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Au sosit
Cronici din Est

C

artea Roxanei Dascãlu, Cronici din Est, care
a apãrut la finele lui noiembrie 2020 la editura Vremea, este simultan o poveste despre jurnalism, despre istoria recentã a României ºi despre
valorile prieteniei. Este greu sã scrii ceva despre cartea
unui prieten drag. Þi-e teamã cã eºti pãrtinitor, o obsesie
a jurnalismului. Am citit-o de trei ori, pentru a-mi calma
entuziasmul.
O carte excepþional scrisã, impecabil calibratã. O
carte despre munca în tranºeele ºtirilor, aºa cum înþelegea s-o cearã Reuters, probabil cea mai importantã agenþie de ºtiri a lumii.
Vã las sã savuraþi satisfacþia de a afla ce se întâmpla
în România, în fosta Iugoslavie sau în Transnistria în
anii ’90.
O carte scrisã de unul dintre cei mai mari jurnaliºti
români, prezenþã discretã în spaþiul limbii române, dar
care avea o semnãturã puternicã în presa lumii.
O carte a unui jurnalist care îºi iubeºte þara dincolo
de orgolii, chiar dincolo de iubirea absolutã pentru profesie. Care i-a lãsat pe alþii sã semneze articolele despre
România, atunci când punea lucrurile într-un context
favorabil þãrii sale, pentru ca relatarea sã fie ºi mai
credibilã.
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 Lucian Oancea

Punct ºi de la capãt

P

resa m-a fascinat puternic încã din copilãrie.
Bunicul de la Drãguºeni avea abonament la
cotidianul România liberã ºi la sãptãmânalul
Magazin, dar în multe nopþi ascultam în familie, la volum redus, posturile Radio Europa Liberã ºi Vocea Americii. Atunci am învãþat sã citesc printre rânduri. Explozia de publicaþii de dupã Revoluþie m-a pus în mare încurcãturã. Oferta era uriaºã, iar bugetul de adolescent.
Am fost printre cei care vânau zilnic Evenimentul Zilei
cu bulinã roºie — nu înþeleg de ce nu fãceam abonamente. În liceu, am avut prima experienþã jurnalisticã,
când, la Liceul Emil Racoviþã, s-a nãscut, cu sprijinul
Radio Galaþi, efemerul post Phoenix, care emitea cu ajutorul unei staþii prin boxe instalate în fiecare clasã. Atunci
am cunoscut pentru prima datã ºi cenzura.
În 1996 am pornit, împreunã cu prietenul Cristian
ARSENE, publicaþia Tinerii Liberali, dar care nu a supravieþuit mai mult de un numãr. Apoi a urmat prima
experienþã profesionistã, prin participarea în echipa ce a

fondat lunarul Opinia — unde am ajuns din vina unui alt
camarad bun, Emanuel PAVEL. Acolo l-am cunoscut pe
Dan MANOLE, iar etapa urmãtoare a fost la Fapta, coordonatã de el. ªi cum în redacþii nu curge întotdeauna
lapte ºi miere... într-o iarnã m-am rãzvrãtit, am plecat cu
câþiva prieteni la Brãila ºi am pregãtit un numãr rebel al
revistei ce trebuia sã demonstreze viziunea mea despre
periodic. Nu a fost niciodatã finalizatã ºi tipãritã. Existã
doar un exemplar scos la imprimantã pentru a fi prezentat unui investitor ºi pe care îl pãstrez cu grijã ºi acum.
Dar multe dintre ideile de atunci sunt acum materializate în proiectul ePRO.
Anii petrecuþi în presã mi-au creat multe bucurii, nopþi
nedormite, vise ºi prietenii. Sunt onorat cã mulþi dintre
oamenii pe care i-am întâlnit în aceastã cãlãtorie sunt
acum alãturi de mine în paginile acestui proiect. Pe magicianul Viorel Pîrligras l-am descoperit prin intermediul revistei Orion în adolescenþã ºi am pornit împreunã
proiectul ZIN, unde sufletul echipei este Cristina Ghidoveanu, care a venit alãturi de noi ºi aici. În momentul participãrii la proiectul Atlantykron, am
avut prima colaborare cu Traian Bãdulescu, iar
de atunci am mai avut proiecte de succes împreunã. Tot la Inelul de piatrã de lângã Capidava iam întâlnit pe Mihai Manea „Croco“, Tudor
Panait ºi Adi Dedu. Ei aduc acum în paginile
noastre imagini capturate de aparatele lor foto.
În lumea activismului civic, am cunoscut-o pe
Roxana Dascãlu, acum relocatã în sudul Franþei. Proiectele din domeniul artei m-au fãcut sã
colaborez în ultimii ani cu Walter Riess ºi cu
Sergiu Grapã, adevãraþi vrãjitori ai culorilor ºi
nu numai atât. Iar bucuria sã primim materiale
realizate de Irina Margareta Nistor ori Alexandru Mironov este una specialã. Dar surprizele
plãcute ale ePRO vor continua ºi în ediþiile noastre viitoare.
În vremurile actuale, materialele unei reviste lunare trebuie sã fie atemporale ºi atipice, cu
exclusivitãþi pe mãsura posibilitãþilor. Fluxul
informaþional al zilelor noastre are volum ºi vitezã colosale. Imaginaþi-vã un meta-fluviu Amazon al ºtirilor prãbuºindu-se într-o cascadã de
tip Niagara supradimensionatã. Poþi fi totuºi
deosebit prin corectitudine, relevanþã, inedit ºi
bucuria de a face presã. Un editorial ce justificã, mãcar parþial, apariþia unui proiect de tip activist atipic într-o lume asaltatã de avalanºe de
ºtiri false, ºocante, exclusive ori de ultimã orã
ar fi trebuit sã aparã în primul numãr. Sau nu.
Nu era nici o grabã. Revista ePRO este aici pentru a creºte ºi pentru a rãmâne. Sper sã vã facã
plãcere cãlãtoria.
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 Ion Cordoneanu

Goodbye, Lenin!

Î

n 2003, a fost lansat filmul Goodbye, Lenin! —
povestea dramaticã, pe alocuri comicã, a doamnei Kerner care, în urma unui infarct, cu puþin
timp înainte de cãderea Zidului Berlinului, stã în comã
opt luni ºi, amnezicã, se trezeºte într-o altã lume. Cei doi
copii ai ei trebuie, la sfatul medicului, sã o protejeze de
un alt ºoc, posibil fatal, ºi asta îi determinã sã însceneze
o realitate care sã fie coerentã cu credinþa doamnei Kerner în comunism. Pentru ea, comunismul nu cãzuse...
pentru doamna Kerner, istoria trebuia sã fie mumificatã,
asemenea mumiei de la Moscova a celui care afirmase
„Este adevãrat cã libertatea este preþioasã — atât de preþioasã, încât trebuie raþionalizatã“.

Comunismul fusese o înscenare a istoriei ºi aºa trebuia sã rãmânã ºi pentru doamna Kerner, pentru ca ea sã
poatã supravieþui: un fake-reality pe care familia o întreþine — un preþ prea mic, am spune, rezonabil chiar, pentru cei pe care îi iubim.
ªi totuºi, doamna Kerner meritã sã ºtie adevãrul. Dar
nu acum, nu atât de repede, nu deodatã... Tocmai de aceea, tot ce se petrece în jurul ei devine o scenã pe care
istoria este ºi regizor, ºi actor. Sãrbãtorirea zilei de naºtere a mamei este o înscenare grotescã la finalul cãreia
fiul conºtientizeazã cã „adevãrul este o noþiune vagã, pe
care o puteam adapta la mediul familiar al mamei“.
Comunismul a intrat în vieþile oamenilor ca o boalã
care a lãsat în urmã sechele ºi traume. Trauma doamnei
Kerner s-a instalat în urma pãrãsirii de cãtre soþul fugit
în Germania de Vest. Ieºind din depresie, ea îºi gãseºte
ca protector partidul ºi, culmea, pentru o ideologie materialistã, doamna Kerner devine „prea“ idealistã – este
constatarea unui prieten care ºtia cât zel avea ea ca
pedagog.

Într-un moment de sinceritate, mama le mãrturiseºte copiilor: în realitate, soþul ei, nefiind membru
de partid, a fugit în Vest pentru cã nu mai suporta presiunile regimului, iar ea ºtia asta. A avut ºi ea posibilitatea sã plece, dar i-a fost fricã. Mã întreb... fricã de
libertate? Prin mãrturisirea aceasta, ea însãºi recunoaºte cã trãia într-un sistem concentraþionar: „N-am plecat. A fost greºeala vieþii mele“, iar copiii trebuie
sã-ºi recupereze trecutul ºi sã gãseascã scrisorile pe
care tatãl lor le trimisese vreme de trei ani, aºteptând
un rãspuns de la ei.
Comunismul a speculat una dintre cele mai profunde
frici ale oamenilor, frica de libertate. Atunci, dacã Lenin
însuºi afirmã cã libertatea este preþioasã ºi tocmai de
aceea trebuie raþionalizatã, a avut el dreptate?! Pentru
doamna Kerner, e mai uºor de suportat o libertate raþionalizatã de cãtre o autoritate superioarã, ºi mulþi dintre
cei care au trãit în comunism au crezut la fel ºi au trãit la
fel. Comunismul a fost un vis urât, nu al omenirii, ci al
câtorva oameni care ºi-au dorit ca libertatea sã fie
raþionalizatã.
Existã fracturi în realitatea proiectatã a mamei. Semnificativã mi se pare scena în care mama, dupã opt luni
de stat în comã, aude cã vecinul de deasupra deschide
televizorul pe un post de televiziune vest-germanã, iar
copiii trebuie sã-i explice de ce se întâmplã asta: „Tovarãºul Ganske s-a îndrãgostit. Într-un concediu în Ungaria. De o pensionarã din... München. De atunci, iubirea
de partid cam scârþâie“.
Unii se salveazã prin iubire ºi reuºesc sã „dezerteze“, indiferent de vârstã, mai întâi din lagãrul conºtiinþei, apoi din cel totalitar. Alþii rãmân încã în carapacea
acestei înscenãri ºi trãiesc regretând trecutul. Iar alþii
se adapteazã „noii ordini“, jucând rolurile care sã-i propulseze în funcþii ºi demnitãþi, de unde dispun de oameni dupã poftã, îºi anihileazã duºmanii ºi pozeazã în
salvatori. Lenin încã vegheazã prin minþile lor în vieþile noastre...
În proiecþia doamnei Kerner însã, Lenin este asemenea unui arhanghel... chiar dacã de piatrã, purtat deasupra
oraºului ºi depus la periferia istoriei, dar arhanghel —
imaginea este puternicã, scena încãrcatã de dramatism
interior. Surprinzãtor este faptul cã Istoria pare a fi personajul principal în aceastã metaforã realistã: dacã ideologia totalitarã a radiat sau amputat trecutul, a siluit prezentul ºi a anexat viitorul, acum, în înscenarea dedicatã
doamnei Kerner, Istoria trebuia datã pe repede înainte!
Deci, într-un fel, re-scrisã, adusã la zi. Iar comunismul
lãsat în urmã...
De ce „Adio, Lenin“? Poate pentru cã Marx a fost ºi
a rãmas al Occidentului. Lenin este al Europei de Est, cu
tot cu homunculii creaþi de el, Troþky, Stalin ºi cei care
le-au urmat, iar asta e adevãrata lui vinã!
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 Ovidiu Vitan

M-aþi uitat în Pactul de la Varºovia

M

i-am satisfãcut stagiul militar (un ºablon cu
Lucrurile însã merg ºi mai departe. Am vizitat acum
o absurdã conotaþie sexualã) în anii ’80, pe câþiva ani Muzeul Aviaþiei ºi am gãsit acolo tehnica de
vremea când armata românã era aliatã cu luptã din vremea când eram cãtanã. Cine ºtie dacã buarmatele þãrilor socialiste în cadrul Pactului de la Varºo- toanele pe care le-am vãzut acum nu sunt chiar cele pe
via, împotriva NATO. În acea perioadã, Republica So- care le-am apãsat acum douã decenii? Nu e imposibil.
cialistã România ºi-a redus unilateral cheltuielile milita- Mã face însã asta trãdãtor al comunismului sau al demore cu 5%, ca sã le dea peste bot imperialiºtilor americani craþiei? Sunt rezervist al NATO (cel puþin aºa cred; nu
(zic asta cu toatã ironia proamericanului). Acum, Româ- m-a informat nimeni nimic pe tema asta. Ultimul ordin
nia este împinsã sã ºi le sporeascã la peste 2% din PIB. care mi s-a dat a fost cã, dacã voi primi un anumit indiIar asta înseamnã, nu matematic, ci în scop propagan- cativ, chiar ºi dupã zeci de ani de la lãsarea la vatrã, sã
distic, victorie cu 3% în favoarea Pactului de la Varºo- mã prezint urgent la oaste, cã am intrat în starea de rãzvia. Dar e posibil sã nu fie singura victorie, pentru cã boi. Ce mã fac dacã-l primesc?!), dar am apãsat butoageneraþia mea ºi cea anterioarã au ieºit din armatã victi- nele dintr-o unitate militarã a Pactului de la Varºovia al
me ale unui fenomen pervers, paradoxal ºi care îºi în- cãrei rost era sã distrugã avioanele NATO. Nu e vina
ghite singur coada în mai multe feluri.
mea cã am fãcut traseism militar, dar care tabãrã am trãLasã cã nu am venit acasã cu avantajele mult invoca- dat-o? ªi, implicit, în caz de rãzboi, eu de partea cui o sã
te ale cãtãniei (cum ar fi „Armata te învaþã sã fii mai fiu? Am depus jurãmântul militar faþã de armata comuorganizat“ — e caraghios, azi poþi rezolva asta rapid cu nistã (chiar dacã o uram), ºi nu faþã de NATO (în care
un coach de dezvoltare personalã!), dar stagiul meu mi- cred). Sã merg cu legea sau cu cauza? Cu inima sau cu
litar a însemnat 16 luni din viaþã în care m-am bucurat creierul? Ca sã nu mai vorbim cã sunt bãiat de greoaie
de o deosebitã pregãtire în agriculturã ºi construcþii in- sisteme sovietice Volhov, cu tehnologie analogicã ºi cadustriale. Aºadar, în loc de mândru rãzboinic al patriei drane fizice cu ace de fier; la o adicã, ce sã fac eu cu
socialiste ºi al Pactului de la Varºovia, am terminat ar- agilele Patriot digitale americane?
mata mai curând ca inofensiv fierar-betonist. Numai cã
Apoi, dacã bromura din ceaiul comunist conþinea ºi
existã o micã problemã: acum armata românã este parte un drog care, în caz de rãzboi, mã va face sã mã întorc
a NATO. Dacã izbucneºte un rãzboi, eu pe cine împuºc? împotriva NATO? Bromura e suspectatã de a lua soldaAm fãcut armata undeva în ultimii ani de existenþã tului dorinþa sexualã, dar dacã îmi va lua pasãmite mina Pactului de la Varºovia. Cu alte cuvinte, pe atunci eram þile ºi-mi voi secera camarazii actuali? ªi chiar dacã nu
duºmanul NATO. Dupã care au trecut fulgerãtor 16 ani va fi aºa, nu cumva voi fi împuºcat de camarazii din
ºi m-am pomenit în NATO. ªi chiar dacã Pactul de la NATO când vor descoperi cã am depus jurãmântul în
Varºovia nu mai existã din 1991, nu sunt totuºi eu de azi armata inamicã? ªi atunci ce sã mã fac? Sã mã predau
duºmanul lui eu de ieri? În anii ’80, duºmanul meu, pe ofiþerilor NATO, cã sunt duºmanul lor, deºi nu sunt? Sã
care l-am aºteptat cu lopata, sapa de scos sfecla ºi foarte devin un ronin român, al cãrui stãpân a murit, dar el conpuþin cu Kalaºnikovul în mânã, timp de 16 luni, era tinuã sã-i cãsãpeascã inamicii pentru cã aºa a jurat? Sã
NATO. În 2020, sunt unul dintre cei
lupt singur în numele Pactului de la
din NATO, deci duºmanul celui care
Varºovia, asemenea unui nou Teruo
eram în adolescenþã.
Nakamura, soldatul japonez care, sinPe atunci, oficial, inamicul meu era
gur pe o insulã în Pacific, în mod uniNATO, dar neoficial, adevãratul duºlateral, nu a depus armele 29 de ani
man era, evident, Ceauºescu, deci Pacdupã încheierea rãzboiului?
tul de la Varºovia. Am fost luat împoNu ºtiu rãspunsurile la întrebãrile
triva voinþei mele într-o armatã pe care
astea. Dar ºtiu cã am fost scãpat între
o detestam, ca sã apãr un sistem politic
pliurile istoriei ºi uitat acolo. ªi din
pe care îl uram, împotriva unui sistem
cauza asta sunt bolnav de sindromul
politic pe care îl doream. Eu cel de asCapgras — cel care te face sã crezi cã
tãzi sunt duºmanul eului meu de ieri.
apropiaþii þi-au fost înlocuiþi cu dubluSunt în NATO ºi, în acelaºi timp, am
rile lor — în formã agravatã: cu privirãmas inamicul NATO. Acum, duºmare la mine însumi. Sunt un doppelnii NATO sunt teroriºtii, care însã pe
gänger cu un AK-47 într-o mânã, un
vremea pactului aveau legãturi strânse
M16 în cealaltã ºi mi le-am pus pe
cu Ceauºescu, comandantul suprem al
amândouã la tâmple. Sunt propriul
armatei române. Ce înseamnã asta, cã
meu geamãn vitreg. I am my worst
peste alþi 16 ani o sã fiu în ISIS?
nightmare.
Foto: Ovidiu Vitan
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 Lucian Suciu

Soarta marilor imperii sau
„Mamutul ºi ªoricelul”
(150 de ani de la naºterea lui Lenin)

M

Foto: ebay

arele Rãzboi (1914-1918) a fost purtat —
pânã la anihilare — cu orice mijloace existente. De la gazele chimice care distrugeau
plãmânii soldaþilor pânã la tancuri, submarine ºi avioane, comunicaþii în timp real ºi ideologii patriotarde. Fiecare dintre imperiile europene implicate a mobilizat orice resursã imaginabilã.
Imperiul german a folosit una dintre armele cele mai
devastatoare din lume: contaminarea ideologicã. Pentru
ca sã îºi elibereze flancul estic, nemþii au folosit „virusul“ marxismului reinterpretat. Teoriile lui Karl Marx
erau deja depãºite la izbucnirea rãzboiului. Dar lupta clasei muncitoare cu burghezia ºi cu sistemul capitalist îºi
gãsise un nou profet.
Cel mai important „influencer“ al secolului XX,
Vladimir Ilici Ulianov, rãmas în istorie cu supranumele
LENIN, preluase ideile marxismului, dar nu în varianta
pacifistã. Lenin nu promova jumãtãþile de mãsurã. Doctrina lui, care îi ºi poartã numele (leninism), afirmã foarte simplu: muncitorii din întreaga lume trebuie sã lupte
pentru „totul sau nimic“.
În viziunea lui Lenin, burghezia este o clasã socialã
cancerigenã. Nu este de ajuns sã o þii sub control, sã îi
rãreºti rândurile. Burghezia trebuie sã disparã în întregime. Dacã muncitorimea ar permite existenþa unui nucleu al burgheziei, în timp, toate victoriile muncitoreºti
s-ar transforma în înfrângere.
Germania: imperiu tânãr, care se baza pe o burghezie
activã ºi foarte puternicã. Clasa muncitoare a þãrii era
educatã ºi calificatã. Muncitorii erau organizaþi într-unul
dintre cele mai puternice partide de pe scena politicã.
Partidul Social-Democrat German a susþinut, pe motive patriotice, intrarea Germaniei în rãzboi. Acestã decizie a rupt Internaþionala Socialistã. Lenin a denunþat
social-democraþia ºi a pus bazele unui nou curent ideologic muncitoresc, comunismul.
Entuziasmul rãzboinic s-a transformat în coºmar.
Muncitorii s-au transformat în soldaþi, locul lor a fost
luat de femei, care erau mai prost salarizate. Burghezia a
plãtit acelaºi preþ de sânge. În tranºee erau militari din
toate clasele sociale.
Însã exista o diferenþã. Familiile burgheze au pãstrat
capacitãþile de producþie ºi aveau contracte cu Statul.
Muncitorimea a sãrãcit, burghezia nu.
Cine s-a gândit sã atace Imperiul rus cu „virusul“ fabricilor deþinute în comun de cãtre muncitori, al pãmânturilor deþinute în comun de cãtre þãrani, nu a luat în
calcul viteza de rãspândire a noilor idei.
Germanii au acceptat sã îl strecoare pe Lenin în Rusia, cu ajutorul vestitului vagon blindat. Rezultatul a fost
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peste cele mai optimiste aºteptãri. Soldaþii se ridicau din
tranºee ºi plecau spre casã. Ofiþerii care se opuneau erau
împuºcaþi. Lenin a preluat puterea ºi a scos þara din rãzboi. A cedat mari teritorii cãtre Germania.
Ce ar fi putut merge rãu în toatã aceastã poveste?
În urma acestui imens succes, s-a însãmânþat dezastrul imperiilor. Germania a reuºit sã aplice proverbul: „a
sãdi vânt ºi a culege furtunã“. Imperiile mamut au sucombat unul dupã altul.
În numai un an, patru imperii europene s-au destrãmat. Germania a pierdut toate coloniile de peste mãri.
Imperiul Austro-Ungar ºi Imperiul Otoman s-au spart în
bucãþi mici. Imperiul rus s-a destrãmat. Sau nu?
Lenin a reuºit, prin acþiuni hotãrâte, sã punã mâna pe
putere. A mobilizat prin discursuri. A creat un stat al sovietelor. Cu doar doi-trei ani înainte, noul stat nici nu
putea fi imaginat, de cãtre nimeni. Science fiction devenit realitate.
Restul este istorie. Comunismul a forþat capitalismul
sã punã accent pe programe sociale. Datorãm azi programele de sãnãtate, asigurãrile de pensii, ºomaj, boalã,
eforturilor capitalismului de a convinge clasa muncitoare de „bunele sale intenþii“.
Conflictul a fost foarte costisitor pentru ambele tabere. Comuniºtii au atacat cu muncã de masã, planificatã,
care sã ridice nivelul de trai al þãrilor captive. Am putea
spune cã au reuºit. Cartiere din beton trase la indigo au
apãrut în tot spaþiul est-european.
Capitalismul a contraatacat cu fantezia ºi creativitatea. Produsele din occidentul capitalist aveau un aspect
atrãgãtor. Televizorul color, video-casetofonul ºi automobilele cu forme moderne au fost armele anti-comuniste.

De data asta, reuºita se poate cuantifica. Comunismul a dispãrut la final de secol XX. China nu intrã în
calcul. Este o þarã capitalistã, condusã de comuniºti. Dar
tensiunile se acumuleazã. Cuba a rãmas comunistã mai
degrabã de nevoie. Nici nu prea se mai aude de Cuba,
dupã ce în anii ’70 era supervedetã. Coreea de Nord este
un mare experiment social.
ªi acum, în lipsa unui sistem politic muncitoresc extrovertit, capitalismul se elibereazã de spaimele secolului trecut (comunismul chinez este mai degrabã introvertit, cãutând sã nu stea în lumina reflectoarelor). Sunt
probleme cu pensiile. Sunt probleme cu ramurile industriale. Nu prea mai sunt respectate contractele de muncã. Muncitorul este un mic „patron“, prin faptul cã angajatorul îl contracteazã doar pentru o lucrare. Trebuie
sã aibã obligatoriu firmã proprie.
Teoria lui Lenin se dovedeºte corectã. Burghezia capitalistã eliberatã de teama comunismului devine o nouã
nobilime.
ªi tot acest freamãt a fost iniþiat de un anonim din
aparatul imperial german, un mic ºoricel care s-a gândit
sã îl „foloseascã“ pe Lenin ca armã ideologicã.
Probabil cã ºefii lui au fost încântaþi. Poate cã a primit ºi o avansare pe un alt post...
Pun un pariu cu istoria. Scenariu science fiction.
Vom mai auzi de leninism. Poate cã va fi rebotezat,
dupã numele unui nou profet. Însã „infecþia ideologicã“
nu a dispãrut. E þinutã sub control. „Bolnavul“ însã, pentru cã se simte mult mai bine, nu se mai gândeºte la „boalã“. Poate va avea viaþã lungã. Sau, poate cã un mic ºoricel, dornic de afirmare...
Chiþ-chiþ...

Statuia lui Lenin din Ucraina, în drum spre Austria, pentru a fi vândutã pe ebay.
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 Lucian Oancea

A

Mãrirea ºi
decãderea

pogeul glorificãrii lui Lenin a fost atins în România cu ocazia centenarului naºterii primului lider sovietic. Operele sale fuseserã publicate în tiraje mari de-a lungul deceniilor cinci ºi ºase,
imaginea sa era folositã intensiv la mitingurile politice,
chipul sãu nu lipsea pe mãrcile poºtale ºi în opere de
artã. În 1970, revista Magazin Istoric a realizat un numãr special dedicat evenimentului, iar restul presei a alocat spaþii ample evenimentului. Apoi, pe fondul cultului
personalitãþii lui Nicolae Ceauºescu ºi a unui comunism
local naþionalist, importanþa lui Lenin a scãzut pentru
regim.
Anul acesta, am fi dorit sã lansãm revista ePRO în
luna aprilie, având ca subiect principal momentul de 150
de ani de la naºterea lui Vladimir Ilici. Dar a sosit pandemia ºi planurile au fost schimbate de noile realitãþi cotidiene. La fel ca Marea Revoluþie din Octombrie, ajungem sã punctãm momentul în noiembrie.
România l-a uitat pe fostul lider sovietic, omul care a
dat startul unor schimbãri ce au adus decenii de durere
în þara noastrã. Facþiunile politice locale apropiate comunismului sunt irelevante la alegeri. Am reuºit sã gãsesc un singur articol referitor la subiect, apãrut online
pe socialistul.ro. Realizat de Gheorghiþã Zbãganu, membru al Biroului Executiv al Partidului Socialist Român,
care-ºi aminteºte: „Am deschis de curiozitate Google sã
vãd câte intrãri are: 43 milioane. S-au scris despre el
cãruþe de cãrþi. ªi se vor mai scrie. Când eram în clasa
întâi, am avut o temã la caligrafie: sã scriem o paginã de
«Lenin a trãit. Lenin trãieºte. Lenin va trãi.» Aºa e. Lenin face parte dintre cei care vor trãi.“
Momentul oficial din 22 aprilie 2020 a coincis cu
primul val al pandemiei. Lumea era preocupatã de alte
probleme la ordinea zilei. Într-o Moscovã în carantinã,
marºul organizat de comuniºtii lui Gennady Zyuganov,
cu dispensã specialã a puterii, a adunat doar câteva zeci
de persoane. Totuºi, în iunie anul acesta, s-a dezvelit o
statuie de 2,15 m a lui Lenin, prima din fosta Germanie
de Vest. Iniþiativa a venit de la un mic partid de extremã

stângã, MLPD, care a achiziþionat o sculpturã din Cehia, turnatã în 1957. Monumentul a fost inaugurat în
micul oraºul Gelsenkirchen din centrul zonei industriale
Ruhr, în faþa a sute de participanþi ºi cu manifestaþii de
protest.
Ar fi bine sã ne reamintim din când în când catastrofele istoriei, pentru a încerca sã evitãm repetarea lor.
Lenin a fost subiectul unui cult al personalitãþii ce a lãsat urme adânci în lumea în care trãim. Ne place sã credem cã a ajuns în lada de gunoi a istoriei. ªi cã va rãmâne veºnic acolo.

Lenin de vânzare
La 150 de la naºterea sa, Lenin este de vânzare. Sub
diverse forme: monede, medalii, insigne, timbre, steaguri, cãrþi, diverse obiecte de artã — pe okazii, olx ori
ebay. De pe cea mai popularã platformã de tranzacþionare între persoane private la nivel mondial se poate cumpãra chiar o statuie din bronz de 4,8 metri ºi care cântãreºte 4,3 tone. Provine din fostul imperiu sovietic — zona
centralã a Ucrainei — ºi costã doar 98.000 de euro, sumã
care probabil poate fi negociatã. Opera de artã se aflã
acum depozitatã în Austria, vine însoþitã de acte de provenienþã ºi poate fi expediatã oriunde în lume. Contra
cost.

Destinul statuii din Bucureºti
Cucerirea puterii în România de cãtre comuniºti a
deschis o cursã de preamãrire prin artã a principalilor
promotori ai curentului politic la modã: Marx, Engels,
Stalin ºi, mai ales, LENIN. La aniversarea a 90 de ani de
la naºterea primului lider sovietic, partidul a dorit o statuie impresionantã în capitalã. Scluptorul Constantin Baraschi a proiectat una, chiar a ºi turnat-o în bronz, dar a
fost consideratã nereuºitã de cãtre conducerea politicã a
þãrii. Proiectul lui Boris Caragea a câºtigat concursul organizat în acest sens, iar în 21 aprilie 1960, un monument de 9 metri (6,15 m având sculptura) a fost inaugurat pe esplanada Casei Scânteii. A rãmas acolo pânã la
scoaterea ei de pe soclu, în 5 martie 1990. Timp de 20 de
ani, statuia a fost pãrãsitã în zona zidului Palatului Mogoºoaia. În 2011, primãria capitalei o mutã într-o locaþie
secretã, pentru a se evita distrugerea sa de cãtre vandali
ori hoþi de metale reciclabile. În exclusivitate, revista
noastrã vã prezintã imagini recente ale statuii.
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 Ion Neagu

Republica Moldova în zodie electoralã

I

atã cã, pe 1 noiembrie, s-a încheiat primul act al
spectacolului politic „Alegerea Preºedintelui Republicii Moldova“. Pe fundalul crizei social-economice ºi sanitare, campania electoralã a fost plictisitoare ºi anemicã. Nimic nou, nu se anunþa nici o
surprizã.
Deºi la startul campaniei electorale s-au aliniat nu
mai puþin de opt candidaþi, multiplele sondaje de opinie
îl dãdeau favorit pe actualul ºef al statului, Igor Dodon,
care urma sã se dueleze în turul al ll-lea cu ex-premierul
Maia Sandu, beneficiind de un avantaj de aproximativ
10% în faþa acesteia; astfel, urma sã se repete acelaºi
scenariu ca la alegerile prezidenþiale din 2016.
Igor Dodon, în mesajul sãu electoral, a speculat rivalitatea geopoliticã ºi nostalgiile electoratului pro-rus, pledând în favoarea unei integrãri a Republicii Moldova în
Uniunea Euro-Asiaticã alãturi de Rusia ºi de alte state
ex-sovietice. În timpul campaniei,
s-a bucurat de un sprijin consistent
din partea liderilor Federaþiei Ruse:
preºedintele Vladimir Putin, ministrul de externe Kirill Lavrov, directorul serviciului de contraspionaj
extern Serghei Narîshkin, care i-au
adresat mesaje de susþinere. A beneficiat din plin de resursele administrative, de sprijinul întregului
aparat de stat ºi al Partidului Socialiºtilor de la guvernare, al cãrui lider defacto este.
În acelaºi timp, autoritatea lui
Igor Dodon a fost puternic erodatã
de actele de corupþie la care s-a dedat pe parcursul mandatului; este
suspectat cã, împreunã cu Vladimir Plahotniuc, Ilan Shor
ºi alþii, a participat la furtul unui miliard de dolari din
Banca Naþionalã a Moldovei. Iar în calitate de ºef al statului, s-a manifestat ca un agent de influenþã al Federaþiei Ruse, atât pe plan extern, cât ºi intern.
Liderul Partidului Acþiune ºi Solidaritate, Maia
Sandu, de-a lungul anilor, atât din poziþia de ministru al
educaþiei, cât ºi din cea de premier, s-a manifestat ca o
aprigã militantã pentru un stat de drept, pentru justiþie
socialã, anti-fraudã ºi anti-corupþie. Este un politician
de facturã nouã ºi stã ferm pe poziþii pro-UE. Deci, un
antipod perfect al lui Dodon.
Vulnerabilitãþile Maiei Sandu sunt legate de participarea la guvernare în funcþia de premier alãturi de
Dodon ºi de Partidul Socialiºtilor în perioada iunie-noiembrie a anului 2019, perioadã în care ºefului statului
(citeºte Rusiei) i-au fost cedate Ministerul Apãrãrii, Serviciul de Informaþii ºi Securitate, Serviciul Pazã de Stat
ºi alte pârghii importante ce þin de securitatea statului.

Maia Sandu, deºi deþine cetãþenia românã, a ezitat sã
se pronunþe tranºant ºi clar în problema unitãþii naþionale a românilor de pe cele douã maluri ale Prutului,
ceea ce a nemulþumit nucleul dur al unioniºtilor din
Basarabia.
Aºadar, pe 1 noiembrie, seara, dupã o zi marcatã de o
prezenþã redusã la urne (sub 43%) ºi multiple fraude electorale, comise în special de adepþii ºefului statului, a venit
ºi surpriza: în primul tur de scrutin, Igor Dodon a cedat
în faþa Maiei Sandu, ºi e posibil sã piardã ºi în turul
al II-lea. Numãrul votanþilor lui Dodon s-a împuþinat considerabil. Dacã, la prezidenþialele din 2016, în favoarea
actualului ºef al statului au votat 47,98% din alegãtori,
în 2020 au rãmas doar 32,61%. Dodon a pierdut circa
240 de mii de votanþi. Actele de corupþie la care s-a dedat în perioada mandatului au tras greu la cântarul electoral, iar susþinerea acordatã de liderii Rusiei nu a mai
contat atât de mult. O parte din alegãtorii lui Dodon au migrat cãtre alþi
doi candidaþi pro-ruºi: primarul de
Bãlþi, Renato Usatîi, ºi reprezentantul partidului Shor, Violeta Ivanov.
Maia Sandu a acumulat 36,16%
din sufragii, devansându-l pe Dodon
cu 47769 voturi, sau cu 3,55%. Este
un câºtig important pentru ea ºi pentru partida pro-europeanã, dar ºi o
înfrângere moralã enormã pentru actualul ºef de stat.
Dupã patru ani în care s-a aflat
în cea mai înaltã funcþie, autoritatea
lui Dodon s-a erodat iremediabil; el
nu mai conteazã. Acest lucru îl înþeleg o bunã parte din foºtii sau actualii sãi alegãtori, dar ce e mai important, se pare cã ºi
oficialii de la Moscova. Zilele trecute, dupã expirarea
primului tur de scrutin, Ministerul de Externe al Federaþiei Ruse a declarat cã Moscova va colabora cu preºedintele ales al Republicii Moldova, indiferent cine va fi
acesta. E un mesaj foarte clar, atât pentru Igor Dodon,
cât ºi pentru electorat.
Pe 15 noiembrie va avea loc turul al ll-lea al alegerilor Preºedintelui Republicii Moldova. Rezultatele, în
mare parte, depind de urmãtoarele: 1) mesajul pe care îl
va transmite electoratului Maia Sandu; 2) pentru cine
vor vota alegãtorii lui Renato Usatîi ºi Violeta Ivanov;
3) dacã va reuºi electoratul pro-european ºi unionist sã
se mobilizeze exemplar ºi sã participe masiv la scrutin
de o asemenea manierã încât prezenþa la urne sã atingã
55-60%.
Lucrurile tind sã revinã la normalitate. Republica
Moldova are mari ºanse sã reaparã pe harta Europei.
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 Victor ªutac

Noaptea cercetãtorilor

P

rimul eveniment din seria Noaptea Cercetãtorilor Europeni a fost organizat în 2005, ºi de
atunci, peste 2,5 milioane de oameni au
celebrat ziua dedicatã promovãrii ºtiinþei. Proiectul se
adreseazã minþilor curioase ºi tinerilor care doresc sã înceapã o carierã în cercetare, oferind o mare varietate de
activitãþi ºtiinþifice ºi educative. Pe termen lung, evenimentul atrage noile generaþii cãtre munca de cercetare ºi
activare profesionalã în acest domeniu, în interiorul Uniunii Europene, ºi creºte respectul publicului larg faþã de
munca nevãzutã a cercetãtorilor. Proiectul este co-finanþat
de Comisia Europeanã, prin acþiunile „Marie
Sk³odowska-Curie“, ºi se desfãºoarã în aceeaºi zi în toate þãrile membre ºi afiliate.
În 2020, organizarea va fi altfel. În primul rând, data
s-a decalat cu douã luni, din cauza situaþiei epidemice
europene. Pe de altã parte, vom încerca sã organizãm
evenimentul predominant online. Vom face înregistrãri
de experimente, prezentãri, dezbateri online, iar dacã situaþia pandemicã o va permite, vom organiza ºi întâlniri
directe, la scarã redusã, cu respectarea tuturor regulilor
de distanþare ºi securitate impuse la acea datã. Deºi cu
greutate, toate activitãþile de cercetare se desfãºoarã în
continuare în toate instituþiile sucevene, tematica s-a
schimbat major ºi organizarea activitãþilor este alta, dar
curiozitatea, dorinþa de a afla, de a cãuta ºi de a inova
este vie ºi uneºte în continuare comunitãþile ºtiinþifice
de cercetãtori.

Noaptea Cercetãtorilor Europeni
a reunit în 2019 la Suceava
peste 2500 de participanþi
Peste 2500 de suceveni au explorat standurile experimentale pregãtite de organizatori pentru Noaptea Cercetãtorilor Europeni, eveniment ce a avut loc vineri, 27
septembrie, pe Esplanada Universitãþii „ªtefan cel Mare“
din Suceava. Cei 114 cercetãtori, profesori ºi tineri pasionaþi de ºtiinþã ºi tehnologie care au coordonat ºi prezentat activitãþile ºi-au propus sã promoveze universul
ºtiinþei ºi tehnologiei în rândul publicului larg ºi sã
atragã interesul tinerilor cãtre o carierã în cercetare ºi
inovare. Astfel, vizitatorii au putut explora atât lumea
microscopicã, cât ºi evoluþia universului, au participat
la experimente inedite de fizicã, chimie ºi biologie, dar
ºi la testarea de tehnologii moderne precum Li-Fi, comunicaþii 5G, realitate augmentatã, biometrie forestierã,
sisteme automate, roboþi, drone, scannere ºi imprimante
3D, vehicule electrice ºi semafoare inteligente. În realizarea acestor activitãþi, reprezentanþilor facultãþilor cu
profil ingineresc din USV (Facultatea de Inginerie Electricã ºi ªtiinþa Calculatoarelor, Facultatea de Inginerie
Mecanicã, Mecatronicã ºi Management, Facultatea de

Inginerie Alimentarã ºi Facultatea de Silviculturã) li
s-au alãturat profesori ºi elevi de la Colegiul Naþional
„Petru Rareº“ Suceava, Colegiul Naþional „ªtefan cel
Mare“ Suceava, Colegiul de Artã „Ciprian Porumbescu“ Suceava, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarã
Suceava, Colegiul Naþional „Eudoxiu Hurmuzachi“ Rãdãuþi, Colegiul Tehnic „Laþcu Vodã“ Siret ºi Liceul Tehnologic „Tomºa Vodã“ Solca.
Beneficiind de caracterul comprehensiv al USV, activitãþile Nopþii Cercetãtorilor Europeni de la Suceava
s-au extins ºi în afara ariilor obiºnuite de ºtiinþe exacte
ºi inginereºti ºi au inclus în plus: procese simulate desfãºurate de Facultatea de Drept ºi ªtiinþe Administrative, jocuri ºi activitãþi creative pentru copii organizate de
Facultatea de ªtiinþe ale Educaþiei, activitãþi multimedia
organizate de Facultatea de Litere ºi ªtiinþe ale Comunicãrii, informare turisticã ºi un Port Cultural, organizate
de Facultatea de ªtiinþe Economice ºi Administraþie Publicã, consiliere medicalã ºi demonstraþii sportive realizate de Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport, inclusiv
Touchball, un joc sportiv inventat ºi omologat de cãtre
USV, precum ºi laboratorul mobil de criminalistã al Inspectoratului Judeþean de Poliþie Suceava ºi activitãþile
informative realizate de Direcþia Generalã Anticorupþie
Suceava.
Cel mai vizionat experiment la aceastã ediþie a fost
cel al descãrcãrilor electrice generate de Bobinele Tesla
în ritmul unor melodii diverse. Aceastã atmosferã electrizantã a fost completatã de un program artistic, asigurat de cãtre Casa de Culturã a Studenþilor Suceava.
Principalii organizatori ai evenimentului de la Suceava au fost: Universitatea „ªtefan cel Mare“ din Suceava,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava, Societatea ªtiinþificã Cygnus, Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Suceava, MILSET Romania, alãturi de 50 de tineri

11
voluntari. Subliniem totodatã faptul cã zeci de ºcoli ºi
licee din Suceava, Fântâna Mare, Ipoteºti, ªerbãuþi, Marginea, Fãlticeni, Broºteni, Gura Humorului, Moara, Drãguºeni, Rãdãuþi, Solca, Liteni, Coºna, Udeºti, Bosanci,
Dumbrãveni au participat în grupuri organizate, facilitând astfel desfãºurarea activitãþilor.
Desfãºuratã simultan în peste 400 de oraºe din
întreaga Uniune Europeanã, Noaptea Cercetãtorilor
Europeni face parte din seria de evenimente finanþate de
cãtre Comisia Europeanã prin Programul Cadru de Cercetare ºi Inovare H2020, acþiunile „Marie SklodowskaCurie“, cu scopul de a arãta publicului larg ce înseamnã
sã fii cercetãtor ºi cât de interesantã poate fi munca de
cercetare.

Sursa foto: Cygnus
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Î

Concursul Naþional de ªtiinþã
ºi Tehnologie RoSEF

ncepând cu anul 2009, se desfãºoarã la Suceava
Concursul Naþional de ªtiintã ºi Tehnologie RoSEF, sub egida Comisiei Naþionale a României
pentru UNESCO, având ca organizatori Societatea ªtiinþificã CYGNUS-centru UNESCO, Universitatea „ªtefan
cel Mare“ Suceava, Inspectoratul ªcolar al judeþului Suceava ºi Colegiul Naþional „Petru Rareº“ Suceava.
Concursul reuneºte cele mai importante lucrãri inovative ºi studii realizate de elevii din România, grupate
în 4 domenii majore:
1. ªtiinþe (fizicã, chimie, matematicã, biologie, ecologie, ºtiinþe ale pãmântului, economie etc.);
2. ªtiinþe aplicate (energie neconvenþionalã, electronicã, mecanicã, roboticã, medicinã etc.);
3. Informaticã ºi tehnologia informaþiei;
4. Roboticã.
Conform regulamentului acestui concurs, câºtigãtorii competiþiei naþionale ROSEF vor forma echipajele
reprezentative ale Românei pentru participarea la urmãtoarele competiþii internaþionale:
¾ International Science and Engineering Fair (Intel
ISEF), organizatã în fiecare an în Statele Unite, fiind cea
mai veche ºi mai mare competiþie de proiecte, concurs
mondial aflat la a 62-a ediþie ºi la care participã anual
peste 3.000 de elevi din 60 de þãri de pe mapamond; în
anul 2013, Marele Premiu al concursului INTEL ISEF
din SUA a fost câºtigat de un român, Ionuþ Budisteanu
din Râmnicu Vâlcea, lucru ce confirmã potenþialul elevilor noºtri;
¾ Environmental Science Fair (I-SWEEEP), organizat anual la Houston (Statele Unite), reuneºte elevi din
50 de þãri, care prezintã proiecte legate de protecþia mediului, roboticã ºi energii neconvenþionale;
¾ International Environment Sustainability Project
Olympiad (INESPO), organizat anual la Amsterdam, reuneºte elevi din întreaga lume;
¾ Expo Science International of International Movement for Leisure Activities in Science and Technology (MILSET), organizat în þãri din Europa, expoziþie de
ºtiinþã ºi inventicã dedicatã tinerilor din întreaga lume;
¾ Exporecerca Jove — Barcelona, Spania;
¾ EUCYS — Sofia, Bulgaria;
¾ I3F — Malang, Indonezia;
¾ INEPO — Istanbul, Turcia;
¾ IFESTT —Monastir, Tunisia.
Juriul Concursului Naþional de ªtiintã ºi Tehnologie
ROSEF este format din jurnaliºti de ºtiinþã, profesori
universitari, cercetãtori, inventatori, iar preºedintele juriului a fost, încã de la prima ediþie, profesorul ºi scriitorul Alexandru Mironov.

Implicarea tinerilor în astfel de acþiuni, în care sã-ºi
punã în valoare creativitatea, talentul, prin exprimarea
ºi interpretarea proprie, oferã accesul cãtre o educaþie
completã ºi complexã, dar ºi descoperirea ºi promovarea unor talente în inovare ºi inventicã. Dorinþa noastrã
este aceea de a duce mai departe, an de an, acest concurs, care sã devinã o tradiþie la nivel naþional, astfel
încât sã putem oferi tinerilor pasionaþi de descoperirea
ºtiinþificã posibilitatea de promovare. În aceastã societate din ce în ce mai globalizatã, sã faci faþã diversitãþii
educaþionale a devenit o provocare majorã, de aceea considerãm oportunã realizarea acestui proiect, din care tinerii au numai de învãþat, creându-se ºansa de afirmare
ºi valorificare pentru cei talentaþi.
Nu vrem sã ratãm ocazia de a pune în valoare tinerii
preocupaþi de studii, analize, inovare sau care creeazã
prototipuri ºi soluþii ce vin sã îmbunãtãþeascã calitatea
vieþii. Prin urmare, Societatea ªtiinþificã Cygnus, împreunã cu Universitatea „ªtefan cel Mare“ din Suceava, va
organiza ºi în acest an Concursul Naþional de ªtiinþã ºi
Tehnologie RoSEF. Ediþia RoSEF din acest an va fi organizatã online ºi este programatã la finalul lunii noiembrie. Organizatorii îºi propun sã acopere un gol marcat
de întreruperea olimpiadelor ºi concursurilor ºcolare,
datoritã pandemiei, prin punerea în valoare a activitãþilor elevilor ºi profesorilor din ultimul an, dar ºi de a determina profesorii dedicaþi sã gãseascã noi metode de
coordonare a unor proiecte la distanþã, deoarece aceastã
stare de semi-izolare va continua probabil ºi în urmãtorii doi ani.
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 Traian Bãdulescu

Furtuna
Furtuna culorilor
culorilor ºi
ºi aa ideilor
ideilor

P

ictorul Valentin Ionescu s-a nãscut pe 4 octombrie 1967, în Bucureºti. La bazã este grafician
pe calculator, dar ºi profesor de desen, artist
plastic, organizator de evenimente science fiction. Este
implicat în fandomul de science fiction, fiind, încã de la
sfârºitul anilor ’80, membru fondator ºi coordonator al
cenaclului bucureºtean de SF Signum.
De-a lungul celor aproape 30 de ani de carierã, a publicat nu numai graficã, ci ºi prozã, în Colecþia de Povestiri SF „Anticipaþia“, Curierul Naþional, Jurnalul SF,
String ºi Helion.
A obþinut mai multe premii ºi distincþii, precum Premiul I pentru structuri plastice-sticlã la RomCon 1991
(conferinþa naþionalã anualã de SF); Premiul special exaequo pentru structuri plastice Helion 1992 (Timiºoara),
iar în 1995 a fost nominalizat la premiul european (Eurocon) pentru artist plastic. De asemenea, a mai obþinut
Diploma de graficã ºi creaþie artisticã-premiul special
„Zilele Helion“ 1994 (Timiºoara) ºi premiul I pentru graficã la Zilele „Victor Papilian“, Cluj, 1995.
Valentin Ionescu este membru fondator al Uniunii
Artiºtilor ºi Scriitorilor de SF, precum ºi membru al
Academiei de Artã, secþia decorare picturã muralã. Este
menþionat în Cartea de Aur a promotorilor ºi creatorilor
de SF, publicaþie editatã de ed. Nemira în 1999.
A susþinut expoziþii de grup ºi personale la Bucureºti,
Craiova, Iaºi, Cernavodã, Freudenstadt (Germania), Bratislava (Slovacia), Linz (Austria).
Din 1990, Valentin Ionescu este coordonatorul pe
partea de graficã ºi imagine al Academiei Atlantykron—
Program UNESCO pentru promovarea ºi integrarea tinerilor cu talente artistice. Ca formator, a sprijinit zeci
de tineri artiºti plastici în evoluþia lor în carierã. În 2001,
a fost directorul artistic ºi de imagine al Eurocon — Convenþia europeanã de SF, organizat în România, pe insula
Atlantykron (Capidava).
Valentin Ionescu este un artist prolific, care a creat
pânã în prezent mii de lucrãri din domeniul picturii murale, cãrbune, creion ºi tuº, ulei acrilic ºi acuarelã, decorare ºi structuri. Multe din lucrãrile sale se aflã în colecþii particulare.
Un adevãrat magician al culorilor, al stãrilor dar ºi al
mesajelor, Valentin Ionescu este un pictor ºi grafician
polivalent. Creaþia sa cuprinde atât portretisticã ºi picturã realistã, cât ºi picturã cu tentã science fiction sau fantasticã, dar ºi icoane. De asemenea, artistul a realizat
graficã publicitarã, afiºe memorabile sau logo-uri, fiind
ºi specialist în branding vizual.
Nu în ultimul rând, Valentin Ionescu susþine în continuare, cu dedicare, multe cursuri de arte vizuale pentru
copii ºi tineri, o parte dintre elevii sãi îmbrãþiºând, la
rândul lor, cariera artelor plastice. Pentru anul 2021,
Valentin Ionescu ne va mai pregãti câteva surprize expoziþionale, aºa cum ne-a obiºnuit.
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 Cristian ªtirbu

Motorul
de cãutare
(Crux Publishing,
2020)

L

a cinci ani dupã publicarea primului volum din
seria Cartea cu scoarþe de argint, ferecate,
Delirul încapsulat, editura Crux Publishing
lanseazã al doilea volum, intitulat Motorul de cãutare,
într-o prezentare graficã de excepþie. Veþi regãsi personaje îndrãgite din prima carte, precum Amélie de SansSouci, Lady Badminton, Fecioara de Fier Forjat,
doctorul Victor Rammstein sau Fram, ursul bipolar. De
aceastã datã, li se alãturã noi personaje, ca Evangeline

Fitzgibbon sau o misterioasã fiinþã-clepsidrã, pentru o
întreagã serie de aventuri. Astfel, personajele se confruntã, rând pe rând, cu o organizaþie secretã, cu o invazie de
albine biomecanice, cu un accident aviatic plin de consecinþe neprevãzute, cu abuzurile unui personaj aristocratic fãrã scrupule, cu acþiunile nãstruºnice ale motorului de cãutare care dã titlul volumului ºi cu o societate
literarã excentricã.
Lumea imaginatã de scriitorul Florin Pîtea, deja realizatã în detalii pline de culoare în Delirul încapsulat,
este exploratã în detaliu, aducând la luminã elemente
amuzante, relevante ºi uneori bizare. Din paginile volumului Motorul de cãutare veþi afla mai multe despre
geografia, politica, religiile, sistemul de învãþãmânt, presa, stratificarea socialã ºi moravurile unei societãþi fantastice în care, ca într-o galerie de oglinzi, veþi recunoaºte
crâmpeie din lumea noastrã, transformate de închipuirea autorului ºi colorate de umorul sãu inconfundabil.
Fireºte, întâmplãrile prin care trec personajele vã vor
intriga, captiva ºi amuza, cãci Motorul de cãutare îmbinã cu mãiestrie acþiunea ºi divertismentul. Iar coperta,
sigla, precum ºi o magistralã galerie de ilustraþii create
de cãtre artistul grafic Tudor Popa, îi conferã o certã valoare bibliofilã acestui volum de literaturã fantasticã.
Editura Crux Publishing meritã aprecierea ºi recunoºtinþa cititorilor pentru aceastã carte de colecþie publicatã
la sfârºit de an. Iar sãrbãtorile de iarnã vor fi mai frumoase în compania Motorului de cãutare.
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 Mihai Manea

Poeme
Jack, prietene
Mã simt exclus din timpul meu prezent,
Refuzul lui mã macinã, mã face cât mai fin
ªi caut un refugiu, s-ascund dorinþa mea
Prin târguri neºtiute de mine ºi de voi.
Privesc în amintiri, trecute prin prezent,
ªi doar paharul plin, licoare amãgitoare,
Poveºti din Jack eu spun, ºi-ncerc sã mã ascult,
Prieten el acum doar Jack mi-a mai rãmas
Sunt locuri unde plouã, cu lacrimi mari ºi reci,
Sunt târguri unde cumperi ºi zile, dar ºi nopþi,
ªi cumperi chiar iubire, durerea-i la pachet,
Cu frunze ale toamnei, uscate-n palma mea
Sunt doar bucãþi de vise, pe ultima tarabã
ªi caut prin iluzii, cu palme nãclãite...
Dar sorb acum cu grijã, paharul e cam gol.
Lui Jack poveºti îi spun ºi sufletul e gol...

Nu este treaba ta
ªi totuºi…
Nu este treaba ta,
Îmi spune îngerul în zbor.
Eu mã gândesc la vorbe,
Povestea sã o spun.
Dar gândul zboarã întruna,
La ce nu pot sã am.
ªi totuºi el îmi spune,
Din negrul aripilor sale…
Nu este treaba ta.
Cu gândul sunt la oameni,
La douã trupuri iubindu-se departe,
Recuperând din timpul
Pierdut pe undeva.
ªi totuºi el îmi spune
Nu este treaba ta.
Cu gândul sunt la albul,
Departe, de la polul rece,
Iubind un aisberg plutitor,
Ce-ascunde aproape tot,
ªi totuºi el îmi spune…
Nu este treaba ta.
Mã uit de la fereastrã,
La cireºul necules de rod,
Ce-i plin de boabe roºii, coapte.
Privesc la pãsãri ce se ceartã
ªi-s zgomotoase toate-n zbor,
Cum ciugulesc din pulpa grasã
Cu ciocul lor ce-i roºu acum.
Privesc la scurgerea din fructe,
Pe coaja de pe crãci ºi frunze,

Ce cade spre pãmânt.
Acuma ºtiu ºi îngerului îi spun
Cã totuºi, pentru tine,
Eu nu sunt treaba ta.

Vis cu Lolita
Pe Limba Lolitei gãseºti doar poezie,
Lolita este viaþã ºi moarte este-n timp,
Lolita e cãlãtoria, e praful cu ciulini,
Lolita este umbrã, nãlucã diafanã,
Lolita e furtunã ºi liniºtea de dupã,
Lolita este zi, dar e ºi noapte neagrã,
Lolita e ºi focul pe mal de râu aprins,
Lolita este zori, cu roºu soare în zãri,
Lolita e cascada ce trupul þi-l dezmiardã,
Lolita este vara cu nisip fierbinte,
Lolita e o boare de vânt venit din stepã,
Lolita este toamnã ce frunze le doboarã,
Lolita e iubire cu sacrificiu pur,
Lolita este iarnã ce suflet rece are
Lolita e iluzia pierdutã în trecut,
Lolita este inocenþa, dar e cu sex-appeal.
Lolita e aici, n-o cãuta, cã vine,
Lolita e un înger ce moartea va aduce.
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 Walter Riess

Grafica — tentaþie ºi magie

M

i-a trebuit mult curaj ca sã abordez subiectul de azi. Sunt încredinþat cã, pe lângã un
demers artistic vizual complet, cuvintele
sunt de prisos.
ªi totuºi...
Am vrut sã vãd expoziþia de graficã Feminin — creaþie ºi tentaþie a maestrului Horaþiu Mãlãele, gãzduitã
de Galeria „Rotenberg-Uzunov“. Spaþiul de mici dimensiuni mi-a accentuat senzaþia de intimidate, de dialog
apropiat cu lucrãrile artistului, care mã înconjurau din
toate pãrþile. A trebuit sã le descopãr pe rând, sã le caut,
sã revin. Astfel, s-a stabilit o legãturã cu ceea ce vedeam,
farmecul care rãmâne ºi alãturi de care pãºeºti apoi în
stradã, pentru a te însoþi pe drumul spre casã.
De multã vreme încoace s-a produs o „dezvelire“ progresivã a trupului feminin. „Misterul“ acestuia nu mai
este ce era odatã. Sã gãseºti aºadar ceva nou, interesant,
atractiv ºi mulþumitor la priviri repetate este un lucru
mare. Ne uitãm cu plãcere la liniile elegante ce alcãtuiesc eternul feminin ºi percepem simplu ºi povestea, încãrcãtura pe care o au. Cãci nu sunt simple desene. Ele
vin fie cu pozã („Atitudine“, „Model“, „Aplecare“), fie
cu miºcare („Dans“, „Balans“, „La plajã“), cu o stare
anume („Elegie“, „Insomnie“, „Nedumerire“, „Odihnã“,
„Bucurie“). Dacã linia corpurilor este cea care alcãtuieºte opera, chipurile, deºi prezente, trec în plan secund,
abia schiþate; ne putem închipui cã privim „femeia“ cu F
mare, universalã ºi omniprezentã.
Reprezentãrile ne fac sã „sãltãm“, ca stare interioarã,
de la veselia din „Bucurie“, aproape comic, caricatural,
trecând prin eleganþã („Balans“,„Elegie“) la tentaþie („Insomnie“, „Cãutare“, „Contemplaþie“). Personal, „Maternitate“ rãmâne pentru mine un amestec greu de catalogat, dar plin de atractivitate.
Fãrã a epuiza încãrcãtura emoþionalã ce ne parvine
în faþa lucrãrilor artistului Horaþiu Mãlãele (nici una dintre laturile creative ale personalitãþii lui nu este tributarã
alteia) sã trecem la partea tehnicã: cum au fost realizate
originalele.
Habar n-am.
În tuº, în tuº, dar cum?! Distingem clar douã feluri
de linie: cea caligraficã, gros-subþire („Bucurie“, „Balans“, „Dans“, „Sonatã pentru flaut“) ºi cea egalã, continuã. Fie una, fie alta, sunt purtat cãtre caligrafia

japonezã. Am în faþa ochilor maestrul care, dupã nenumãrate repetiþii la masa de nisip, pune mâna pe pensulã
ºi executã un balet caligrafic unic ºi irepetabil.
Linia perfectã (curge, alternant gros-subþire) a corpului din „Balans“ nu poate fi fãcutã, în mod normal,
decât dupã îndelungi schiþe, ori nonºalanþa cu care este
aplicatã mã duce cu gândul spre magie; ºi tot aºa cu
majoritatea operelor. Desigur, vorbim despre originale,
cãci, prin multiplicare, câteva linii apar pixelate ºi parcã
n-aº fi vrut.
Subliniez încã o datã multitudinea de senzaþii ºi sentimente cu care sunt încãrcat ºi pe care nu le pot exprima. Alãturi de neºtiinþa tehnicã în faþa graficii maestrului Horaþiu Mãlãele.
ªtiu un sigur lucru: Cã mi-a plãcut!
ªi nu mã mai puneþi sã scriu despre expoziþii bune.
Cã nu mã descurc!
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 Felix Crainicu

Clarvãzãtorul exorcist

A

nul 2020 a fost cel în care am ºters prea multe numere din telefon.
Anul 2020 a fost cel în care am primit cadou
douã luni de zile alãturi de copil, ceas de ceas, ca o vacanþã furatã de la viaþã.
Anul 2020 a fost cel în care am pus la lucru o parte
din idolii propriei mele adolescenþe.
Clarvãzãtorul din Bãicoi este spectacolul a cãrui producþie ar fi trebuit sã înceapã în martie. Ne-am vãzut
într-o joi ºi am bãtut palma chiar înainte de a doua cafea
irlandezã. În loc de rãmas bun, am stabilit prima repetiþie. În loc de lecturã, am avut parte de carantinã. În loc
de Distractis, am primit mascã, interdicþii ºi frici.
ªi a urmat o jumãtate de an plin de posibile frustrãri
artistice. Am ales sã mã bucur de fiecare zi de azi, indiferent ce a fost ieri, fãrã sã-mi pese de cãile întortocheate ale unui mâine efemer.
ªi brusc, sub cerul de toamnã caldã, iatã cã spectacolul este posibil din nou! Construim, transpirãm,
râdem mult. O sã putem juca pentru public? Mãcar
câteva zeci de martori sã aibã voie în sala ce-ºi tânjeºte drepturile. Apoi, din nou, stop! O cifrã care creºte în raport cu mia de locuitori.
Ce sunt locuitorii? Simpli ocupanþi ai cetãþii, numere ce derivã în statistici. Oameni cu poveºti, cu
speranþe, cu iubiri. Aºa, ºi?
Alte zile departe de linoleumul negru, de dans,
al sãlii de repetiþii. Alte semne de întrebare, la fel
de multe perechi de umeri orientate spre urechi.
Bucureºtiul are scenele închise! Nu-i nimic,
scoatem premiera la Giurgiu. Acolo avem voie cu
public, o treime din salã. Tot e mai bine cu o sutã
de dunãreni la primire decât sã nu fie nimeni...
nimic.
Construim, transpirãm, râdem mult.
Stop, s-a închis ºi Giurgiu. De ce?
Renunþãm? E clar, dacã decidem sã amânãm

încã o datã, Clarvãzãtorul nu va rãmâne decât un teanc
de foi mâzgâlite într-un fund de sertar. Mergem mai departe! Cum? De ce? Când?
Online! Restul nu conteazã.
Bine, fie... Vom traduce emoþiile în pixeli 4K.
Construim, transpirãm, râdem mult.
Nu avem 4K. Nu-i nimic! Nu avem nici mãcar HD!
Aºa, ºi? Nu avem timp de montaj! Avem dor de scenã,
de oameni, de hohote nepãsãtoare de râs. Avem nevoie
de un personaj care sã ne mai spele din dramele unui an
dubios. Care sã apese maneta magicã ºi sã ne facã sã
uitãm. Sau, pur ºi simplu, sã ne bucurãm încã o datã de
teatru.
Cortina se ridicã, aplauzele doar le sperãm în eterul
internetului.
Motor! Acþiune!

G

rupul de comunica re str ate gic ã,
înt ru nit ur ge nt
într-o nouã ºedinþã, a emis
hotãrârea izvorâtã din înþele
pciunea proverbialã a Clarv
ãzãtorului din Bãicoi: Te
atrul
Stela Popescu a lansat
premiera spectacolului ce îi
are
în distribuþie pe foºtii me
mbri
ai grupului Divertis, ac
olo
unde se (mai) poate juc
a, pe
15 noiembrie la ora 20:00
, în
mediul online.
ECHIPA DE CREAÞIE:
Regia: Felix Crainicu, Sc
enografia: Livia Viºãnescu, Ar
anjament muzical: Viorel An
drinoiu, Lumini: Marian Ian
cu,
Coregrafie: Ioana Macar
ie.
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 Florin Pîtea

George Zarkadakis, In our own image

L

a jumãtatea lunii martie 2018, de la anticariatul Antic ExLibris din Bucureºti, am cumpãrat un exemplar dintr-un volum de nonficþiune intitulat: In Our Own Image — Will Artificial
Intelligence Save or Destroy Us? (colecþia Rider,
editura Ebury Publishing, grupul editorial Penguin Random House, Londra, 2015). Autorul, George Zarkadakis,
este doctor în inteligenþa artificialã, inginer specializat în
sisteme informaþionale ºi autor de cãrþi ºtiinþifice.
Am parcurs aceastã lucrare cu nerãbdare ºi iatã ce
am aflat:
„Introducerea“ relateazã cum, în mileniul trecut, autorul, pe atunci copil, a fost entuziasmat de vizionarea
peliculei Planeta interzisã ºi a început sã se preocupe
de roboticã, apoi de sisteme informatice.
Partea întâi, „Visând oi electrice“, urmãreºte dezvoltarea ideii de inteligenþã artificialã. Astfel, primul capitol, „Naºterea minþii moderne“, prezintã apariþia omului
ºi dezvoltarea limbajului articulat, precum ºi a artei primitive. Capitolul al doilea, în schimb, „Viaþa în tufiºul
fantomelor“, discutã locul central ocupat de naraþiuni în
mentalul uman ºi apariþia ideii de fãpturi artificiale autonome. În capitolul al treilea, „Turcul mecanic“, sunt
prezentate automate din Antichitate, apoi teoria dualistã
cartezianã, iar în cele din urmã înlocuirea metaforelor
mai vechi pentru creierul uman (precum þãrâna sau mecanismul) cu una mai recentã (calculatorul numeric). Capitolul al patrulea, „Iubind strãinul“, trece în revistã androizi memorabili din pelicule precum Metropolis, Vânãtorul de recompense, Omul bicentenar ºi I.A., fãrã a
uita mitul Galateei, Poveste de iarnã, Matrix sau Terminator. Capitolul al cincilea, în schimb, „Prometeu dezlãnþuit“, abordeazã tema androizilor ca ameninþãri la
adresa omenirii creatoare — începând cu Frankenstein,
continuând cu Matrix ºi încheind cu „valea stranie“ în
care androizii prea similari cu oamenii stârnesc repulsie
mai degrabã decât simpatie. Al ºaselea capitol, în schimb,
discutã „Întoarcerea zeilor“— de la poststructuralismul
lui Jean Baudrillard la tema ciborgilor.
Partea a doua trateazã pe larg „Problema minþii“.
Astfel, în capitolul „Un plan pentru Univers“ ni se
prezintã evoluþia filosofiei platonice idealiste în
istorie. Capitolul al optulea, „Minþi fãrã trupuri“,
urmãreºte dezvoltarea filosoficã ºi practicã a minþii
separate de substratul biologic — de la filosofia cartezianã ºi monadologia lui Leibniz la destruparea
informaþiei ºi încãrcarea conºtiinþei în sisteme informaþionale. Capitolul al nouãlea, „La Résistance“, trateazã
în schimb despre gândirea empiricã — de la Aristotel ºi
Berkeley la Fregge, Dennett ºi Wiener. Capitolul al zecelea, „Examinarea minþii“, prezintã câteva abordãri
interesante referitoare la problema conºtiinþei de sine.
Capitolul al unsprezecelea, pe de altã parte, se concen-
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treazã asupra „Creierului cibernetic“, aducând în discuþie conferinþele Macy ºi automatele autoreproducãtoare
imaginate de von Neumann.
Partea a treia, „Ada în Þara Minunilor“, trateazã despre dezvoltarea sistemelor informaþionale, începând cu
articularea logicii formale de cãtre Aristotel, Boole ºi
apoi Fregge (în capitolul „Toþi cretanii sunt mincinoºi“)
ºi continuând cu probleme puse de cãtre Gödel, respectiv de cãtre Turing. Nu putea lipsi un capitol precum
„Programul“, dedicat maºinilor de calcul proiectate de
cãtre Pascal, Leibniz ºi Babbage ºi primului program de
calculator scris de Ada, contesã Lovelace. Capitolul al
paisprezecelea urmãreºte dezvoltarea tehnicii de calcul
„De la parcul Bletchley la campusul Google“, fãrã a-l
uita pe bibliotecarul belgian Paul Otlet, care a imaginat
hipertextul ce avea sã constituie prototipul pentru World
Wide Web. Nu lipsesc nici referirile la corpurile masive
de date sau la Internetul lucrurilor. „Maºinãrii care gândesc“ trateazã despre succesele ºi eºecurile proiectelor
de inteligenþã artificialã, precum ºi noþiunea singularitãþii tehnologice, propusã de profesorul universitar
Vernor Vinge. Paradoxul lui Moravec, în schimb, evidenþiazã elemente ce þin de inteligenþa umanã, însã se
aflã dincolo de logica formalã. Capitolul al ºaisprezecelea, „Darwin pe marginea haosului“, prezintã cazuri în
care principii evoluþioniste sunt utilizate pentru dezvoltarea de sisteme inteligente, reþele neuronale artificiale,
roiuri de roboþi ºi aºa mai departe — iar autorul speculeazã ce caracteristici ar putea avea sisteme artificiale cu
adevãrat inteligente.
Epilogul, „Viitorul omenirii“, trece în revistã principalele teme ale cãrþii ºi avertizeazã cã dezvoltarea inteligenþei artificiale va avea asupra clasei de mijloc un efect
comparabil cu cel exercitat asupra clasei muncitoare de
cãtre dezvoltarea maºinãriilor industriale. ªi nu e deloc
clar dacã inteligenþele artificiale pe care le formãm asemeni nouã nu vor sfârºi prin a ne forma sã fim asemeni
lor...
Volumul se încheie cu „O scurtã istorie a inteligenþei
artificiale“, cu o serie de note de final, cu o paginã de
mulþumiri ºi cu un index alfabetic.
Pe de o parte, am citit cu plãcere ºi cu interes lucrarea doctorului Zarkadakis. Cu fascinaþie ºi cu un dram
de invidie profesionalã, am urmãrit cum trecea de la arheologie la mitologie, la literaturã, la filosofie, la logicã,
formalã, la istoria calculatoarelor, la neuroºtiinþe, la inteligenþã artificialã cu dezinvoltura cu care domnul Jamie Oliver, spre exemplu, enumerã ingredientele unei
reþete de bucãtãrie. Diversitatea materialului prezentat,
abordarea multidisciplinarã ºi claritatea discursului sunt
demne de admiraþie.
Pe de altã parte, îmi este foarte clar cã In Our Own
Image necesitã o a doua lecturã — deoarece informaþiile, foarte clar prezentate, judicios alese ºi excelent organizate, sunt totuºi atât de numeroase ºi de diverse încât
nu pot fi asimilate integral la o primã lecturã. (ªi suspectez cã, dacã aº citi volumul de la capãt a doua oarã,
mi-ar face mare plãcere.)
Ca urmare, vã recomand ºi dumneavoastrã cu multã
cãldurã aceastã lucrare excepþionalã.
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