi mă gândesc că ameninţările, 
cu folosirea rachetelor nucleare sunt… 
una, dar alta este trecerea la prima lo-
vitură, pentru că totuşi cred că la Mos-
cova există oameni lucizi, care îşi dau 
seama că şi efectuarea unei singure 
lovituri nucleare nu va rămâne fără 
reacţie. Mă înşel, cu această evaluare?

- De câțiva ani mă preocupă problema 
asta, destul de adânc și aprofundat. Şi nu 
sunt singurul preocupat de acest aspect. Criza 
rachetelor din Cuba, din anul 1962, a probat, 
pentru sistemul relațiilor internaționale, fap-
tul că la Moscova, indiferent câtă ideologie 
bolnăvicioasă animă politica, există totuși 
raționalitate. O raționalitate instrumentală. 
S-a dovedit că acel tip de echilibru nuclear 
ar putea să constituie baza, garanția unei 
stabilități strategice pe termen lung. Acest 
echilibru nuclear spune un lucru. Cine trage 
primul, moare al doilea... 

- Nu vi se pare o noutate menţiona-
rea, la ultima reuniune a Comitetului 
Militar al NATO, a participării statelor 
partenere la viitoarele operaţiuni ale 
aliaţilor?

- Este, în orice caz, un mesaj. Mesajul 
acesta spune un lucru foarte important. Ace-
la că Georgia și Ucraina pot să se bazeze pe 
faptul că sunt, în continuare, parteneri stra-
tegici reali ai NATO și că sunt luați în calcul, 
la operațiunile aliate, ca orice alt partener. 
Nu sunt state abandonate, chiar dacă au fost 
“pedepsite” de Rusia, pentru calitatea lor de 
partener. De altfel, unul dintre obiectivele pe 
care le-am intuit, în anul 2014, ale acțiunilor 
Rusiei, în Europa de Est a fost acesta, cel de 
a goli de conținut Parteneriatul pentru Pace. 

Mesajul acesta spune că țările partenere să 
nu aștepte la lucrul acesta, chiar dacă au fost 
niște reculuri temporare. Mesajul se adresea-
ză și participării Australiei, Iordaniei și ale 
altor țări, la eforturile NATO pentru pacea și 
stabilitatea globală. 

- Asistăm, în anul 2016, la reluarea 
celebrei Maskirovka? 

-Nu. Este mai mult, pentru că au investit 
foarte mult în modernizarea armelor nucle-
are. Cam de când a venit Putin la putere, în 
Rusia s-a trecut, în mod bizar, menținând 
limitele cantitative, la construcția de noi vec-
tori nucleari, mult diferiți de armele clasice, 
care au intrat ca număr – și număr total de 
vectori și număr total de încărcături – în 
tratatul strategic de limitare a armelor nu-
cleare. Ideea că aceste noi arme sunt reacții 
la politica NATO este una pentru naivi sau 
oameni necunoscători. Ca să aibă acele rache-
te nucleare noi, au avut nevoie de un proces 
de 10-15 ani, ceea ce arată că sunt programe 
construite cu gând ofensiv, cu gând de depă-
șire a acelui echilibru strategic, de dezechili-
brare a acestuia, prin dezvoltare calitativă. 
Lucru care nu s-a întâmplat la americani. În 
SUA nu există nicio dezvoltare tehnologică 
la nivelul armelor nucleare strategice, așa 
cum le-a înghețat sfârșitul Războiului Rece. 
Dezvoltarea, la americani, este pe acest tip 
de sistem antirachetă, deci pe protecție, pe 
apărare. Dezvoltarea rusească este ofensivă 
și este începută în anii 2000. Şi asta arată o 
anume filozofie, în evoluție. Există destul de 
mulți „gânditori”, ai științelor militare, care 
spun că, mai devreme, sau mai târziu, se va 
trece la folosirea, în război, a armei nucleare, 
pentru că… să ne uităm bine și la Hiroshima 
și la Nagasaki se trăiește... Deci, tactic, arma 

nucleară se poate folosi. Asta este ideea care 
încolțește tot mai mult, în politica rusească. 
Nu mi se pare o mascare, ci o evoluție peri-
culoasă spre iraționalitate. 

- Cum stăm cu apărarea noastră la 
Marea Neagră? 

- La Marea Neagră este o problemă de 
geopolitică și avem ghinionul și norocul 
că suntem riverani la acest areal maritim. 
Marea Neagră este un fel de insulă de apă, 
în uscatul înconjurător. Are o suprafață de 
436.402 km², cam dublă față de cea a Româ-
niei, de 238.391 km². Care sunt țările de la 
Marea Neagră? Practic, dacă mergem după 
statistica ONU există România, Turcia, Bul-
garia, trei țări membre ale NATO, Ucraina, 
Rusia, Georgia, trei state partenere ale NATO. 
Mai există însă, în realitatea geopolitică, de 
aici, două țări la Marea Neagră, într-un fel 
sau altul. Este vorba de Abhazia, fostă parte 
a Georgiei, recunoscută de Rusia, și Repu-
blica Donețk, care este și ea pe litoralul de 
nord al arealului maritim discutat. Mai exis-
tă Republica Moldova și Armenia, care fac 
parte din același areal, dar și altele, cum este 
Osetia de Sud, fostă parte a Georgiei, acum 
cu o statalitate recunoscută de Rusia, dar 
care are potențial de acțiune în această zonă 
și este foarte aproape de Marea Neagră. Şi 
mai există, desigur, Transnistria, care chiar 
nu este recunoscută de nimeni, ca țară, dar 
care este o entitate militară mai puternică 
decât Republica Moldova. Deci problema ar 
fi... apărare, apărare, dar împotriva cui? Aici, 
în Marea Neagră, există o singură forță mili-
tară - cu o capacitate navală și una de sprijin 
aerian și alta de sprijin terestru -, aceasta fiind 
a Rusiei. Atât. Turcia are o apărare a litora-
lului destul de bună. Totuși, Rusia nu este 

în stare de o acțiune ofensivă de amploare 
contra Statelor Unite ale Americii, principala 
forță militară în NATO. Moscova are alt joc, 
acela de a recuceri teritorii în spații precum 
cele de pe litoralul nordic al Mării Negre. 

- Este nevoie de o implicare a Ru-
siei, în patrulări comune cu aliaţii, în 
zone sensibile, cum sunt Marea Nea-
gră şi Marea Baltică? 

- Am avut o astfel de formulă, BLACKSEA-
FOR, în Marea Neagră. Pe care Rusia a aban-
donat-o. Acesta a fost rostul unei asemenea 
forțe. Federația Rusă a abandonat BLACKSEA-
FOR în momentul când a ocupat Crimeea. Din 
momentul acela nu mai avea sens, pentru că 
din BLACKSEAFOR făcea parte și flota ucrai-
neană. Este limpede că din momentul în care 
a abandonat acest sistem, în Marea Neagră, nu 
cred că Rusia pare a fi dispusă să construiască 
un astfel de sistem în Marea Baltică. Dimpo-
trivă. A lansat amenințări și șicanări la adresa 
Suediei și Finlandei, care participă la dezvoltă-
rile parteneriale ale NATO, pe frontiera estică 
a Alianței Nord-Atlantice. 

- Până la urmă, această nervozitate 
a Federaţiei Ruse urmăreşte, dincolo 
de discursurile cunoscute, o recupera-
re, sub o formă, sau alta, mai devreme, 
sau mai târziu, a celor trei state baltice, 
care acum sunt membre ale Uniunii 
Europene şi ale NATO? 

- Apreciam, în anul 2014, în luna mar-
tie, că Rusia are trei obiective. Un obiectiv 
geopolitic fiind acela de lărgire, de extindere 
a fațadelor la Marea Neagră și la Marea Bal-
tică. Crimeea părea să fie un obiectiv absolut 
imposibil de evitat, de către orice conducător 
rus. Era un blestem istoric. Asta a fost situ-
ația. Şi se părea că ar putea să gândească, în 
aceeași termeni, la o extindere la Marea Bal-
tică, dar acolo putea să „primească” o singură 
țară și anume Estonia. Celălalt obiectiv era 
golirea de conținut a Parteneriatului pentru 
Pace și a încercat să facă asta și într-o anu-
mită măsură a reușit. Al treilea obiectiv a 
fost să testeze articolul 5, din Tratatul Nord-
Atlantic și să arate că acesta nu este valabil 
în orice împrejurare. Şi că la nivel de acțiuni 
de tip subrăzboi, diversiune, război hibrid 
sau nonliniar, ar putea să pună în discuție 
faptul că Statele Unite ale Americii nu vor 
risca un război, pentru o problemă atât de 
mică. Rusia încearcă acum să recupereze în-
tregul teritoriu al URSS. Şi să redobândească 
controlul strategic pe teritoriul fostului Tratat 
de la Varșovia, prin neutralizarea militară a 
acestuia, ca formă de securitate. Este greu de 
imaginat că Moscova ar putea crede că poa-
te recupera tot, inclusiv cele trei țări baltice. 
Dar tot la fel de greu îmi este să cred că au 
renunțat complet. Încercări, riscuri, cu privire 
la asemenea pericole, există în continuare. 

- Domnule general, vă mulţumesc 
frumos pentru răspunsurile inedite, 
nuanţate, extrem de necesare, la între-
bări care frământă pe mulţi europeni, 
în rândurile cărora se numără şi cona-
ţionalii noştri lucizi.

@ colonel (r.) dr. ION PETRESCU

generalul (r.) dr. Constantin Degeratu
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(urmare din numărul trecut)
Tatăl meu și fratele meu au fost aruncați în pușcăriile co-

muniste la începutul anilor 50, deținuți politici între miile de 
deținuți politici din satele Banatului de munte (cu toate că 
înainte de război nu fuseseră membrii nici unui partid politic, 
doar întrucât au făcut parte din rețeau de rezistență din munții 
Banatului). Din aceeași rădăcină iese și actualul discurs menit 
să inventeze adversari ai noii ordini postdecembriste, deve-
nind astfel text persecutor (întemeiat pe minciuni ticăloase, 
pe delațiune și denunț, al căror unic scop este să transforme 
frica în forță inhibitorie). 

Pentru români și nu numai pentru ei, războiul cu forțele 
care ies dintr-o întunecime a istoriei postmoderne (adică din 
cumulul netrăirii seculare de Dumnezeu, al uitării de cele 
divine și chiar al refuzului lui Dumnezeu), numite cu termeni 
aparent neutri, secularizare și ateism, a atins un prag foarte 
ridicat. Acesta este războiul de fundal al epocii și savantul ame-
rican tocmai citat, Huntington l-a teoretizat cu o remarcabilă 
intuiție, doar că citește eronat semnele sale în cuprinsul unor 
spații geoculturale, precum acela al Europei centrale. 

Forțele care se ciocnesc aici nu 
sunt confesiunile creștine ale Ves-
tului și ale Estului, cum crede stra-
tegistul american (să ne amintim că 
cei doi întâi stătători ai celor două 
biserici creștine universale, ortodo-
doxă și catolică, semnau la București 
un comunicat al păcii, prin care che-
mau popoarele la pace tocmai când 
în vecinătatea noastră se putea auzi 
vuetul bombelor), ci în ciocnire sunt 
chiar cultura vieții (în și prin care se 
recompune ordinea proniatoare a 
existenței) și cultura morții, prin care 
triumfă forțele care ucid sufletește 
făptura: nihlismul, indiferența spre 
„nesimțirea împietrită” (cu sintagma Sf. Ioan Gură de Aur) de 
Dumnezeu (stingerea memoriei ontologice căci este anihilată 
amintirea de Dumnezeu). 

Războiul contra lui Dumnezeu (atestat de texte celebre ale 
unor gânditori de pe creasta valului, precum, marxiștii clasici, 
dar și ale celor din al doilea și al treilea val, Kropotkin, Lenin 
și Stalin, Lukacs și promotorii doctrinei hegemoniei culturale 
ca instrument al luptei de clasă, în frunte cu autorul acestei 
teorii, A. Gramsci) a făcut posibilă desfigurarea chipului divin 
al omului, desfigurare adeverită de amploare unor fenome-
ne precum: pornocrația, antifamilia, antimaternitatea (cazul 
Barnevernet care opune puterii sensibile și cu totul fragile a 
mamei, forța abstractă, masivă și oarbă a unei instituții su-
prastatale, ori transtatale, este grăitor) etc. Istoria veacului 
tocmai apus consemnează momente groaznice ale acestui 
război, precum este cel memorat în istoria neagră a Europei 
centrale și de răsărit printr-o inițiativă ca cea a lui Lukacs 
numită „Terorism cultural”. Numai în dialogul cu Dumnezeul 
păcii și al iubirii universale poate un popor să devină „popor 
universal” după modelul primului popor universal din istorie, 
poporul Vechiului Testament. (…)

- Ce modele vor fi create în schimb pentru o generaţie 
care, în principiu, ar trebui să revigoreze fibra acestui neam, 
acestui popor?

- Mai întâi modelele sfinților lui Dumnezeu. Când fibra is-
torică a neamului creștin de la Dunărea de Jos era amenințată 
de forțele întunecate ale infraistoriei unui imperiu care etala o 
trufie comparabilă doar cu a imperiilor asirobabiloniene, s-au 
ridicat sfinți creștini comparabili cu cei pe care Sf. Scritpură 
îi memorează începând cu cartea Macabeilor. Sfinții martiri 
mărturisitori Brâncoveni, Constantin Voevod, Constantin, 

Ştefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache, reprezintă lumina 
sfințitoare care a străbătut întunericul veacului de la un ca-
păt la altul pentru neamul românesc. Este atât de copleșitor 
exemplul Sfinților Brâncoveni că numai elitele ticăloase din 
istoria politică a acestui neam l-ar putea desconsidera. 

Cum să mai îndrăznești să devii limbă la cumpăna acestui 
neam dacă nu vei fi pregătit precum acești sfinți ai neamului și 
ai lui Dumnezeu să întâmpini cu spirit de jertfă vitregiile cele 
mari, care pot aduce chiar primejdia morții tale și a copiilor 
tăi?! Dacă nu ești pregătit pentru o asemenea mărturisire să 
nu îndrăznești să te urci la cârma acestui popor. În al doilea 
rând, aș dori să subliniez un lucru îndeobște ignorat, dar foarte 
însemnat și anume chestiunea modelelor colective. Popoarele 
învață unele de la altele și lucrul acesta este dovedit în istorie. 

Românii cei de sus, mai ales, adică 
elitele neamului nostru, n-ar trebui să 
ignore exemplul învățător al unor po-
poare vrednice, cărora, civilizația eu-
ropeană modernă le datorează enorm. 

Aș așeza în prima linie poporul 
evreu pentru lecția referitoare la ordi-
nea întemeiată pe forța legământului 
cu Dumnezeu (un sociolog evreu, D. 
Elazar a dezvoltat teoria societăților 
covenantale, dovedind că în temelia 
procesului constituțional al popoare-
lor europene și americane, găsim tot 
forța legământului cu Dumnezeu). În 
spațiul european al celui de-al doilea 
mileniu se cuvine să punem la pragul 

erei moderne poporul englez cu acel text învățător de valoare 
extraordinară numit Magna Charta și seria aceasta este con-
firmată culminativ de istoria devenirii spirituale a poporului 
american.

Cert este că aceste învățături și Scriptura toată pot deveni 
astăzi temelia unei naratologii edu-
cative în Şcoala universală care abia 
astfel va putea să reunifice diversita-
tea cu unitatea, religia cu știința, par-
ticularul cu universalul. Îmi imaginez 
o paideuma enciclopedică fundamen-
tată scripturistic prin care va triumfa 
unitatea originară care a nutrit spiri-
tul european, unitate cu patru laturi, 
în fundamentele ei: greco-romană și 
iudeo-creștină.

- Credeţi că mai avem, astăzi, so-
luţii salvatoare la îndemână?

- Cu condiția să ieșim de sub dic-
tatura corectitudinii politice și a prac-
ticilor care prelugesc textul persecu-
tor al jurisdicției comuniste în textul 
unor acte normative recente. Aceasta s-ar lega și de restaura-
rea libertății acelui spirit cutezător, năvalnic, întreprizător, pe 
care Keynes îl denumea pintr-o sintagmă ingenioasă, „animal 
spirit”, referindu-se tocmai la ceea ce este nucelul de forță al 
întreprinderii capitaliste. Cred că astăzi spiritul românesc 
este triplu încercuit, spiritual, economic și politic (în sens de 
polis, adică de ordine a cetății) și faptul acesta face extrem 
de improbabilă găsirea și aplicarea soluțiilor bune. Subiectul 
însă merită o discuție aprofundată și vă propun s-o amânăm. 

- Stimate Domnule Profesor, care este opinia/părerea 
dumneavoastră faţă de tragedia de la Clubul “Colectiv”, cine, 
unde şi când a greşit sau credeţi că nu este cazul să (mai) 
căutăm cauze şi vionovaţi ci, mai degrabă, soluţii pertinente 
şi propuneri concrete?...

- Dacă ar trebui să vorbim de vinovăție, în sens metafizic, 
am putea spune că acolo este ceva dintr-o vină colectivă, fiind-
că aceste spații ale plăcerilor (oferite cu atâta iresponsabilitate 
în privința securității fizice) sunt produsul cererii noastre: se 
pare că noi voim aceste locașuri atât de acerb încât ignorăm 
aspecte ca cele legate de condițiile de securitate. Cum să lași 
copiii unui neam pe mâna samsarilor de distracții? Oare n-ar 
trebui ca distracțiile copiilor noștri să fie o răspundere comună 
a familiei, a școlii și a instituțiilor statului? Oare este normal să 
ne facem că nu vedem, că totul este normal într-un sistem de 
viață cotidiană în care familia, școala etc. se pot dezinteresa de 
ceea ce fac copiii când ies pe poarta casei și din incinta școlii? 
Este normal ca spațiul distracției să fie lăsat în afara ochiului 
public, a supravegherii colective etc.? 

Singura instituție care a avertizat și alarmează perma-
nent asupra primejdiei sciziunii dintre cultura plăcerii și 
cultura învierii (a sufletului) este biserica creștină. Oare nu 
este învățătura Scripturii o strigare de alarmă asupra pri-
mejdiei care decurge din această organizare schismogenetică 
prin care spațiul plăcerilor este rupt de spațiul bucuriilor 
sufletești?! Să citim, de pildă, doar Levitic 18 ca să culegem 
învățăturile Vechiului Testament depre care știm de la Iisus 
Hristos Domnul că Noul Legământ le confirmă împlinitor 
(„N-am venit să stric legea și profeții, spune Mântuitorul. 
Am venit să le împlinesc”). 

Dacă, însă, ar fi să vorbim de vinovați în sens juridic, 
chestiunea este împinsă jurnalistic într-o zonă relativ con-
fuză, căci sensul juridic al culpei este legat de două criterii: 
intenționalitatea (latura subiectivă, cum spun juriștii) și 

fapta (latura obieectivă) dimpre-
ună cu legătura lor cauzatoare. 
Însă nimeni nu poate dovedi că 
acolo ar fi existat o intenție crimi-
nală (deși asumpții de acest gen 
nu lipsesc, dar nu există dovezi). 
Așa încât, pentru a evita tragedii 
de tipul acesta și de orice alt tip, 
s-ar cuveni să revenim la acel ciclu 
învățătoresc care îmbină sociatria 
(societatea vindecătoare) cu ecle-
siatria (biserica vindecătoare) ca 
fundamente pentru căutarea unor 
soluții temeinice, de rezidire funda-
mentală a modelelor de viață. 

Tragedia acelor familii care și-
au pierdut copiii la Colectiv este 
cumplită și n-are cum să nu fie o 

durere sufletească comună (numele acelui restaurant este 
mai mult decât simbolic și este bine să ne amintim neapărat 
cuvintele Mântuitorului, referindu-se la cei „optsprezece inși, 
peste care s-a surpat turnul în Siloam și i-a ucis. 

 
(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).

În anul 2015, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România i-a acordat ilustrului om de 
cultură, dl prof. univ. dr. Ilie Bădescu, premiul „Eminescu, ziaristul”.

(II)

Interviu realizat de Dr. Stelian Gomboş

R\zboiul contra 
lui Dumnezeu 
a f\cut posibil\ 
desfigurarea 
chipului divin 

al omului

„

„

Oare n-ar trebui ca 
distrac]iile copiilor 

no[tri s\ fie o
r\spundere comun\ 
a familiei, a [colii 
[i a institu]iilor 

statului?

„

„
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Acesta este conţinutul revizuit (în sensul 
precizării căsătoriei între un bărbat și o feme-
ie) al art. 48 din Constituţia României propus 
ca Proiect de Lege de Coaliţia pentru Familie, 
susţinut de 3.000.000 de cetăţeni prin sem-
nătură autentică, avizat pozitiv de Consiliul 
Legislativ şi de Curtea Constituţională a Ro-
mâniei. Proiectul de Lege este acum în Parla-
ment, pentru a fi aprobat referendumul care 
validează revizuirea art. 48 al Constituţiei. 
Este un demers perfect democratic şi legal, 
care nu încalcă niciun drept fundamental al 
omului şi nici o convenţie internaţională care 
priveşte România.  

De ce este necesară această preci-
zare în Constituţie? 
•	 Pentru a asigura protejarea mai puternică a căsătoriei 
și a familiei noastre tradiționale, cea mai importantă 
instituție socială a statului român, cel mai propice me-
diu de creștere și dezvoltare echilibrată a copiilor și de 
asigurare a continuității națiunii. Astfel se pune de acord 
formularea din Constituție cu cea existentă în Codul Fa-
miliei, „căsătoria este uniunea liber-consimțită dintre un 
bărbat și o femeie”, definiție care nu poate fi reinterpre-
tată și nu va mai fi posibilă reformularea acesteia nici în 
Codul Familiei fără consultarea poporului;
•	 România nu este singulară: Polonia, Ungaria, Slo-
vacia, Slovenia, Lituania, Letonia, Serbia, Muntenegru, 
Croația, Ucraina, Belarus, Macedonia, Bulgaria, Moldova 
și multe alte state din lume (mai nou Australia și India) 
- definesc în Constituția lor căsătoria ca „uniunea liber 
consimțită între un bărbat și o femeie”.

Ce semnificaţie are susţinerea 
Petiţiei de revizuie a Constituţiei de 
către 3.000.000 cetăţeni?
•	 Participarea atât de numeroasă este un fapt istoric, o 
premieră în România și exprimă atașamentul puternic al 
poporului român pentru familie și pentru valorile moralei 
creștine, atitudine normală la un popor creștin aproape 
în totalitate (94,5% ), din care ortodocși 85,6%; 
•	 Semnifică răspunsul prognozat cert „DA” al 
cetățenilor la referendum, dat de cel mai mare eșantion 
analizat într-un sondaj de opinie electoral național (de 
obicei se lucrează cu 1000-1500 de subiecți ).

De ce refuză semnatarii Petiţiei 
posibilitatea legalizării căsătorii lor 
gay? Pentru că văd ce se întâm plă 
în ţările care au făcut acest pas şi 
nu doresc să repete ex perienţele 
negative. Ei spun:
•	 Nu vrem să repetăm experiența statelor care, le-
galizând căsătoriile homosexuale, nu au mai putut 
limita presiunea revoluției sexuale și au fost nevoite 
să lărgească sfera orientărilor sexuale recunoscu-
te (lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgender, 
poligamie, mai nou solicitate fiind zoofilie, necrofilie 
și pedofilie, oameni-animale) (Suedia, Norvegia, Ca-
nada, SUA, Anglia);
•	 Nu vrem să fie legalizată adopția copiilor (orfani 
sau răpiți de stat de la părinții lor) de către homo-
sexuali, care nu pot înlocui părinții mamă și tată și 
nu pot oferi un mediu social echilibrat, moral, pro-
pice dezvoltării armonioase a copiilor (ex:Norvegia, 
Suedia, Danemarca, Marea Britanie, Canada etc.);
•	 Nu vrem propaganda stilului de viață homo-
sexual, programe „Mândria de a fi homosexual” 
susținute cu fonduri uriașe din impozitele plătite 
de contribuabili (Canada, Spania, Suedia, Norve-
gia, Danemarca etc);
•	 Nu vrem să fie sexualizați și pervertiți copiii 
noștri prin educația sexuală în grădinițe și școli, 
nu vrem ca ei să participe la parade gay și nici ca 
părinții care se opun acestei educații să fie arestați 
(Germania) sau să-și piardă calitatea de părinte 
(Norvegia, Suedia, Canada);

•	 Vrem să fim tată și mamă pentru copiii noștri, nu 
„părinte A” și „părinte B” cum este obligatoriu în Franța, 
Canada, să te declari în toate actele, inclusiv actul de 
naștere al copilului și în cererea de înscriere la școală 
și în adresarea verbală; 
•	 Nu vrem să pierdem libertatea de exprimare a 
concepțiilor religioase și morale, nu vrem ca lucrători, 
funcționari publici, medici, preoți, judecători, presta-
tori de servicii să fie sancționați cu amenzi, pierderea 
locului de muncă, chiar închisoare pentru că susțin fa-
milia normală și valorile creștine, nu vrem să fie obligați 
prin lege medicii să facă avorturi și fertilizări artificiale, 
preoții să oficieze cununii religioase unisex, restauran-
tele și hotelurile să organizeze nunți, petreceri pentru 
homosexuali etc.

Nu vrem să renunţăm la familia nor-
mală, aşa cum a lăsat-o Dumnezeu, pen-
tru un experiment social distrugător. 
Nu vrem ca deviaţia să fie recunoscută 
ca normalitate, iar ceea ce este normal 
(verificat şi aprobat de majoritatea în 
secole de experienţă socială, conform 
părintelui sociologiei, E.Durkheim) 
şi moral să fie discriminat şi chiar 
sancţionat de lege.

@ Sociolog TEODORA MÎNDRU

Familia
se întemeiază pe căsătoria 

liber consimţită între
un bãrbat şi o femeie
- pe egalitatea acestora şi pe dreptul 

şi îndatorirea părinţilor de a asigura 
creşterea, educaţia şi instruirea copiilor
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Din capul locului trebuie să re-
cunoaștem că Eliza Roha are, alături de alți 
câțiva, relativ puțini, scriitori români con-
temporani, o activitate scriitoricească pro-
digioasă, abundentă, ceea ce „face să apară, 
prin contrast, cu atât mai joasă actuala criti-
că literară ce pregetă să-i salute răsăritul. Şi 
când altcândva se trece cu vederea soarele 
mai abitir decât în timpul nopții”. Avertis-
mentul, care atrage atenția asupra unui poet 
excepțional de talentat, creator al unui uni-
vers liric șocant, Mihai Soare, aparține poe-
tului Emil Lungeanu, el însuși critic literar; 
într-o măsură echivalentă, lipsa de salut se 
poate referi inclusiv la Eliza Roha, dramaturg 
cu multe piese ridicate în luminile rampei, ti-
părite în volume, sau prezentate în lecturi pu-
blice,  („Moartea șarpelui”, 1983,  „Acțiunea 
se petrece în zilele noastre”, 1986, „Întoarce-
rea Mariei”, 1989, „Caragiale...fantasticul”, 
coautor, 2001, „Atelierul de croitorie” 2004), 
18 romane, probabil mai multe, dintre care 
șapte alcătuiesc trilogia „Zborul” și tetralogia 
„Fata din pomul cu mere”, câteva volume de 
povestiri și schițe, de povestiri pentru copii, 
de eseuri, de comentarii critice, un volum 
de versuri. I s-au reținut texte în proză și în 
versuri în diferite antologii. La rândul ei, a 
prefațat mai multe volume de proză și poezie. 

Critici și istorici literari precum Ion Dodu 
Bălan, Alex Ştefănescu, Nicolae Georgescu, 
Aureliu Goci (autor și al monografiei „Eli-
za Roha.Polivalența romanului și vocile 
feminității), Florentin Popescu, Lucian Gruia, 
Henri Zalis sau poeți, prozatori, dramaturgi 
cu preocupări de critică literară de întâm-
pinare, Emil Lungeanu (care pe lângă mai 
multe cronici este și autor al monografiei 
„Raport la Congresul al XV-lea... Eliza Roha 
un Cezar Petrescu feminin al romanului de 
azi”), Ion Roșioru, Ştefan Mitroi, Mihai An-
tonescu, Dinu Grigorescu, Geo Călugăru, 
Ioan C. Ştefan, Emilian Marcu și-au expri-
mat un punct de vedere sau altul, însă este 
relativ puțin, pentru că despre un prozator 
cu o activitate atât de fecundă ar fi trebuit 
să existe până acum studii de mare întinde-
re asupra conținutului, stilului. Este drept, 
creația Elizei Roha se află în plină fierbere 
de redactare, de căutare, însă mai multă im-
plicare, curaj din partea criticii literare profe-
sioniste ar fi necesar, altfel cădem în spațiul 
riscului să dăm dreptate amarelor cuvinte 
ale lui Emil Lungeanu, care știe ce știe când 
lansează gravul, cu bătaie lungă, semnal de 
salutați osteneala scriitorilor (SOS). 

Romanul „Mozaic” îmi pare ultimul pu-
blicat din bogata listă bibliografică. Titlul 
duce la aspectul mozaical al conținutului, 
un roman al istoriei contemporane, unde un 
erou al timpului nostru încearcă să supravie-

țuiacă între iluzii și deziluzii, implicat 
fără voie în tragice evenimente, sau 
neimplicat, simplu martor a ceea 
ce nu înțelege. Alegându-și decorul 
teatral al reprezentației epice, au-
toarea se dovedește o excepțională 
cunoscătoare a mediului rural, de 
unde evadează un om fără mari ca-
lități, însă îngrozit de relații familia-
re primitive, de consăteni săraci, de 
sclavia din relațiile din agricultura 
colectivizată impusă prin teroare de 
comunism, dar și al mediului urban, 
bucureștean: 

 „Pentru că este situată în zona 
nordică a orașului, zonă aerisită, cu 
vile elegante, lume puțină, civilizată, 
în apropierea unor parcuri și lacuri, 
departe de acea parte a orașului sufo-

cată de aglomerația zgomotoasă, obo-
sitoare, a lumii pestrițe ce se perindă în 

flux continuu, combinată în mod nefericit cu 
monotonia sărăcăciosă, trasată de mulțimea 
blocurilor stadard, intrate în faza incipientă a 
degradării. Fațadele mâzgălite în culorile ter-
ne ale prafului de câmpie amestecat cu negrul 
de fum, grilaje ruginite, tencuieli desprinse, 
reparații de mântuială ori zugrăveli recente 
în culori imposibil de țipătoare.” 

Un copil, Ion Păvălan, zis Ninu, este cres-
cut de o mătușă olteancă, Muma Ana, pentru 
că mama naturală este prea preocupată de 
răutățile ei, de conflictele cu soțul, cu veci-
nii, cu toată lumea: „Mama dicta cu limba ei 
ascuțită, agramată și clevetitoare. Așa trăise, 
preluase răul de la înaintașe, cu dușmănia 
în casă și în pat, singura ei mângâiere fiind 
răzbunarea pe nurori, pe zilele ei fripte și pe 
nefericirea propriilor feciori. Asta era femeia 
satului în care m-am născut eu. Bărbatul? Își 
ducea zilele suduind, strivit între dușmănia 
dintre femeile casei și refugiindu-se în aburii 
alcoolului.”

În acest infern familial, copilul inteligent 
se târăște din clasă în clasă, ajutat de atenția 
unui dascăl sau altul, cu suflete superioare 
lefii de umili profesorași, până parvine elev 
al unui liceu, la cheremul navetelor locale; în 
cele din urmă, fără idealurile vechi, demodate 
ale lui Ion Slavici, de luminător al satului, 
reușește să se strecoare student al Facultății 
de matematică, muncește până la epuizare, 
pentru ca, în cele din urmă, prin propriile 
puteri deloc excepționale, să ajungă în fața 
elevilor unui orășel de provincie, în aceeași 
calitate, de tânăr profesor. Cu noroc, se po-
menește, pe un post echivalent, în București. 
Rupt în coate, flămând și harnic, începe să 
dea meditații, la început gratis, apoi, cum 
apar rezultatele excepționale, pe 

sume considerabile, necălcând legi, neexa-
gerând, fără să omoare găina pentru a-i fura 
ouăle de aur. Bun pedagog, încercările îi de-
vin succese, mai puțin în dragoste. Eliza Roha 
se dovedește o portretistă de clasă înaltă a 
misteriosului chip feminin. Mai multe femei 
trec prin viață profesorului, Silvia, Nătălița 
sau gazda studențească, Didinița, fiecare de 
o frumusețe ciudată sau lipsă de frumusețe, 
cu destine de la aventuriere de nevoie la per-
sonaje tragice. În orice caz, Silvia, mai târziu 
sora ei geamănă, călugărița Sânziana, cu care 
împarte același chip, devin în romanul Elizei 
Roha apariții memorabile; la fel, Didinița, 
alt personaj cu destin complicat, urmărit cu 
mare acribie. Deși voluntara și paradoxala 
Silvia lasă adeseori impresia că dispare din 
narațiune, se împlinește, în realitate, drept 
dominantul erou al romanului, depășindu-l, 
prin profundele și multiplele semnificații, pe 
profesorul dedicat nu numai meditațiilor, ci 
și relațiilor cu lumea scriitoricească, prilej 
pentru autoare să devoaleze multe conflic-
te, ambiții deșarte, orgolii fără măsură, cu o 
pană acidă, de aspră virulență: 

 „Mă învârt de ceva vreme în societatea 
restrânsă a condeierilor, și observ că nu-i de-
ranjează omiterea din câmpul majoritar de 
interes, sunt motivați să scrie de harul primit 
și nu de atenția celor din jur. Şi ei, ca și mine, 
se învârt într-un deșert al ingratitudinii, fi-
ind ignorați total de virtualii cititori, de critici 
de meserie, puțini se apleacă asupra muncii 
lor, n-au cum să știe dacă scrisul lor e sau nu 
operă literară perenă atâta timp cât cărțile 
nu se vând și nu primesc validarea benefici-
arilor. Şi dacă nu se citesc acum, se vor mai 
citi vreodată?” 

În acest „mozaic” epic apar inclusiv pagini 
eseistice, de pamflet, de ezoterism, de credin-
ță, bineînțeles, creștină ortodoxă, mai cu sea-
mă în finalul tragic al romanului, când toate 
risipitele cărări se încrucișează dintr-o dată, 
luminând unele obscurități și clarificând sen-
surile, prin anularea aspectului de fragmen-
tarism mozaicat al întregului. Astfel, aparent 
ratatul în dragoste profesor de matematică 
se pomenește tatăl natural al doi gemeni, pe 
care îi crezuse morți la naștere, deveniți stu-
denți la Londra, ca fii ai unui bizar prinț irani-
an, cu interdicția de a-i recunoaște, chiar dacă 
drumurile li s-ar întretăia vreodată în viață. 
Silvia, ofițer, probabil în serviciile secrete, 
traducător și interpret, are o impusă limită 
a relațiilor, așa că gemenii ei din relația cu 
profesorul au puține șanse și drepturi la viață. 
Pentru a le câștiga, apar sacrificiile, chiar cu 
prețul vieții, laolaltă cu celelalte prețuri, ale 
ratării, ale umilinței, ale minciunii, 

ale ascunderii oricărui adevăr. Câteva pagini 
puternice evocă revoluția din Decembrie 
1989, cu întâmplări de neînțeles pentru pro-
fesorul arestat, maltratat în beciuri, pentru ca 
în cele din urmă să se pomenescă salvat de 
un milițian, deoarece călăul descoperise în 
victimă pe meditatorul propriului fiu ajuns 
cu succes student la matematică. Ce s-ar fi 
întâmplat în lipsa recunoașterii? Un  mort 
mai mult și un călău nevinovat. 

Merită analizat stilul, cu un vocabular 
foarte curat, uneori colorat argotic, fără nici 
un fel de aluzii pornografice la modă. Nu 
este nici o ciudățenie faptul că autoarea evi-
tă frazele, preferând propozițiile, de multe 
ori simple, fiindcă există o explicație: între-
gul roman, scris la persoana întâi, cuprinde 
monologul, adeseori împletit și complicat cu 
monologul interior, al personajului masculin 
principal, profesorul de matematică. Stilul 
direct, dialogat, apare din voința personajului 
principal, nu al autorului. Descrieri excepți-
onale de interioare de apartamente, de vile 
aduc dovada unui scriitor bun cunoscător al 
vocabularului arhitectonic, al inventarelor de 
obiecte, în cele din urmă, un rafinat cunoscă-
tor de sorginte balzaciană: 

„Urmează un hol generos, larg, pe care 
l-am destinat orelor de meditații și unde a 
trebuit să primesc din vechea recuzită oglin-
da venețiană, cu un brâu de lucrături alese 
pe margini, încastrată în peretele opus ușii 
de la intrare, lustra cu ciucuri de cristal și o 
masă din lemn masiv, neagră, ovală, așezată 
pe mijloc, tocmai bună pentru elevii mei, la 
care a trebuit să potrivesc niște scaune din 
comerț” etc. 

„Mozaic”, titlu inteligent ales, dar care nu 
acoperă întraga structură compozițională a 
romanului, alcătuiește numai o pagină dintr-
o carte extrem de generoasă, unde un scriitor, 
pentru a repeta o apreciere a lui Aureliu Goci, 
„ de anvergură națională” își accentuiază pre-
zența. Aici nu este vorba de „o recunoaștere 
mai largă”, ci de faptul că un scriitor contem-
poran, atunci când are mesaje importante de 
transmis, de sugerat, de demonstrat, își vede 
de munca lui, zile și nopți la masa de scris, 
pentru nimic altceva decât împlinirea unui 
destin, despre care opera Elizei Roha măr-
turisește un singur fapt: îl posedă. Restul 
este bibliografie în așteptarea recunoașterii, 
cercetării și așa mai departe, însă prozatoa-
rea noastră nu așteaptă, ci demonstrază o 
necesitate. 

„Mozaic”, roman de Eliza Roha,
editura Betta, București, 2016 

Eliza Roha
sau

romanul ca mozaic

@ ȘERBAN CODRIN
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Eminescu – 150 de ani de la debut

V ictor Crăciun a avut ideea genială 
de a organiza Podul de Flori de la 
Prut (o descătușare psihică a ro-

mânilor de pe ambele maluri ale românescului râu), apoi 
omagierea plenară și complexă a războaielor daco-romane, 
care au dus la formarea limbii și a poporului român (la 
împlinirea a 1900 de ani), a lui Mihai Viteazul (400 de ani), 
Ştefan cel Mare (500 de ani), M. Eminescu (150 de ani), 
Brâncuși etc., etc. Pentru fiecare din aceste evenimente 
marcante din istoria națională, Liga Culturală, prin Cris-
tiana și Victor Crăciun, a editat albume documentar-artis-
tice, a dezvelit busturi, plăci memoriale, a oferit diplome, 
medalii, plachete și insigne.

Pentru 2016, Victor Crăciun a mai descoperit un mo-
ment: 150 de ani de la apariția numelui Eminescu în spi-
ritualitate, prin schimbarea benefică a numelui său din 
acte, Eminovici, de către Iosif Vulcan și a considerat că 
evenimentul „trebuie transformat dintr-o simplă aniver-
sare a 150 de ani la apariţia numelui său pe frontispiciul 
scrisului naţional şi universal într-o sărbătoare a culturii 
şi într-un moment de eclerare a ei pe plan mondial”, cum 
îi motivează Victor Crăciun importanța într-o adresă ofi-
cială. Astfel, Victor Crăciun, academicianul și cetățeanul 
de onoare al Craiovei, a conceput un program unitar în 
șapte etape, începând cu Budapesta (unde a apărut re-
vista „Familia” lui Iosif Vulcan) și finalizând la Chișinău, 
prin coparticiparea la cel de-al V-lea Congres Mondial al 
Eminescologilor, inițiat și moderat de acad. Mihai Cimpoi.

Pe Victor Crăciun nu l-a putut împiedica 
nici neplăcuta operație chirurgicală; de pe 
patul de spital, alături de soția sa, Cristiana, 
a dirijat întregul program al manifestărilor 
de la Arad, Budapesta, Dumbrăveni-Suceava, 
Cernăuți.

La Dumbrăveni-Suceava (unde în tradiția 
locală se crede că aici s-ar fi născut Poetul, 
ca și frații săi, și unde tatăl său era căminar), 
primarul Ioan Pavăl și secretarul Primăriei, 
Mihai Chiriac, au organizat, pe 18 iunie 2016, 
ce-a de-a IX- ediție a Festivalului Internațio-
nal „Mihai Eminescu”, manifestare de înaltă 
ținută intelectuală prin participarea acade-
micienilor: Eugen Simion, Maya Simionescu, N. Breban, 
Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Vasile Tărâțeanu, Eugen 
Doga, Victor Spinei, Mihai Voicu, a scriitorilor Nicolae 
Georgescu, Doina Rizea,V. Bahnaru, Lucian Chișu, Andrei 
Păunescu, Luicia Olaru Nenati, Mihai Sultana Vicol, Doru 
Dinu Glăvan, Viorel Dinescu, Bianca Cernat, Paul Cernat, 
Bogdan Crețu, Tudor Nedelcea, Gh. Bîlici, a generalilor (r) 
Mircea Chelaru și D. Boriglavschi etc.

C a de fiecare dată, autoritățile locale au acordat 
diplome, medalii, titlul de „cetăţean de onoa-
re” al Dumbrăvenilor etc. Dar, spre a rămâne 

peste timp, Primăria Dumbrăveni, cu ajutorul sponsorilor, 
a editat, în condiții grafice de excepție, în colecția „Opere 
fundamentale” a Fundației Naționale pentru Ştiință și Artă 
(condusă de Maya Simionescu și Eugen Simion) trei volume 
din opera lui G. Călinescu: vol. 1, Viaţa lui Mihai Eminescu. 
Opera lui Eminescu; vol.2, Opera lui Mihai Eminescu (ulti-
mele două volume) și Eminesciene dincolo de monografie 
(adică studiile și articolele călinesciene despre Eminescu, 
publicate ulterior  tipăririi celor patru volume). Este o ediție 
critică îngrijită de Nicolae Mecu, Ileana Mihăilă și Daciana 
Vlădoiu, cu o introducere substanțială de Eugen Simion, 
care se întreabă cum arată „Eminescul lui G. Călinescu?” și 
răspunsul apare imediat: „Cum sugerează în repetate rân-
duri criticul acesta care află mereu cuvintele norocoase: 

un poet care vede cosmic, care percepe dezmăţul naturii, 
care aduce lumea şi natura românească în lirică şi sileşte 
limba română să cuprindă şi să exprime marile concepte 
filosofice şi mai toate situaţiile de existenţă, într-un mod ne-
pereche, sigilat de destin, cum am reţinut că scrie exegetul 
său, el însuşi un om sigilat de destin şi, poate fără pereche 
până acum în lumea noastră intelectuală”.

De la Dumbrăveni, unde a dezvelit o placă memoria-
lă, delegația Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de 
Pretutindeni, condusă de Gheorghe Grigorescu, avându-i 
în componență pe generalul (r) D. Borislavschi, Veronica 
Grigorescu, Mihai Chiriac, Viorica Nebel (redactorul șef al 
revistei „Origini”), Tudor Nedelcea și grupul de la Rm. Sărat, 
reprezentând filiala Ligii Culturale (Radu Ion, Valeria Roșca, 
Victoria Mușat, Ion Milea, Toma Cristian Chiru) a plecat 
spre Cernăuți. Aici a fost dezvelită placa memorială „Emi-
nescu” pe casa lui Aron Pumnul, imobil intrat de curând în 
administrarea comunității românești (care urmează să-l 
restaureze, foștii locatari ucrainieni lăsându-l într-o stare 
jalnică). Au vorbit, cu acest prilej, acad. Vasile Tărâțeanu, 
Gh. Grigorescu, reprezentantul Consulatului României la 
Cernăuți. Lucian Ionuț Indreiu, Tudor Nedelcea, președin-
tele Uniunii Scriitorilor din Ucraina-regiunea Cernăuți, V. 
Dovghi. În curtea lui Aron Pumnul, Liga Cultural a dezvelit, 
în iunie 1990, un bust de bronz al lui Eminescu, opera lui 
Marcel Guguianu, sfințit pe o ploaie torențială în prezența 
lui Victor Crăciun, Mihai Cimpoi, C. Galeriu, Valeriu Anania, 
Ioan Alexandru, Grigore Vieru, Tudor Gheorghe etc.

A   urmat un simpozion științific la Centrul 
Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” 
din Cernăuți, condus de acad. Vasile Tă-

râțeanu. Imobilul, cu valoare patrimonială, a fost cumpărat 
de avocatul bucureștean Eugen Pătraș pentru comunitatea 
românească, aici funcționând Centrul Cultural, o libră-
rie și un restaurant cu specific românesc. Au vorbit: N. 
Toma, redactorul șef al revistei „Bucovina românească” 
și Maria Toacă, redactorul șef adjunct, Ştefan Broască de 
la Asociația „M. Eminescu”, Maria Tărâțeanu, directoarea 
Muzeului Centrului Cultural, ziariștii Ştefan Broască și 
Octavian Voronca de la Societatea Culturală Româneas-
că „M. Eminescu” din Cernăuți, gen. (r) D. Borislavschi, 
magistratul Radu Ion. A fost prezentat primul număr  din 
seria nouă a revistei „Neamul românesc”, director V. Tărâ-
țeanu. Liga Culturală a oferit, ca de obicei, cărți, diplome 
și medalii comemorative românilor bucovineni care s-au 
remarcat în organizarea de acțiuni culturale și științifice 
pentru păstrarea identității naționale. A fost lansat volumul 
Eminescu – 150 de ani de la debut de Victor Crăciun. Corul 
bărbătesc al Societății Culturale „M. Eminescu” a impre-
sionat prin calitatea interpretării și a repertoriului ales. 

La Cernăuți, ghidați de istoricul Dragoș Olaru și de An-
gela Bota, șefa muzeului, delegația Ligii Culturale a vizitat 
Universitatea de Stat (fosta Mitropolie a Bucovinei), un 
edificiu înscris ca patrimoniu UNESCO, construit într-un 

„amestecuș” de stil bizantin și maur, și cimitirul orașului, 
unde-și dorm somnul de veci mari bărbați ai neamului 
românesc: Aron Pumnul, Humurzachi, D. Onciu etc.

Şi pentru ca toate acțiunile din acest an dedicate auto-
rului Doinei să aibă un suport documentar, Victor Crăciun 
a purces la elaborarea unui nou volum: Eminescu – 150 
de ani de la debut şi de la apariţia numelui său în cultura 
naţională şi universală, ediție de Cristiana Crăciun (Liga 
Culturală/Editura Semne, 2016). Este a 46-a carte numai 

despre Eminescu (la două dintre cărți am fost 
onorat să colaborez).

Prezentând strada Eminescu din Cernăuți 
(care există și azi) și alte locuri legate de mare-
le poet și familia sa, Victor Crăciun subliniază 
un moment semnificativ și caracteristic perso-
nalității sale: reîntoarcerea Poetului în Cernă-
uți în septembrie 1875 spre a difuza clandestin 
broșura Răpirea Bucovinei după documente 
autentice, cu o prefață de M. Kogălniceanu, 
în semn de omagiu adus lui Grigore Ghica 
voevod, ucis la 12 octombrie 1777, pentru că 
n-a cedat Bucovina, conform planurilor din 
culisele Imperiului Habsburgic și cel Otoman.

După descrierea „popasurilor transilvane” ale lui Emi-
nescu, și în special la Blaj, „mica Romă”, Victor Crăciun 
se oprește la Pesta, sediul revistei „Familia” a lui Iosif Vul-
can și al revistei „Federațiunea”, unde, sub pseudonimul 
Varro, Eminescu publică, la numai 20 de ani, trei articole 
virulente, dar drepte privind soarta românilor din Impe-
riul Habsburgic: Să facem un Congres, În unire e tăria și 
Echilibrul. Pentru aceste articole, directorul publicației 
urma să fie condamnat penal, dar junele poet Eminescu 
se desconspiră ca adevăratul autor al acestor articole și că 
el trebuie să fie pedepsit, și nu directorul revistei. Lucru 
rar la noi, dar și aiurea.

S tudiul lui Victor Crăciun se încheie cu pre-
zentarea tezei de doctorat despre Eminescu, 
susținută la Budapesta, în 1895, de Elie Miron 

Cristea, viitorul și primul patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române. Este, de fapt, primul doctorat consacrat autorului 
Luceafărului din literatura română.

Facsimile și fotografii-document încheie acest recent 
volum semnat Victor Crăciun, care se adaugă vastei bibli-
ografii eminesciene.

Victor Crăciun și Liga Culturală pentru Unitatea Româ-
nilor de Pretutindeni formează un tot unitar, o instituție 
românească în adevăratul sens al cuvântului.

@ TUDOR NEDELCEA

Liga Cultural\ în ac]iune

Dacă fondatorii Ligii pentru Unitatea Culturală a tuturor Românilor (1890), în 
special N. Iorga, ar putea cunoaşte realizările Ligii Culturale pentru Unitatea 
Românilor de Pretutindeni (reînfiinţată la 24 ianuarie 1990), dar, în mod deosebit ale 
fondatorului său, Victor Crăciun (fondator alături de Cristiana Crăciun, I. Popescu-
Gopo, A. Donos, Vlad Bâtcă, V. Lupu, Gr. Vieru, Emil Loteanu, Eugen Doga etc.) ar fi 
pe deplin mândri. La o succintă trecere în revistă, Victor Crăciun şi Liga Culturală 
au organizat pentru românii din ţară, dar şi pentru cei 13 milioane de români din 
afara ţării, Congresul Spiritualităţii Româneşti, condus de scriitorul şi omul politic 
de excepţie, Adrian Păunescu, şef al Comisiei de Cultură din Senat (azi, se ştie cine 
conduce cele două comisii de cultură şi ce-au întreprins pentru cultura naţională?!).
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Iubirea – o altã dimensiune
Insomnii 

Mi-am trimis insomniile să se adăpostească
La freamătul genelor tale 
Şi mi-ai oferit umbra dintre două lacrimi,
Tocmită unei alte iubiri,

Îngândurând plecarea dintre singurele mele certitudini.
Aplaudă-mi, iubito, înserările ca pe niște lebede albe
Ce-și înrămează zborul în falnice statui,
Dă-mi calea spre clepsidră să memorez lumina
Şi-adânc să ard, iubito, înnegurind târziu...

@ ION BĂDOI

Menuet pentru
omul meu liber

Mi-am răsturnat lângă tâmplă anotimpuri întregi,
Anotimpuri mirosind a pământ și-a chemare,
Drumul meu către mine – aprigă strigare -,
Vămuiește-un ținut cu albe și tainice legi.

E vremea, mi-am spus, ca fumul de toamnă să doară,
Căci nopțile prea devreme le-am încins peste brâu,
Prea devreme păcurarii m-au trimis peste râu
Cu fragede turme de luceferi de seară.

Dureros adormise rugăciunea-n icoana
femeii. Sub streașini de muguri cântă oierii
vremelnic. Stele ochioase pasc trupul tăcerii,
Sub streașina gândului meu încolțește o Ana. 

Adagio veneþian
Să nu lași nopțile să ne uite, mi-ai spus,
Veneția te-așteaptă ca pe un doge împletându-mi părul
Electrizat de violina din sticlă de Murano.
Tomaso Albinoni, tâlhar de stele arse, a uitat-o într-un adagio prelung,
Lacrimă surghiunită pe un jurământ somnambul
Agonizând în urma hăitașilor besmetici.
Nu-mi alunga cocorii înhămați la vise,
Ai timp o sărbătoare să le găsești izvor!

Iubirea ni-i descântec și joc jertfit în doi…

Plecarea cocorilor
Eu n-am mai ascultat plecarea cocorilor... 
Toamna aceasta trădătoare le-a preschimbat aripile
În lespezi de arămiu chihlimbar 
Peste care pășesc descântecele singurătății noastre.
Zadarnice ploi se vor rupe din mine
Să clădească o zare, să le-arate o cale,
Doar rugul cuvintelor noastre nearse
Se ridică spre o gară celestă, 
Având doar o singură linie, 
Închisă și-aceea 
Pentru revizii neprogramate,
Prea uzată de trenuri sentimentale,
Cu mecanici boemi în grevă nedefinită.
Cocorii s-au  retras în depoul iubirii
Iar noi ne vom prinde eșarfa-nserării
Peste frunte, pe grumaz și peste
Toate așteptările  necoapte  în noapte.

Clepsidra
Nu-ți fie teamă, iubito,
Pune-mi inima în clepsidră degrabă
Şi toarnă-mi veșnicia deasupra,
Să-mi răstignesc iubirea într-un duios descântec
Şi primăvara clipei să ți-o așez pe pântec...
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@ ARTUR SILVESTRI

Asemeni lui Victor Hugo, Arghezi a fost și un pasio-
nat pictor diletant, spre petrecere, însă mai degrabă 
din speța gravorilor, iubind desenul și cărbunele căci 
pare a repudia, din câte știu, vopseaua grea, păstoasă, 
uleiurile propriu-zis picturale. Semn liric acesta, căci a 
vedea lumea prin linie și punct, în tușuri sau în creion, 
este a da mediului exterior o înfățișare de esență. Poetul 
este, dezvoltând speculațiunea, un desenator și – dacă 
nu este un romantic epic – ne dă artisticește stampe. 
Romancierul, din contră, văpsește pânza cu grele culori 
și lucrează cu o materie izbitor ponderabilă. Invers, 
Dürer este liric, Delacroix – tot ce poate fi mai romanesc 
sub aspectul materiei estetice propriu-zise.

Observând așadar că Arghezi este un desenator de 
speță materială lirică, rămâne de văzut stilul. El este 
în general naiv și nu iese dintr-un cadru comun decât 
arareori, însă din examinarea lui se deduce hotărât o 
filosofie. Sunt aici, mai întâi, un șir de producțiuni pur 
diletante și de speța recreației epicuriene, însemnând 
că spiritul se odihnește verbal în momentul grafic și 
caută o exprimare mecanică a unui temporar loisir. Nu 
altfel proceda G. Călinescu atunci când, spre petrecere, 
zugrăvea caricat, la şedinţe, pe marginea colilor de 
manuscris câte un chip omenesc. 

O mână ieşind din neant, cu o ţigară în mână (Scri-
eri, vol. I, p. 19), o siluetă scriind la o masă, cu un con-
dei vizibil (Scrieri, I, 34), un profil, incert sexualiceşte, 
cu o pălărie uriaşă pe cap (Scrieri, I, 67), o bufniţă 
naivă, aşezată într-un copac, de unde reies, apăsaţi cu 
tuş dublu, ochii obsedanţi ca la Ţuculescu – însă acolo 
cu mult mai abstract – acestea sunt, hotărât, crochiuri. 

Tudor Arghezi desena în repaos copaci şi 
crengi solitare, precum pictorii chinezi de 
stampe singuratice, inşi văzuţi în ca-
ricat, cu veştminte uriaşe pe trupul 
obez, pălărie, chip teribil, sau o 
pereche bizară, cu femeia uri-
aşă şi bărbatul mărunt, fili-
form (Scrieri, III, 108, 116, 
125, 147, 168). De aici nu se 
poate deduce, esteticeşte, 
mai nimic şi este în afara 
îndoielii că nu stătea în 
intenţia autorului vreo 
idee obsedantă. Sunt 
foi de temperatura re-
paosului, fără cine ştie ce pretenţii, şi a întârzia 
spiritul speculativ asupra lor nu poate aduce un câştig 
considerabil sub aspect critic.

Mult mai interesante, în schimb, sunt desenele pro-
priu-zise, înţelegând prin aceasta o câtime de sub-
stanţă-voită, un stil, precum şi o materie psihologică 
hotărât detectabilă. Acum spiritul se mişcă în simbo-
luri şi scoate din poziţie o idee de ordin filozofic; cu o 
oarecare imaginaţie s-ar putea citi factorul plastic 
prin elementul literar.

O eboşă în tuş, de pildă, ataşată la Oră târzie (Scri-
eri, III, 20) reprezintă un peisaj dezolant, de podiş cu 
arbori rari şi drumuri paralele, precum şi un soi de 
munte, schiţat la un colţ, fragmentar şi sugerând, pe 
lângă un soi de solitudine geologică, ideea de ascen-
siune din mediul relativ. Acest raport al abstracţiunii 

ideale cu mediul teluric, văzut într-un soi de combi-
naţiune în proporţii inanalizabile, de unde extragerea 
în absolut este voită şi incertă, a fost exprimat liric de 
către poet. Ideea se cunoaşte.

Umbra e o nălucă pointillistă, în chipul pribegiei 
romantice, ajutându-se la mers cu un baston ascuţit 
(ideea migraţiunii şi anxietăţii singuratice – Scrieri, 
III, 66). Nava lunguiaţă, cu pânzele umflate şi gata de 

aventură, corespunde, în sfârşit, sub raport simbolic, 
gregarităţii materiale reperabile peste tot (Scrieri, I, 
109). Pare că, în desen, liricul şi-a încifrat senzaţii lirice 
iniţiale, de utilizare felurită, fără a da formă corespun-
zătoare cutărei obsesiuni. 

Tudor Arghezi nu şi-a ilustrat totuşi, poeziile pas 
cu pas, spre a le da o explicaţie figurativă, după cum 
G. Călinescu desena, în manuscris, edificii şi veştminte 
spre a le reprezenta fidel în roman. El a creat grafic în 

spiritul global liric iar nu în gust ilustrativ. Nu altfel 
este clasificabil un şir de creioane încadrabile în clasa 
producţiunilor anxioase. Ele nu explică, sub aspect 
literar, nimic, însă sporesc deducţia critică generică 
prin încă un argument. 

Un desen stângaci reprezintă un individ văzut din 
spate, cu o pălărie uriaşă pe creştet (Scrieri, II, 20). O 
femeie, privită din spate e, de asemenea, ornamentată 
cu o pălărie (Scrieri, II, 36). Un pescar, în barcă şi cu 
undiţa în mână, este şi el privit din spate (Scrieri, 2, 
104). O femeie, cu rochie malakoff, pălărie opulentă, 
este văzută din acelaşi unghi (Scrieri, II, 153). Un băr-
bat, pe balustrada unui pod, privind un peisaj incert, 
este şi el văzut din spate (Scrieri, II, 173). Întreagă 
această umanitate, observată grafic aposteriori, pare 
a fi într-o aşteptare îngheţată.

Precum într-un notoriu tablou de Oelze, omenirea 
lui Tudor Arghezi e întocmită dintr-un soi de „heruvimi 
bolnavi”, în anxietate, precum ar aştepta o grozavă 
revelaţiune. 

Ceva din lingoarea lirică, din instabilitatea psalmi-
lor a trecut şi aci. Omul, văzut din perspectiva orizon-
tului ceţos, este psalmistul care, se ştie, cere divinităţii 
„din când în când, câte un pui de înger”. Cine exami-
nează Psalmii în perspectivă revelaţionistă, înţelege, 
neîndoios, ce vreau să zic. 

Din acest simţământ obsedant a ieşit neîndoios şi 
un notoriu autoportret (Scrieri, II, 282) cu ochii de buf-
niţă, insomniaci şi încercănaţi cu tuş, mustaţă şi vag 
barbişon, haină fără guler, ca înainte de ghilotinare, 

păr puţin şi rărit la creştet, cu ceva de anahoret ori de 
condamnat la moarte în aerul atrabilar şi elegiac.

Arareori, mâna se exercită cu un instinct 
plastic pur şi fără nici un fel de gemelarita-

te literară. Aci, Arghezi este desenator 
propriu-zis şi, din câte am cercetat, 
exerciţiul gratuit este cantitativ re-

dus. Splendid e un peisaj lacustru şi 
singuratic, în mediul montan şi cu 

lentoarea absentă a yachturilor plutitoare, 
precum o caligrafie chineză pe subiect helvet.

În sfârşit, însumând toate probele, se observă 
de îndată că poetul desenează omul fără simţul 

proporţiilor şi, mai degrabă, simbolic, zugră-
veşte corect plantele şi excelent peisa-

jul. Ce se deduce de aici? Că în 
filozofia plastică a lui 
Tudor Arghezi umani-
tatea este meprizată ca 
individ şi inanalizabilă 
sub raportul psihologiei 
unice, revelabilă ca speţă 
în simbol.

Vegetaţia pare un termen peren şi reductibil la ide-
ea elementară de contorsiune simbolică naturală, iar 
mediul fizic în accepţiunea cea mai cuprinzătoare e un 
reflex de origine divină, un obiect de contemplaţiune 
şi dezolant pentru spirit numai întrucât reprezintă 
un specimen vizibil al singurătăţii omului în univers. 

Lumea argheziană este, în plastică, o solitudine 
geologică irezolvabilă.*

*   Artur Silvestri, Desenul esențial. Tudor Arghezi graficianul, publicat în vol. Universul lecturilor fericite, 
Editura Carpathia, București, 2011, p98.

Desenul esenþial:
Tudor Arghezi 

graficianul
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Chiliu – Un sat românesc 
de poveste, cu un primar 

demn de Guiness Book 

Populaţia locală spune că 
satul își trage denumirea  de la o 
chilie construită de ardeleanul Bar-
bu Mihuț care, mânat de eternul și 
frumosul ideal al poporului român 
de independență și unire, a luat 
parte la Războiul de Independență 
alături de frații săi, luptând pentru 
Principatele Unite. El a fost împro-
prietărit, drept răsplată, cu câteva 
pogoane de pământ, pe care și-a 
construit o chilie  întemeindu-și o 
mare familie pe aceste meleaguri. 
Împreună cu soția sa Solomeea a 
avut trei copii: Dumitru, Gheor-
ghe și Nicolae. Urmașii lui, mulți 
la număr, îi spuneau ”Moș Barbu”.
Ulterior, au fost împrorietăriți și 
alți țărani din Gorj,  în satele veci-
ne Rătez, Glogova, Racoți  iar locul 
”de la chilia lui  Barbu”, a devenit 
Chiliu.  Fântâna construită de el 
atunci a devenit ”fântâna Bărbo-
nilor” și a fost sursă de apă pentru 
multe familii, până când s-a realizat 
actuala alimentare cu apă a satului. 
În prezent încă mai există fântâ-
na, dar  accesul la ea e o adevărată 
aventură din cauza mărăcinilor și 
lăstărișului.  

De-a lungul timpului, Chiliul 
și-a plătit tributul de sânge față 
de țară prin sacrificiul bărbaților 
căzuți în cele două războaie mondi-
ale, dar și prin sacrificiul  femeilor 
rămase singure la vatră (mame, 
soții, surori, fiice),  cu gospodări-
ile, greutățile, foametea și sărăcia. 

În perioada interbelică, mai 
mulți locuitori au plecat din sat la 
studii în București, Iași, Cluj sau 
pentru a  căuta locuri de muncă la 
sonde pe Valea Prahovei, în Bucu-
rești, Craiova, Pitești etc.

După război, satul a  fost co-
lectivizat iar  sătenii au fost forțați 
să renunțe la ceea ce fusese sfânt 

pentru ei, bucata lor de pământ. Să-
tenii au fost dezbinați: comuniștii 
i-au ”vânat” sau șantajat pe cei care 
nu voiau să renunțe la pământ. Pe 
cei care aveau sau avuseseră  alte 
opinii politice (unele din replici 
erau: ”dacă nu te înscri în colectiv, 
îți dăm copii afară de la școală” sau 
”cumnatul/fratele tău parcă era le-
gionar/țărănist /liberal... vrei să-ți 
rămână copiii singuri?”...

Colectivizarea a fost unul din 
factorii care au determinat ma-
joritatea locuitorilor și/sau copiii 
acestora (după terminarea studiilor 
profesionale, liceale, universitare 
etc) să părăsească locul unde s-au 
născut, fiind acaparați de ”mirajul 
orașului”. 

După evenimentele din 1989, 
mulți tineri au plecat în străinătate,  
în căutarea unui loc de muncă și a 
unui trai mai bun. În 2014, satul 
Chiliu număra doar puțin peste 50 
de locuitori. Există totuși speranța 
reîntoarcerii băștinașilor. Unii 
dintre copiii de atunci s-au întors 
la locul natal. Copiii lor vin aici în 
vacanțe, în concedii iar de sărbători 
încearcă bucuroși și sfiiți să refacă 
tradițiile locale.

Familii tinere sunt doar câte-
va, dar harnice și cu voința de a-și 
face un rost aici, chiar dacă copii 
lor trebuie să învețe ”la țară”, la 
Godinești, Tismana sau Peștișani, 
școala din Chiliu fiind desființată. 
Singura școală gimnazială se află 
la Godinești. 

Patronul satului Chiliu este 
Sfântul Pantelimon, sărbătorit în 
fiecare an pe 27 iulie. Dacă înainte 
la această dată avea loc o ”nedeie”, 
unde veneau lăutari (în poiana sa-
tului se încingeau hore), vânzători 
ambulanți de înghețată, halvițe, 
gogoși, mici, bere, acum locuitorii 
serbează această zi mergând la bi-
serică si în propriile case cu familia 
și prietenii. Ideea de ”nedeie” sau 
”hram” a dispărut. 

Biserica a fost și rămâne  me-
reu un sprijin al oamenilor, inclu-
siv al chilienilor. În ultimii ani, la 
inițiativa tânărului preot Gheorghe 
Gomoi și cu sprijinul financiar al 
sătenilor și al altor oameni de bine, 
lăcașul de cult din Chiliu a fost re-
novat. În fața bisericii se remar-
că câteva lăcașe de odihnă, unul 
dintre ele fiind al eroului mort la 
Revoluția din 1989, pe nume Geor-
ge Mănescu, care confirmă încă o 
dată că satul Chiliu așa de mic, 
pierdut pe undeva pe dealurile mi-
rifice ale Gorjului, naște oameni cu 
suflete și spirite mărețe, deosebite 
și chiar eroi. Oamenii au devenit 
mai apropiați și au dezvoltat noi 
relații de întrajutorare,  în încer-
carea lor de a forma o ”mică fami-

lie”.  Pentru prima oară la hramul 
satului în acest an, la prăznuirea de 
la Sfânta biserică, au luat parte și 
primarul și viceprimarul comunei 
Godinești, și implicit al chilienilor. 

Aceasta este pe scurt istoria sa-
tului Chiliu, o istorie obișnuită așa 
cum este a fiecărui sat românesc, 
dar plină de suferințe și amintiri 
presărată cu destine mai mult sau 
mai puțin împlinite. 

 Dacă existența, dimensiunile 
demografice și geografice ale sa-
tului au fost modificate sau ciun-
tite în funcție de diferite interese, 
spiritualitatea, semnificația și sim-

bolistica socială ale acestui sat au 
rămas integre și ținute cu rădă-
cini trainice în acest loc. Chiliul a 
rămas veșnic, plin de credință și 
speranță pentru prezent și viitor. 
Acest lucru ne readuce în memo-
rie amintirile zilelor senine din 
copilăria noastră, vacanțele pline 
de zgomot și mișcare, scalda și jo-
curile copiilor în râu Orlea și mai 
ales zborul nostru divin pe dea-
lurile mirifice ale Chiliului, care 
prefigurau visele noastre împli-
nite pe viitor. Mereu va rămâne 
așa în inimile noastre după cum 
ne spunea iubitul nostru scriitor 
Ion Creangă despre ținuturile sale 
natale. Deși mic prin dimensiuni, 
Chiliul este mare prin semnificații 
și contribuția sa socială la dezvol-
tarea patrimoniului intelectual al 
țării, el dând patriei diplomați, 
scriitori, profesori, preoți, oameni 
de cultură și de afaceri. Mai amin-
tim că de aceste ținuturi se leagă 
și numele lui Tudor Vladimireascu 
și ”Cula” sa, câmpia de la Padeș, 
Hobița lui Brâncuși,  Valea Cernei, 
Tismana cu Mănăstirea sa îmbi-
bată de istorie, așadar micuțul sat  

Chiliu aflându-se la una din răs-
crucile istoriei românești.  Totuși, 
ca o ironie a sorții, în loc să amin-
tească despre faptele, vitejiile și le-
gendele acestor locuri, evenimen-
tele de astăzi din România, care 
nu merită aici o analiză specială, 
ne aduc în atenție un caz bizar dar 
plin de semnificații și înțelesuri, 
de natură chiar să explice haosul 
în care trăim în propria noastră 
țară. Acest caz  al primarului de 
Godinești Coman Aurariu este 
demn de cartea Guiness Book, la 
capitolul dezordini și lipsă de co-
municare, din partea autorităților, 

chiar dacă alegătorii l-au nimerit 
bine pe acest profesor serios, legat 
de locul și oamenii comunei, care 
își pun speranțe mari și reale de 
revigorare socio-economică a sa-
telor comunei Godinești.

Coman Aurariu a fost validat, 
din greșeală, primar la Târgu 
Jiu (unde cu siguranță va ajun-
ge în viitorul apropiat), în loc de 
Godinești, unde a fost de fapt ales. 
Eroarea a fost îndreptată de jude-
cătoria Târgu-Jiu într-o ședință 
de judecată prin sentința care 
spune „admite cererea formula-
tă de instanță, Biroul electoral 
al Circumscripției 38 Godinești, 
județul Gorj și validează alegerea 
domnului Aurel V. Coman, candi-
dat din partea Partidului Social 
Democrat, în funcția de primar, 
declarat ales în urma alegerilor 
din 05.06.2016, în Circumscripția 
Electorale nr. 38, Godinești, 
județul Gorj.” 

Poate ar trebui să gândim mai 
mult, mai precis și mai corect la 
viitorul satelor noastre mirifice 
românești. Şi atunci, poate, așa 
cum iar și iar păsările călătoare se 

întorc mereu la locurile ”învățate” 
așa vor reveni în frumoasele 
noastre sate și băștinașii care le-
au părăsit. Desigur, cei care au 
supraviețuit acestor timpuri grele 
sau chiar urmașii lor. 

Ca un crez de suflet, pentru 
mine, ca fiu al satului Chiliu aces-
te locuri cu un relief inegalabil, 
sunt cele mai frumoase din lume, 
așa cum pentru fiecare dintre noi 
ținuturile natale sunt unice, prin 
frumusețile și generozitatea ne-
mărginite, pe care ele ni le oferă. 
Aduc un exemplu viu, dar foarte 
grăitor în acest sens, prin evo-

carea marelui nostru Brâncuși, 
care în sens mai larg aparține 
tot acestor meleguri de neprețuit 
despre care el a vorbit întreaga 
lui viață, așa cum au procedat 
de fapt și marii noștri scriitori ai 
țărănimii, între care îi amintim 
doar pe Coșbuc și Creangă. 

Ca o reflecție personală care 
întărește crezul meu în rolul și 
importanța istorică a țăranului 
afirm cu tărie că fiii și fiicele satu-
lui Chiliu au transformat porecla în 
renume și sunt gata să transforme 
Chiliul în legendă iar legendele sale 
în realități. 

În loc de concluzie, atragem 
atenția politicienilor de toate so-
iurile și nivelurile că România fără 
sat și fără țăran nu va avea trecut 
și nici viitor, iar această țară care 
pare a fi blestemată din cauza lor 
va rămâne înțepenită în istorie, 
într-un prezent nociv și fără pers-
pectivă. 

@ Dipl. Ec. PETRE RĂCĂNEL
Preşedintele Federaţiei 

Societatea Civilă Românească

Situat la 32 de km 
de Tg-Jiu şi 
15 km de Tismana, 
pe „un deal între 
dealuri”, satul 
Chiliu este atestat 
istoric sub această 
denumire, la 
sfârşitul secolului 
al XVIII-lea – 
începutul secolului 
al XIX-lea. În 
„Marele Dicţionar 
Geografic al 
României”, 
ediţia  anului 
1900, populaţia 
satului Chiliu  
număra 125 de 
locuitori, o mare 
familie, am putea 
spune.

- R\d\cini nemuritoare - 
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Profesorul universitar 
american Roy Peter 
Clark a publicat un 
articol care merită toată 
atenţia jurnaliştilor nu 
doar de peste ocean, ci 
din toată lumea: mai 
uşor cu senzaţionalismul 
şi trâmbiţarea 
dezastrului iminent! 
A fost posibil mult mai 
mult rău de-a lungul 
istoriei!

Sub titlul „Ziarişti, America nu se află în 
pragul dezastrului! Să nu ne mai prefacem că 
este aşa!”, profesorul Clark, specialist în jurna-
lism, trage numeroase semnale de alarmă vizavi 
de „trendul” actual de căutare a ratingului cu 
orice preț, chiar și cu cel al inducerii unei panici 
care nu se justifică. Redăm ample fragmente 
din articolul apărut pe „poynter.org”, conside-
rând că tot ceea ce argumentează Clark poate fi 
extrapolat în cazul multor echipe de jurnaliști 
din lume și că alte comentarii sunt de prisos.

„Ca un cititor critic, analizând sloganul lui 
Donald Trump «Să facem America măreață din 
nou», observ că acel «din nou» implică faptul 
că a existat un trecut în care America a fost cu 
adevărat măreață. Așadar, a fost ea astfel în anii 
1820, când existau sclavi pe proprietăți și feme-
ile nu aveau drept de vot? Sau în 1860, când mi-
lioane de americani se omorau reciproc în Răz-
boiul Civil? Sau în 1890, când industrializarea 

crea un clivaj fără precedent între cei foarte bo-
gați și cei foarte săraci, expuși foamei și bolilor? 
Sau poate aruncăm o privire la turbulenții ani 
1920, cu linșajele la ordinea zilei și mulți oameni 
ai legii purtând gluga KKK. Oh, și anii 1930, Ma-
rea Criză… acelea au fost vremuri!

Mitul fals 
al „vremurilor de aur”
Specialistul american este cât se poate de 

tranșant: „Ceea ce vreau să spun ar trebui să 
fie clar: trecutul nu a fost niciodată atât de bun 
cum ar vrea unii să vă facă să credeți. Iar pre-
zentul nu este nici el atât de rău. Unde există 
violență, intoleranță și paranoia, când știrile 
abundă de povești tragice și imagini însânge-
rate, când cetățenii obișnuiți filmează imagini 
îngrozitoare care apoi sunt răspândite în toată 
lumea, este foarte simplu pentru jurnaliști să 
contribuie la mitul vremurilor de aur de altăda-
tă, care statuează o noțiune falsă și periculoasă: 
că Epoca de aur a fost cândva în trecut și de 
atunci suntem în declin. Privind canalele de 
știri, aud aceleași clișee… apoi Donald Trump 
livrează discursul de acceptare a nominalizării.

Am 68 de ani și cei de vârsta mea cărora 
le-au supraviețuit celulele memoriei pot bene-
ficia de pe urma lor. Nu cred că lumea se duce 
naibii; este suficient să privesc înapoi la 1968 și 
îmi amintesc asasinarea lui Martin Luther King 
Jr., a lui Robert Kennedy, mișcări ale poliției 
și studenților în Chicago, mii și mii de morți 
în Vietnam, tulburări în Paris și Praga… a fost 
chiar un an rău.

ISIS este o organizație criminală, un cult 
al psihopaților… dar nu este Al Treilea Reich. 
Criza a adus suferință pentru milioane de oa-
meni, dar nu se compară cu Marea Criză. Există 
tensiuni între poliție și afro-americani, dar nu 
este Vara Însângerată a anului 1919. Îl avem pe 
Donald Trump, dar părinții noștri l-au avut pe 
Joe McCarthy… (…)”. 

Cercul vicios 
groază-rating

În aceste condiții, ce să facă jurnaliștii aflați 
într-un nesfârșit carusel al știrilor groaznice? 
Cum se poate sparge acest adevărat cerc vicios 
al propagării zilnice, în masă, a știrilor terorii, 
care amplifică… teroarea? Potrivit profesoru-
lui din SUA, „un răspuns onest ar putea fi «nu 
știu», dar trebuie să încercăm să schimbăm 
ceva. Şi putem începe cu ce este mai simplu: 
concentrarea nu doar pe actele de ucidere și 
consecințele lor, ci și pe reflectarea celor care 
intervin și care ajută. Apoi, se poate evita repe-
tarea schematice a aceleiași știri până când au-
diența ajunge la disperare, se pot face materiale 
de presă care să depășească modelul lui «ce 
înseamnă» dezbătut de partizani, apelându-se 
la istorici, lideri religioși, critici și oameni de 
cultură avizați. (…) Aruncați o privire în trecut. 

Există lecții ale istoriei, cu două dintre aces-
tea foarte importante: lucrurile au putut fi mult 
mai rele în trecut; oamenii au găsit o cale de a 
le ameliora. Omenirea tinde să personalizeze 
mitul Epocii de glorie atunci când devine nos-
talgică, amintindu-și de vremurile în care muzi-
ca părea mai bună, orașele mai sigure, toți erau 
mai supli, elevii încă mai învățau gramatică și 
nu exista divorț. Cel care vede lumea așa cum 
o descrie Donald Trump are probabil acest tip 
de nostalgie și nu neapărat din ce i se întâmplă 
pe stradă sau la magazin, ci din ceea ce reverbe-
rează ca realitate prin mass-media. Prea multe 
povești repetate la nesfârșit despre crime fac 
publicul să creadă că este o lume periculoasă; 
oamenii acționează în calitate de cetățeni și iau 
atitudine, construind mai multe pușcării decât 
școli; aleg un candidat la funcția supremă care 
vorbește despre «lege și ordine»… Jurnaliștii 
continuă să-l propage pe tot parcursul electoral, 
dar ar fi util să-și amintească toți că, oricât de 
tulburătoare ar putea părea lumea de azi, orice 
scriitor sau politician al viitorului care va privi 
înapoi o va putea considera o epocă de aur…”, 
atenționează Clark.

@ROXANA ISTUDOR 

JURNALI{TI, 
MAI U{OR CU 

TRÂMBI}AREA 
DEZASTRULUI!
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Fundamentată pe procese vitale destul de 

complexe, existența umană este un sistem con-
struit și   dirijat de impulsuri ale unversului ce 
sunt nemărginite în timp și în spațiu și care, 
totodată, sunt la nesfârșit de variate în formele 
stăpânite de materie în procesul dezvoltării. 
Acestea, la rândul lor, sunt fenomene prin care 
se manifestă esența lucrurilor și a proceselor 
umane corelate cu conceptul materiei/mate-
rialismului și al spiritualității. Materia, fiind 
substanță concepută ca bază la tot ceea ce exis-
tă în univers, este produsul destinat omenirii 
pentru a obține, prin prelucrare, scopul dorit și 
mijloacele necesare în existență/supraviețuire.

Pe când spiritualitatea, fiind aceeași sub-
stanță prioritară concepută pentru viața umană, 
este un fenomen corelat cu totalitatea de idei 
și sentimente ale fiecărui om/popor/națiune, 
astfel reprezentând specificul vieții spirituale/
intelectuale/culturale ale acestora. Materialis-
mul (concepție filozofică opusă idealismului, ce 
consideră materia/natura ca factor primar în 
existență) și spiritualitatea (concepție filozofică 
opusă materialismului, centrată pe conștiință, 
spirit, gândire) sunt concepte diametral opuse, 
însă prezente în viața umană ca factori inde-
pendenți, dar câteodată și dependenți ce de-
semnează necesitatea de a forma un întreg în 
relația dintre om și natură, și în procesul vital 
prin care se manifestă omul. O descriere filozo-
fică, dar reală în viața umană care se contopește 
cu frumusețea și complexitatea fenomenului 
spiritual, acesta fiind însoțit de conținutul ma-
teriei extrem de important existenței.

Necesitatea de a exista în lumea pămân-
tească se suprapune pe conținuturi mai mult 
sau mai puțin importante, mai mult sau mai 
puțin necesare. Făcând parte din galaxia uni-
versilui, omul este înzestrat prin naștere de 
conținuturi spirituale (mai mult sau mai pu-
țin), dar, totodată, înzestrat și dependent de 
materialismul ce îi oferă satisfacție sufletească 
față de bunurile materiale care îi soluționează 
problema existenței (inclusiv, pentru condiții 
decente) în viața de toate zilele. Lucruri firești/
pământești concepute ca unități de măsură în 
viața fiecărui om/popor. Respectiv, fiecare om/
popor își are caracteristicile sale atât pozitive, 
cât și negative, acestea fiind trăsături ce indi-
vidualizează cultura unei societăți.

În așa mod, orișicare societate se remarcă 
prin aspectele sale, astfel evidențiind nivelul 
de viață, cultură și dezvoltare exprimat de 
conținuturi ale materialismului și spirituali-
tății. Deci, orice societate umană își are tră-
săturile sale specifice și anume: este adeptă/
orientată mai mult spre materialism, sau este 
adeptă/orientată mai mult către spiritualita-
te. Cu certitudine, că în asemenea fenomene 
un echilibru perfect/stabil nu poate fi, așa 
cum și natura fiecărui om este foarte diversă 
una de alta. Evident, în mod normal, ar trebui 
ca majoritatea populației de pe mapamond 
să fie adepta spiritualismului, deoarece fac-
torul de bază al Universului este considerat 
spiritul (ce există independent de materie) 
și nu materia care este considerată un sim-
plu produs al spiritului, conform doctrinelor 
filozofice. Dar, indiferent de această tratare 
filozofică, lumea pământească este un produs 
instabil/schimbător care încalcă regulile de 
joc ale naturii și se conformează mai mult cu 
necesitățile și exigențele personale, bazate 
pe materie.

Astfel, lumea se împarte în diverse categorii 
sociale ce reflectă criterii de greutate majoră sau 
minoră în cerințe și preocupări. Respectiv, unii 
dintre oameni simt necesitatea de a fi fericiți 
prin conținuturile materiale, alții simt existența 
fericirii prin tot ceea ce este spiritual/imaterial. 
În așa mod, formula existenței umane mereu în 
diversitate dereglează echilibrul vieții spirituale, 
în același timp, afectând destul de grav dezvol-
tarea intelectuală/culturală a omului.

Pentru a menține un nivel superior al dez-
voltării umane într-o societate la baza acesteia 
trebuie să existe echilibrul spiritual în cea mai 
evoluată formă, având ca suport prioritar dez-
voltarea intelectuală și culturală a individului. 
În așa mod, comunitatea respectivă va fi urma-
tă de efecte pozitive în procesul evoluției, iar 
acesta, la rândul lui, va produce transformări 
radicale în comportamentul și mentalitatea 
omului. Existența umană bazată pe fenomenul 
spiritualității este cea mai sigură formă care 
dezvoltă omul în limitele unei culturi autentice. 
De aceea, pentru a crea un sistem autentic în 
dezvoltarea omului este necesar ca orice socie-
tate să contribuie prin toate elementele/formele 
la promovarea culturii spirituale.

Prin această modalitate de dezvoltare omul 
va conștientiza mai complex importanța și sen-
sul existenței umane (despre faptul că lucrurile 
create prin forma spirituală sunt eterne, iar cele 
materiale sunt trecătoare), iar insuși existența 
acestuia va fi un model unic pentru propria via-
ță spirituală. Pentru a percepe un asemenea 
mod de viață omul trebuie să fie membru al 
unei societăți culte, aceasta fiind instruită pe 
principii spirituale care să promoveze numai 
lucruri frumoase demne de apreciere. Cultura 
unei societăți, fiind un întreg de caracteristici 
distincte în termeni spirituali, poate fi obținută 
numai prin intermediul unor cerințe concrete 

față de individ. Însă în acest caz, totul depinde 
cum este motivat mediul social prin care exis-
tă individul și cum îi sunt prezentate laturile 
esențiale ale culturii umane. Pentru armonia 
acestora sunt necesare soluții concrete care, 
în mod indispensabil, urmează a fi implicate 
toate aspectele culturii spirituale ce stimulea-
ză modelul perfect al dezvoltării umane și al 
intelectului uman.

Cultura spirituală în viața unei societăți este 
fundamentală, deoarece datorită ei se poate 
construi existența civilizată a omului. Respectiv, 
prin existența civilizată a omului/a comunității 
se produce procesul care reglează în mod echi-
librat necesitatea dintre materialism și spiritua-
litate. Astfel, omul și societatea simt necesitatea 
de a fi dependenți de cultura spirituală, care îi 
organizează de a înțelege corect legătura feno-
menelor naturale/sociale/personale, iar, în ace-
lași timp, percep corect necesitatea echilibrată 
a materialismului pentru existență. Deci, prin 
nivelul de civilizație al unei societăți/unui po-
por se prezintă nivelul de dezvoltare materială 
și spirituală al acestora, care, în același timp, 
este prezent și nivelul coeziunii dintre nece-
sitate și importanță. Astfel, pare că lucrurile 
sunt așezate perfect în sistemul existenței dintre 
materialism și spiritualitate, unde la bază este 
educația centrată pe cultura spirituală.

Cu toate acestea, este foarte vizibil și, cu cer-
titudine, există extrem de multă imperfecțiune 
în existența umană unde relația/necesitatea 
dintre materialism și spiritualitate este în dez-
echilibru, în special, în defavoarea fenomenului 

spiritual care, de fapt, este cel mai civilizat sis-
tem în conviețuirea/dezvoltarea umană. Aceste 
lucruri sunt prezente în societățile unde cul-
tura spirituală nu-și găsește locul potrivit în 
concepția/mentalitatea individului, iar cultura 
materialistă este privită și prezentă ca un factor 
primar și, poate, cel mai necesar în existență. 
Respectiva abordare este caracteristică unor 
popoare, în special, acelor popoare care se 
confruntă cu sărăcia, incultura și degradarea 
socială. Procesul de degradare socială începe 
anume atunci când educația spirituală în viața 
unui popor devine o necesitate minoră. Dar, cu 
părere de rău, acest fenomen este caracteristic 
și unor popoare ce sunt mai mult sau mai puțin 
pline de bunăstare, însă genetic fiind adepți 
ai materialismului. Deci, în asemenea socie-
tăți educația care ar urma să fie întemeiată pe 
caractere de spiritualitate nu există la nivelul 
necesar, aceasta fiind orientată mai mult către 
materialism.

Componentul materialismului este foarte 
vizibil la popoarele de origine latină, dacă să ne 
referim la continentul european, printre care 
se manifestă vizibil și în societatea italiană, cu 
toate că în această societate și fenomenele spi-
rituale își au locul său și sunt prezente ca valoa-
re. Respectiva abordare pusă în dimensiunile 
materialismului contemporan a luat proporții 
exagerate în ultimele decenii. Un exemplu viu 
este Basarabia sau R.Moldova care actualmente 
este împânzită de o sărăcie extremă, dar pe de 
altă parte omul societății pune un accent destul 
de mare pe  bunurile materiale sau pe lucruri 
neînsemnate ale materialismului, care în unele 
cazuri/sau în  majoritatea cazurilor este doar o 
mândrie/fudulie absurdă ce denotă caracter în 
modul de comportare și de interpretare a 
lucrurilor în viața socială și personală.

(continuare în numărul viitor)
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@ dr. GALINA MARTEA
academician, membru al 

Academiei Româno-Americane

Necesitatea de a exista în 
lumea pământească se 

suprapune pe conținuturi 
mai mult sau mai puțin 

importante, mai mult sau 
mai puțin necesare.

Cultura spirituală în 
viața unei societăți este 

fundamentală, deoarece 
datorită ei se poate 

construi existența civilizată 
a omului. 
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10 octombrie 2006. La ora 10 seara, pe Şoseaua Petergovsk  (Ru-
sia) s-a produs un tragic accident. În mașină se aflau soții Svitniov 
(Vadim și Natașa), împreună cu cei trei fii ai lor: Dmitri (Mitea), 
Pavel și Egor. În urma accidentului și-a pierdut viața Mitea care, 
la acea dată, avea 21 de primăveri...

Iar acum, atenție! După numai doi ani, părinții și frații au intrat 
în contact cu el cu ajutorul unui aparat, construit de tatăl lor, Vadim, 
iar mama, Natașa, a umplut de atunci zece caiete groase în care a 
notat toate convorbirile care le-a avut cu tânărul decedat!

Împreună cu Artiom Miheev, Candidat în științe fizico-mate-
matice, Docent, Președintele Asociației Ruse de Transcomunicație 
Instrumentală, Vadim Svitniov, Candidat în Ştiințe Tehnice și In-
giner hidroacustician, ajutați de un operator – medium au reușit 
să intre în contact cu Mitea!

Svitniov a prezentat în cadrul unei conferințe științifice la Sankt-
Petersburg raportul „Experiența transcomunicației instrumentale 
folosind computerul”, inclusiv o serie de înregistrări audio care 
au reprezentat argumente indubitabile ale legăturii obținute cu 
„lumea de dincolo”! După spusele lui, acest contact realizat a dat 
un răspuns clar la întrebările „Există viață după moarte!” și „Ce ne 
așteaptă pe noi acolo?”.

...„Să murim este o imposibilitate, noi trăim într-o lume a ar-
moniei și a dreptății”, a răspuns Mitea la o întrebare.

Aparatura electronică care a înregistrat aceste cuvinte din eter 
le-a permis celor care îl ascultau, Vadim și Natașa Svitniov, copii lor, 
Pavel și Egor, să recunoască imediat vocea: „Este Mitea al nostru!”

...Vadim Svitniov a citit numeroase cărți care prezentau expe-
riențele efectuate în lume și realizate de o serie întreagă de entuzi-
aști care încercau să intre în contact cu oameni decedați, folosind 
mijloace tehnice. S-a mirat foarte mult când a aflat că o „punte 
radiofonică cu lumea de dincolo” a fost încercată de genii precum 
Thomas Edison și Nikola Tesla. Şi a mai aflat că, încă din anul 
1959, suedezul Fridrich Jurgenson a fost primul cercetător care a 
descoperit fenomenul „vocilor electronice” – acesta înregistrând 
pe bandă de magnetofon vocea mamei sale care decedase cu mult 
timp în urmă!

Iar această metodă de legătura cu „lumea morților”, Jurgenson 
a denumit-o „Transcomunicația instrumentală”.

Cercetările pentru realizarea unei aparaturi performante conti-
nuă, continuă și discuțiile, întrebările și răspunsurile din „cele două 
lumi”. „Este un prim pas pentru a realiza o punte de comunicare 
permanentă cu «lumea de dincolo». S-a deschis o cale tehnică 
pentru realizarea unui receptor miniatural de tipul telefonului 
mobil”, este de părere Vadim Svitniov.

Stimaţi cititori, acest caz pe care vi l-am prezentat pe scurt, cât 
şi multe altele, sunt cuprinse în ultima carte apărută în anul 2014 
şi scrisă de eminentul ufolog, doctor în ştiinţe filozofice, profesor, 
academician la Academia Rusă de Ştiinţe Naturale, Vladimir 
Ajaja. Şi dacă subiectul v-a interesat, scrieţi-ne şi vi le vom pre-
zenta cu plăcere.

@ ALECU MARCIUC

CU GÂNDUL LA BOGDAN PETRICEICU HA{DEU:
S-A RELUAT LEG|TURA CU CEI DIN ALT| DIMENSIUNE!

FAPTE

EVENIMENT
Editată de  

UNIUNEA ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI 
DIN ROMÂNIA 

- Preşedinte DORU DINU GLĂVAN

Director general
DORU DINU GLĂVAN

Redactor şef 
RODICA SUBŢIRELU

Redactor şef-adjunct
MIHAELA RUSU

Secretar general de redacţie
OVIDIU ZANFIR

Director marketing 
şi publicitate
CONSTANTIN BĂJENARU

MEMBRI FONDATORI:
DORU DINU GLĂVAN (UZPR)

FLORIAN LAURENŢIU STOICA
RODICA SUBŢIRELU (UZPR)

MIHAELA RUSU (UZPR)

CLEMENTINA TIMUŞ (UZPR)

ELIZA ROHA
CORINA POPESCU (UZPR)

IOANA UNGUREANU
ELENA SANTAMARIA (UZPR)

ANCA SIMILEA GIACOMELLO
DOINA BÂRCĂ 
CLAUDIA MOTEA (UZPR)

BENONE NEAGOE (UZPR)

PETRE RĂCĂNEL (UZPR)

NICOLAE CABEL (UCIN)

Seniori editori:
Conf. dr. CORNELIU ZEANA (UZPR) 
Conf. univ. dr. GABRIEL I. NĂSTASE 
Gen. dr. EMIL STRĂINU (UZPR)

CORINA VLAD DIACONESCU (UZPR)

MARIAN DUMITRU (UZPR)

GEORGE CANACHE (UCIN)

ALEXANDRE ANDREI (Paris)

NICOLAE VASILE (UZPR)

CONSTANTIN BĂJENARU (UZPR)

Membri de onoare:
ASHOK KUMAR TYAGI (India)
BEN TODICĂ (Australia)

Concepţie artistică:
OVIDIU ZANFIR

Adresă: Uniunea Ziariştilor
Profesionişti din România
Bd. N. Bălcescu nr. 21, et. 4,
cam. 26, sect. 1, Bucureşti

Contact:
Tel: 021 317.92.25;
Fax: 021 313.06.72

cronicatimpului@gmail.com
uzprcronicatimpului.wordpress.com

Responsabilitatea juridică 
pentru conţinutul articolului 
publicat aparţine autorului.

Tipărit la: Gutenberg sa
Bd. Theodor Pallady, 287, sector 3, 
Bucureşti, 021.345.09.26 
gutenberg_sa@yahoo.com

ISSN: 2393-1086

IMPORTANT:
Pentru parteneriate, contracte de 
colaborare, publicitate, bartere, 
abonamente sau alte genuri de 

distribuţie, adresaţi-vă la:
c_bajenaru@yahoo.com

0751.094.053
Contaţi pe profesionalismul, competenţa 

şi probitatea noastră morală!

... dar și mult așteptata Lege a Sta-
tului Român prin care îndeletnicirea 
noastră să fie recunoscută oficial „crea-
ție”, asemeni compozitorilor, artiștilor 
plastici, coreografilor, cineaștilor, acto-
rilor, arhitecților, balerinilor, cântăre-
ților, deci nu un meșteșug oarecare, au 
întreținut atmosfera plăcută și optimistă 
în care s-a desfășurat, mai zilele trecu-

te, scurta, însă rodnica întâlnire a unor 
ziariști profesioniști din Sibiu (reuniți 
la Redacția Ziarului „Tribuna”, director 
general dnul. Mircea Bițu), cu dl Doru 
Dinu Glăvan, Președintele Uniunii Zi-
ariștilor Profesioniști din România. În-
cântați de veștile bune auzite, între care 
și cea referitoare la noul statut al ziaris-
tului român profesionist, cei prezenți și-

au propus nu numai să fie membri activi 
ai Uniunii, dar și să înființeze o Filială 
Sibiană UZP (cu statut juridic), în care 
să activeze, deopotrivă ziariști de presă 
scrisă, cât și reporteri de radio și televi-
ziune, inclusiv din județele învecinate.

A consemnat
IOAN VULCAN-AGNIŢEANUL

Sibiu, iulie 2016                                

Mândria de a avea noua Legitimaţie 
de Ziarist Profesionist UZP...

un simpozion cu tematica
„Promovarea sta]iunii

B\ile Herculane
pe plan na]ional
[i interna]ional”

[i lansarea unor c\r]i de excep]ie:
„B\t\lia pentru România” - 

volumul I
[i

„Începuturi târzii” - volumul II

Autor Dipl.ec. Petre R\c\nel,
membru al Uniunii Ziari[tilor 

Profesioni[ti din România

a organizat

Evenimentul a avut loc sâmb\t\, 06.08.2016, ora 18.00, 
la Hotel Afrodita, sala de conferin]e, din sta]iunea B\ile Herculane

Prim\ria B\ile Herculane [i Federa]ia „Societatea Civil\ Româneasc\”

[i
volumele de poezie
„Vise din vis” [i 

„Haiku”
din colec]ia

„DIN IUBIRE 
PENTRU TINE”

Autor Rodica 
V\t\man
Sub]irelu,
membru al 

Uniunii Ziari[tilor 
Profesioni[ti
din România.



IMPORTANT
Pentru toți cei care vor să susțină financiar publicația 

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

nr. RO04RNCB0072049700590007 
deschis la BCR sucursala București

Vă mulţumim!

- la nici 100 de km de Bucureşti, spre Câmpina.
Tratament balnear, masaj, salină, drumeţii, cazare, 
servicii alimentaţie publică, într-un peisaj mirific.

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

SC TELEGA BĂI SRL

Anton Ratiu,

Sub semnul 
„formei pure”

Întâlnire fericită între un bogat conținut ideatic și o 
remarcabilă virtuozitate tehnică, arta lui Anton Rațiu 
acoperă, firesc și fără ostentație, întreaga gamă a sculp-
turii, de la figurativul clasic la brâncușiana „esență a 
lucrurilor”. Astfel, în lucrările mici, adevărate bijuterii 
din bronz, concretețea capetelor de tauri se estompea-
ză, treptat, în enigmaticele portrete de femei, pentru a 
se converti, apoi, în geometria savantă a înlănțuirilor 
de fâșii și suprafețe. 

Aceeași diversitate a expresiei este prezentă și în 
sculpturile de mari proporții cu care maestrul Rațiu a 
înobilat, de-a lungul anilor, numeroase spații citadine: 
răstignit pe crucea albă a unui zid, Christul din bronz 
impregnează cu dramatism incinta Institutului Sf. Ma-
ria din București; încremeniți într-un „dialog” etern, 
taurii din burgul german Iserlohn încarcă atmosfera 
locului cu o energie ce parcă abia așteaptă să se descă-
tușeze; statuia primului primar român al municipiului 
Târgu Mureș devine, dincolo de gestul pios față de un 
personaj istoric, un reper identitar al urbei; „silueta 
elansată și imperială” a „Lebădei” se caligrafiază em-
blematic pe cerul cartierului bucureștean Pipera; iar  
„Fântâna arteziană” marchează inițialele ansamblului 
rezidențial American Village, învăluindu-le - într-un 
simbol al ciclicității și perpetuității universului - în 
dinamica fascinantei „benzi a lui Möbius”.

În aceste creații impresionante, artistul se elibe-
rează din încorsetarea limitărilor incintei, revendi-
cându-și ceea ce Umberto Boccioni numea: dreptul 
sculptorului de „a da corp spațiului care înconjoară 
obiectele și luminii care le scaldă”. Volumele bine 
echilibrate, suprafețele rugoase sau lustruite până 
la strălucirea aurului, aerul care mângâie plinurile și 
traversează golurile, jocul filigranat al luminii și apei 
- toate aceste elemente exercită asupra privitorului un 
farmec indelebil. 

Complexitatea și profunzimea tematicii, bogăția 
semnificațiilor induse, capacitatea de sinteză, forța de 
sugestie și rafinata îmbinare a vizualului cu tactilul vor-
besc despre un sculptor cerebral și sensibil, care simte 
vibrația materiei și caută să elibereze „forma pură”. 

@ DINU MORARU


