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Anul 6, noiembrie  2010  ♦  Serie nouă ♦ Apare  în  fiecare  ultimă  Joi  a  lunii 

Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 

MECANICĂ” 

O nouă şi 
continuă 

PROVOCARE! 

  CITEŞTE   >> 

editorial                                      PE TEMA EDUCAȚIEI 

Sursa: MECANICII ’61, Anul 6, #11, noiembrie 2010                                                                         Scris de Adrian POPA 
             Parcă niciodată nu s-a făcut atâta tam-tam pe tema educaţiei ca în această perioadă, 

când traversăm o zonă temporală de profundă criză. Argumentele „pro” şi „contra” pentru o 
anumită asezare in tipare a unei legi a educaţiei, care se vrea reformatoare, nu ne sunt prea 

clare pentru că nu sunt explicitate. Lipsa de transparenţă asupra subiectului, vrea să ne 

menajeze: să nu ne facă părtaşi la o nouă „perfecţionare” („modernizare”) a invătământului 

românesc. Acum ne străduim să-l „europenizăm”, după ce-l adaptasem modelului sovietic, 

inainte de a-l româniza (incercare de a-l readuce la ceeace fusese in perioada interbelică). Aceste 
transformări, uneori numite reforme, au zdruncinat eşafodajul sistemului educaţional românesc, 

incât persoanele de vârsta a treia (cele mai autorizate, prin privilegiul de a le  fi cunoscuţi 

termenii comparaţiei in timp), declară la unison că au asistat la degradarea continuă a 

invăţământului in ţara noastră. 

Unii pragmatici ai zilelor noastre se şi miră că se acordă atâta atenţie unei legi a educaţiei, într-o 

perioadă de criză economică majoră. Cum va influenţa o reformă a educaţiei redresarea 
economică? Gravă eroare de abordare a problemelor dezvoltării unei naţiuni. Sincopele 

învăţământului dintr-o anumită perioadă au efecte întârziate, cu caracter profund, pentru etape 

viitoare ale dezvoltării. 

 Dar să ne aruncăm o privire in trecutul nu prea indepărtat. Am pus pe butuci 

agricultura: dintr-o ţară –„grânar al Europei”, „ ţară eminamente agrară”, „ţară industrial -
agrară”, am ajuns să importăm carne, cereale, legume, fructe pentru a satisface cererea pieţei 

interne. Sărăcirea populaţiei are ca esenţială condiţie lipsirea acesteia de produse proprii, 

autohtone de subzistenţă. Pasul imediat următor , înrobirea (cu formele ei moderne, ca scăderea 

costului forţei de muncă până la minimalizare) era uşor de făcut. 

Degradarea învăţămăntului până la analfabetizare, este necesară în egală măsură pentru 

mărirea - pe piaţa forţei de muncă , a numărului de necalificaţi, cea mai prost plătită, cea mai 
ieftină categorie de muncitori  (taman buni de puşi la cules căpşuni, de zilieri în construcţii, etc) 

Excepţiile (câstigătorii olimpiadelor internaţionale de matematică, fizică, informatică, care nu mai 

ajung după terminarea ciclurilor de formare profesională să lucreze în România), confirmă 
regula.Dar dacă vrei să grăbești dispariţia unei naţiuni, ştergerea ei din istoria universală a 

postglobalizării, trebuie să-i distrugi sistemul de sănătate. Mai e nevoie să demonstrăm cât de 
reuşită a fost acţiunea întreprinsă în această direcţie?  

Atunci, dacă s-a reuşit într-o perioadă foarte scurtă (mai ales din punct de vedere istoric), 

să se pună pe butuci agricultura, învăţământul şi sistemul de sănătate ale unei ţări, aceasta e o 

întâmplare sau rezultatul unei acţiuni programatice, preelaborate? Întrebarea e doar retorică. 

Locul educaţiei, în fapt al degradării sistemului educaţional românesc, în starea generală a 

naţiunii, ar trebui să preocupe în mai mare măsură întreaga populaţie- în general- şi întreaga 
intelectualitate- în mod special. 

 În acest context , ne bucură să aflăm despre preocupări legate de manifestări aniversare 
ale unor lăcașuri de cultură cum au fost recent la Colegiul Naţional I.L.Caragiale (125 ani de la 

înfiinţare) şi la Colegiul Naţional Matei Basarab (150 ani de învăţământ în această unitate 
scolară).                                                                                         (Continuare în pagina 24) 
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Sursa: MECANICII’61, Anul 6, # 11, noiembrie 2010                                      Scris de Radu MIHALCEA 
 
         După doi ani de la alegerile prezidenţiale, în SUA se defășoară alegeri parţiale 

pentru 1/3 din numărul locurilor din Parlament și din Senat precum și pentru posturi 

de guvernatori ai celor 50 de state americane. Alegerile care au avut loc marti 02.11 au 

dus la o schimbare dramatică a raportului de forţe dintre cele două partide politice: cel 
Democrat, din rândurile căruia a fost ales Președintele Barack Obama în anul 2000 și 
cel Republican. Dacă înainte de alegeri Partidul Democrat deţinea majoritatea în cele 

două camere și proiectele de lege puteau trece relativ ușor, după alegeri Partidul 

Republican a obtinut majoritatea în Parlament și cu aceasta posibilitatea să blocheze 

orice iniţiativă politică a Președintelui SUA. Democratii, la rândul lor, pot bloca – cu 

greutate, dar pot – orice lege în Senat. Președintele SUA poate refuza aprobarea oricărei 

legi care I se oferă pentru semnătură. În aceste condiţii – care nu au apărut acum 
pentru prima oară în istoria Americii - SUA devine extrem de greu de guvernat, orice 

lege care ar avea șanse de succes trebuind să corespundă vederilor – extreme de diferite 

- ale celor două partide. Ambele partide trebuie să facă compromisuri: democraţii s-au 
arătat gata să discute cu oponenţii lor dar viitorul lider al parlamentarilor  republicani 

a declarat deja că singurul lui scop este să anuleze toate legile promulgate în ultimii doi 
ani și să impiedice cu orice preţ realegerea Președintelui Obama în 2012 pentru o 

perioadă de încă 4 ani. 

 
         Pe mine, un observator al scenei politice americane fără drept de vot, situaţia 

aceasta mă pune pe gânduri… Un partid politic care are ca singur punct în program să 
impiedice partidul de guvernământ să-și îndeplinească misiunea prezentată alegătorilor 

și aprobată de aceștia cu doi ani mai înainte? Dacă ar fi vorba de o ţară oarecare, mi s-

ar părea numai o cumplită sărăcie de idei, de concepte politice, chiar de maturitate 

politică…Dar este vorba de SUA, liderul economic și politic mondial, ţara cea mai 

puternică (militar) din lume, ţara care a asigurat Europei 60 de ani de pace, ţara care a 
câștigat duelul ideologic între orânduirea capitalistă și cea socialistă…Pentru foarte 

mulţi oameni, SUA  este ţara ideală pentru realizarea lor profesională și de viaţă și mulţi 

dintre ei – chiar și români – fac totul ca să ajungă și să rămână aici, chiar și în condiţiile 

în care șederea lor nu este legală. Ce se întâmplă cu America? Mai este America liderul 

de necontestat al lumii, simbolul libertăţii personale, al îndeplinirii visurilor celor mai 

preţioase ale multor oameni? 
 

         Privind numai câteva decenii înapoi, se poate vedea că SUA a atins apogeul 
puterii sale militare, politice și economice în anii ’90 ai secolului trecut, odată cu 

prăbușirea lagărului socialist. Existenţa unui pericol militar vital dusese la mobilizarea 

tuturor forţelor acestei tări extraordinare pentru a rămâne în frunte, a rămâne de 
neatacat și de neînvins. SUA producea în acei ani 40% din Produsul Mondial Brut cu 

numai 6% din populaţie, dispunea de cea mai sofisticată și bine dotată armată din 

lume și deţinea supremaţia în ceea ce privește inventarea de noi tehnologii și de noi 

produse. Soluţiile politice propuse lumii erau clarvăzătoare, orientate către rezolvarea 

conflictelor existente prin asigurarea dominaţiei americane, acceptată de multe ori ca 
de la sine înţeles. Sistemul școlar era unul dintre cele mai bune și asigura personal 

calificat pentru toate activităţile tehnice și economice practicate. Clasa mijlocie era 

numeroasă, dinamică și se bucura de un nivel de trai foarte înalt care atrăgea în masă 

specialiști străini: aceștia, la rândul lor, contribuiau intens la dezvoltarea știinţei, 

tehnologiei și managementului autohton. SUA a atins la sfârșitul mileniului al doilea 

nivelul maxim al posibilităţilor sale economice și politice. 

America după recentele alegeri 
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         În situaţia în care SUA domina lumea necontestat, a fost formulată și un concept 

politico - militar corespunzător  poziţiei ei de forţă: SUA își asumă dreptul de a interveni 

militar în orice ţară din lume care ar reprezenta un pericol la adresa acestei poziţii de 

vârf. Ocazia s-a invit curând, o dată cu atacurile teroriste de la 11.09.2001: SUA au 
intervenit militar în Irak și în Afganistan. Înlăturarea militară a regimurilor politice a 

fost o jucărie pentru excelentele trupe americane, dar  instaurarea unei orânduiri noi și 
democratice într-o  ţară profund divizată religios (Irak) sau într-alta ai căror cetăţeni – 

în majoritate – sunt analfabeţi (Afganistan)   s-au dovedit sarcini care depășeau  cu 

mult estimările și așteptările dinaintea începerii intervenţiei militare. Declinul SUA din 

poziţia de lider al lumii a început să devină vizibil o dată cu trecerea timpului fără 
rezolvarea problemelor la care se angajase.  

     
         Câteva alte schimbări, începute cu mai multe decenii în urmă, au dus la criza 

economică din anii 2007 – 2009 și la modificarea radicală a situaţiei economice interne 

a SUA. Sistemul financiar american și internaţional s-a dezvoltat în afara oricărei 

supravegheri și coordonări din partea guvernelor ceea ce a dus la colapsul multor bănci 

și la cea mai mare criză financiară după cea din 1930, când economia americană și 
internaţională se prăbușise complect. Numai intervenţia extrem de îndrăzneaţă, 

coordonată și în afara oricăror principii de activitate bancare din partea  băncilor 

naţionale ale multor state a salvat sistemul economic vestic – în special cel al SUA -  de 
la colaps. Economiști redutabili, cum ar fi Josef Stiglitz (Laureat al Premiului Nobel 

pentru Economie 2001) apreciază însă că economia SUA se află deja “în cădere liberă”. 

 
         Poate cea mai importantă schimbare a fost scăderea treptată a remunerării clasei 

de mijloc: întreprinderile au încetat să mai plătească asigurările de boală și de pensie 

ale salariaţilor. În prezent peste 15% din populaţie nu are asigurare medicală, ceeace 
de fapt înseamnă că, practic, persoanele respective nu au posibilitatea să viziteze un 

doctor: preţul cerut pentru o consultaţie în afara sistemului de asigurare medical  este 
de 10 ori mai mare! Preţul medicamentelor pe piaţa americană este de 3 ori mai mare 

decât în alte ţări, fiindcă importul de medicamente este interzis prin lege! (Această lege 
contravine absolut oricărui concept de economie de piaţă, cea promovată de SUA în 

toată lumea!) Ce tragedie însemnă aceasta pentru cei care au nevoie de tratament, este 
inimaginabil pentru cei care nu au avut de trăit trăit aceste realităţi. 

         În ultimii doi ani ani salariile în multe întreprinderi au fost reduse cu până la 
30%, ceea ce a accelerat  procesul de pauperizare a clasei mijlocii și a celor săraci, care 

împreună totalizează mai mult de 70% din populaţie. În prezent salariul mediu pe 
economie este mai scăzut decât cel din 1990 cu 10% cu toate că preţurile au crescut an 

de an. Şomajul s-a dublat în ultimii 4 ani.  Veniturile suplimentare obţinute în 
întreprinderi, bănci și de anumiţi investori au crescut în aceiaș perioadă de 50 de ori! În 

timp ce veniturile  clasei medii americane au scâzut sensibil, averi inimaginabile se 

cumulează în mâinile unei grupe foarte restrinse a populaţiei, poate 0.1% din total. 
Venitul maxim realizat de o persoană în 2009 a fost de 4 miliarde $ (!!) în timp ce 

venitul care marchează limita de sărăcie este de 11.000 $ și nu a fost realizat de 15% 

din populaţia SUA! Discrepanţele între venituri sunt imense și nu mai pot fi explicate 

prin aptitudini speciale, prin muncă intensă sau alte atribute legate de o persoană 
fizică: este vorba de un sistem politico-economic care favorizează fără limite pe cei care 

au deja averi fără limite. Richard Posner, unul dintre economiștii de frunte ai SUA, 

numește aceasta o “criza a democraţiei capitaliste”. 

         În urma unei re-interpretări recente a Constituţiei americane (veche de 230 de 
ani!) de către Curtea Constituţională, a fost eliminată limita superioară  a donaţiilor 

către partidele politice: corporaţiile (care dispun de mijloace financiare quasi-nelimitate) 
au căpătat posibilitatea să influenţeze direct alegerile parlamentare prin donaţii: ele 

fuseseră  – prin lege – opriti până în primăvara acestui an să facă uz de puterea lor 
financiară pentru a influenţa procesul politic. Politicienii – care, conform oricărei reguli 

a democraţiei, ar trebui să reprezinte toate clasele societăţii americane – sunt nevoiţi să 
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plece urechea peste măsură la dorinţele unei minorităţi infime, minoritatea celor care 
are foarte , foarte mulţi bani. Cu anumite restricţii, se poate afirma că procesul 
democratic în SUA nu mai reflectă dorinţele, interesele și necesităţile a 300 de milioane 

de oameni ci favorizează restul de cca. 10 milioane, deţinători ai puterii financiare.  

  
         America de astăzi nu mai este cea pe care ne-am închipuit-o noi, pe vremea când 

locuiam într-un cămin studenţesc pe malul Dâmboviţei și ascultam cu emoţie mai întâi 

biipul primului Sputnic (sovietic) și mai târziu eram martori al eforturile uriașe făcute 

de SUA pentru trimiterea primului om pe lună! America de astăzi nu mai este cea pe 
care au visat-o fondatorii statului American sau și-au închipuit-o generaţia 

contemporană nouă: ţara tuturor posibilităţilor pentru toţi!  America nu mai este 

liderul necontestat al lumii: China, India, Rusia, Brazilia, Uniunea Europeană, 
Germania și alte ţări practică și oferă alte soluţii – nelegate de pierderi de vieţi omenești 
și nici de cotropirea altor ţări cu forţe militare - pentru problemele lor specifice și pentru 

problemele internaţionale, demolând bucăţică cu bucăţică piedestalul politic de pe care 

SUA a dominat lumea în ultimul deceniu al mileniului trecut. 
 

         Viitorul SUA nu se încheie însă astăzi, la câteva zile dupa alegerile parlamentare. 
O privire spre viitor permite schiţarea limitelor procesului politic: acesta va fi dominat 

de disensiunile între două personalităţi care, fiecare pentru ea însăși, a realizat “visul 

american”. Pornind de foarte de jos, din condiţii familiare care nu i-ar fi încurajat decât 
să ducă o viaţă modestă, au ajuns în vârful piramidei sociale: Barack Obama, 

Președintele SUA și John Boehner, seful prezumtiv al majorităţii parlamentare de 

opoziţie, ambii cu concepţii politice și economice bine conturate dar care sunt diametral 

opuse. Dacă în aceste condiţii în următorii doi ani  guvernul american va reuși să ia 

măsurile necesare pentru adaptarea ţării la cerinţele imperioase ale politicii și ale 

economiei, dacă va reuși să preia iniţiativa politică în lume și va reuși să pună economia 

americană pe drumul dezvoltării ei…asta rămâne de văzut, dar șansele sunt minime. 

Trebuie avut în vedere că prin politica desfășurată în ultimul deceniu, SUA și-a făcut 

mulţi dușmani (o mare parte a lumii arabe), a căpătat o concurenţă politică și 
economică puternică (toate ţările în curs de dezvoltare în frunte cu cea de a doua cea 
mai puternică ţară din lume, China) și a pierdut o parte importantă din încrederea 

aliaţilor săi din Uniunea Europeană. 

  
         În 2012 vor avea loc noi alegeri. Deja la alegerile precedente s-a făcut observată 

lipsa acută de personalităţi politice convingătoare: poporul american a avut de ales 
între un erou al războiului din Vietnam și un tânăr politician cu puţină experienţă. Nici 

în prezent nu se întrezărește personalitatea care va putea conserva poziţia de lieder 

mondial a Americii după 2012: Barack Obama, care a aplicat cu consecvenţă și succes 

metodele manageriale dezvoltate de Universitatea Harward, este puternic contestat 

intern în ciuda eforturilor depuse în primii doi ani de Preșidenţie. Partidul Republican 

nu a produs încă personalitatea care va fi în stare să preia în 2012 această poziţie de 
mare răspundere internă și internaţională.  

  
         Viitorul președinte al Americii va avea de înfruntat pe plan intern  problemele 

legate de lipsa de investiţii – investiţiile în alte ţări au un return of investment mai mare 

– de șomaj, de calitatea foarte slabă a învăţământului, de scăderea creativităţii 

poporului american și multe altele. Pe plan extern va fi confruntat de multe 

personalităţi politice cu interese divergentete  dar cel mai redutabil dintre aceștia va fi 

un politician versat, crescut cu grijă în pepiniera de cadre a Chinei.  Cel târziu 
începând cu 2014 se va redeschide chiar și discuţia privitor la superioritatea unuia 

dintre cele două sisteme politice: democraţia absolut liberă cu economie de piaţă și cu 

dezavantajele care se fac deja simţite prin pauperizarea a unei  mari părţi a populaţiei 

SUA sau democraţia controlată de un partid unic care deja în anul 2007 a reușit să 

ridice din sărăcie la nivelul mediu de viaţă 300 de milioane de oameni – tot atâţia câţi 
numără SUA - din cei 1,3 miliarde care trăiesc în China. Viitorul lumii se anunţă plin 

de confruntări și de surprize.  
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Muzee şi expoziţii 

        Luvru-La sainte Russie 
 
Sursa: MECANICII’61, Anul 6, # 11, noiembrie 2010                     Scris de Nicu SURUCEANU  

 
Anul trecut, scriindu-mi impresiile despre expoziţia « Muntele Athos », 

încercam cu reţinere să arăt că am fost decepţionat de ce am văzut şi de starea 
exponatelor, în pofida unei campanii mediatice cu surle şi trâmbiţe. 

Ei bine, după ce am văzut expoziţia ruşilor, pot spune că pentru greci este 

ruşinos că au avut tupeul să expună obiectele de cult într-o asemenea stare de 
degradare. Icoane al căror lemn era ros de şoareci, cărti cu pagini parcă  răsfoite cu 
degetele picioarelor, totul arăta lenea balcanică şi o restaurare de mântuială, sau 

deloc. Este drept că de 150 de ani nu mai primesc bani din România, însă de mulţi 
ani mulg Europa, şi o mulg bine ! Iar biserica nu numai ca nu plăteşte impozite, 

însă nici măcar nu răspunde la cererea statului de a-şi declara veniturile. 
Expoziţia ruşilor prezintă publicului, în cadrul anului Franţa – Rusia, arta 

sacră din sec. IX până în sec. XVIII, adică de la creştinare până la Petru cel Mare. 

Cu adevărat excepţională, atât ca alegere a exponatelor cât şi a stării lor de 
conservare şi întreţinere, a fost vizitată la deschidere de preşedinţii Medvedev şi 

Sarkozy. 
In ziarul muzeului, Louvre pour tous, a apărut articolul « Luvrul în genunchi în 

faţa Sfintei Rusii » ! 
A beneficiat de mecenatul Fundaţiei Total, GDF Suez şi GAZPROM, în 

parteneriat cu Air France şi Thalys şi parteneriat média cu France Info, France 

Culture, Géo şi La Tribune. 
Intrarea ruşilor în istorie începe prin unirea, după o perioadă în care au 

alternat jafurile şi schimburile comerciale, între triburile slave venite de undeva, de 
pe teritoriul Poloniei, şi triburile de vikingi « rus’», care coborau pe fluvii către 
mările Neagră, de Azov şi Caspică. 

Fiul lui Rurik, Oleg (Helgi în scandinavă) fondează Kievul în 880 şi atacă în 
907, cu 80000 de războinici pe 2000 de vase, Constantinopolul, căruia îi impune 
un tribut. In timpul domniei sale, Sviatoslav distruge pe principalii săi duşmani, 

Khazarii în 965, situaţi cam între marea de Azov, Astrahan şi Saratov, şi pe Bulgarii 
de la cotul Volgăi, cam în zona Kazan Nijni-Novgorod. 

In 988, Chiril, devenit apoi sfânt, îl botează pe Vladimir, care se căsătoreşte la 
Constantinopol cu Ana, sora bazileului Vasile al II-lea. Ţara devine definitiv creştină 
şi arta religioasă se răspândeşte la Kiev, Cernigov, Novgorod, Pskov, Vladimir şi 

Suzdal, ezitând între preponderenţa bizantină şi tentaţia Occidentului roman. 
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După întreruperea datorită invaziei mongole din sec. XIII, arta creştină renaşte 

în marile centre ale Rusiei medievale, pe măsură ce 
începe să crească importanţa Moscovei. Este timpul 

pictorilor de icoane Teofan, Rubliov şi Dionisie. 
In sec. XVI, Moscova, care se proclamă « A Treia 

Romă », inaugurează sub domnia lui Vasile al III-lea 

o nouă vârstă de aur a artei ruse, care culminează 
cu încoronarea ca ţar a lui  Ivan cel Groaznic în 

1547 şi înfiinţarea Patriarhatului la Moscova în 
1589. 

In fine, după vremurile tulburi până la venirea 

la putere a dinastiei Romanovilor în 1613, înnoirile 
şi reformele patriarhului Nikon, în scopul 
uniformizării riturilor bisericilor Rusiei şi Greciei, 

care au provocat schisma rascolnicilor, preced 
schimbările politice şi estetice radicale şi brutale 

impuse de Petru cel Mare. 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Evangheliarul lui Ostromir, 
scris pe pergament  la Kiev 
sau Novgorod prin 1056-

1057, aflat la St. Petersburg. 
Este cel mai vechi manuscris 

slav oriental datat, purtând 
numele copistului. 
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Sfântul Gheorghe şi scene din viaţa sa 

Icoană din prima jumătate a sec.XIV 
Novgorod 

Sfântul Petru, 

Mitropolit de 

Moscova 

Icoană din sec XVI 

Novgorod 

Panaghiarion lucrat de 
meşterul Ivan Arhip în 

1435 

Argint aurit, cupru 

aurit, lac. 

Novgorod 

Cupă pentru vinul de împărtăşanie 
Lucrată de meşterul Kosta în sec. XI 

Argint turnat, argint bătut, cizelat şi aurit 

Novgorod 
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Fecioara Maria, Iisus Christos, Sf. Ioan Botezatorul 
Pictor : Andrei Rubliov 
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Ivan cel Groaznic 

Victor Vasneţov – 1897 
Tretiakov 

Patriarhul Nikon, ulei pe pânză, 

pictat către 1660, primul veritabil 

 tablou al picturii ruse  

 

Petru cel Mare. 

 
Primul suveran rus care 

călătoreşte în afara hotarelor 
ţării. Este pictat la Londra, la 
vârsta de 26 de ani, în cursul 

unei « mari ambasade », care-l 
va face să descopere mai multe 
state din Europa între primă-

vara lui 1697 şi vara lui 1698. 
Va fi unica sa ocazie de a cu-

noaşte cultura occidentală. 
 
Londra.Colecţia Reginei Angliei. 
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Sursa: MECANICII’61, Anul 6, # 11, noiembrie 2010                         Scris de Radu GRUIA 
                                               
         America contra China ? Poate fi posibil, la acest început de secol şi de 
mileniu? Dacă DA, care ar putea fi natura conflictului şi mai ales, miza lui? Care ar 

putea fi evoluţia unei asemenea confruntări şi ce efecte ar putea genera asupra 
lumii secolului XXI, angajată deja în multitudinea proceselor complexe ale evoluţiei  

civilizaţiei noastre planetare? 
Iată câteva întrebări pe care orice om obişnuit, consumator de informaţie şi nu 
„jucător” – om politic, specialist în macro-economie, analist  sau ziarist care 

semnează rubrici de specialitate din presă – şi le poate pune „stimulat” de provo-
carea pe care o reprezintă spectacolul cotidian al lumii în care trăim. 

Ultimul eveniment din categorie a fost, desigur, sesiunea grupului G 20 care a avut 
loc la Seul  în 11-12 noiembrie crt. Pornind de la acesta + articolul colegului nostru 
din Chicago ( vezi cuprinsul ), care este însă profesionist  – m-am hotărât să încerc 

şi eu să-mi spun părerea, în calitatea declinată mai sus. Scopul meu nu este, în 
nici-un caz unul contributiv, ci exclusiv acela de a vă facilita înţelegerea  – pe cât 

posibil mai cuprinzătoare - a realităţilor disimulate în materiale de presă având 
drept obiect luări de poziţie oficiale sau opinii ale unor specialişti  reputaţi. 
OK ! Odată scopul enunţat, se poate trece la subiect ! Încep cu „prezentarea” 

competitorilor aliniaţi pe linia de start ! 
 

America 

         De vreo câteva decenii bune, în America există credinţa conform căreia Statele 
Unite se apropie de momentul colapsului lor. Mărturie stau reacţiile unei mari părţi 

a opiniei publice referitoare la evenimentele politice, sociale, economice sau de larg 
interes care survin în mod firesc în realitatea oricărei mari naţiuni, fie ea de 
componenţă eterogenă. Războaie dezastroase, deficite incontrolabile, atacuri armate 

în şcoli sau universităţi,  preţurile energiei şi combustibililor, corupţia la nivel 
guvernamental şi în mediul de afaceri....nesfârşite „litanii” ale nenumăratelor 

neajunsuri – toate reale – tind să acrediteze opinia că America a trecut de perioada 
sa de glorie. Aceleaşi argumente clamate şi de europeni, desigur din  motive lesne 
de înţeles, induc ideia că America este pe cale să-şi vadă sfârşitul cu ochii. 

Până şi noi, colegii unei promoţii universitare din România „pre-ceauşistă” (sâc!), 
avem reprezentantul nostru în acest „cor al profeţiilor dramatice” pentru viitorul 
american. Oare chiar aşa să stea lucrurile ? Daţi-mi voie să citez un cunoscut autor 

american  – George Friedman* . ( dacă n-aş face precizarea, aţi zice foarte probabil, 
„ A înebunit Gulie ?”) : „ Cultura americană este combinaţie de hybris exaltant şi 
depresie profundă. Rezultatul net este un sentiment de încredere, permanent 
subminat de teama că ne-am putea îneca în apa rezultată din topirea calotelor 
glaciare ca urmare a încălzirii globale sau că am putea muri trăzniţi de furia 
Domnului stârnită de căsătoriile homosexuale, ambele probleme fiind responsa-
bilitatea personală a fiecăruia. Starea sufletească oscilantă a americanilor face 
dificilă dezvoltarea unui sentiment real a ceace înseamnă Statele Unite la început de 
secol XXI. Adevărul este însă că Statele Unite sunt impresionant de puternice. Poate 
că se îndreaptă către o catastrofă, dar scenariul este greu de imaginat dacă priveşti 
faptele.” (sublinierea îmi aparține) 
         Bun ! Acum hai să vedem ce invocă Friedman în susţinerea afirmaţiei sale 
privind puterea Statelor Unite. Pentru asta este suficient să privim puţin înapoi, în 

secolul XX, în care noi ne-am trăit cea mai mare din viaţă. 

vs      ? 
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Statele Unite apar pe poziţia de putere mondială – aflată la începuturile ei - la 
sfârşitul primului război mondial. Deşi au intervenit mai târziu în desfăşurarea 
acestuia, s-au impus cu autoritate în finalul său şi au făcut Europei devastate un 

adevărat „cadou otrăvit” ( Friedman îi spune „bombă cu ceas”) şi anume Tratatul de 
la Versailles! Care a lăsat nerezolvat conflictul major al războiului, constituind în 
fapt, garanţia pentru o nouă serie de lupte. Care au izbucnit după.....21 de ani de la 

încetarea primului !  
La început, Americanii au stat din nou pe margine, dar asigurîndu-se că victoria nu 

va aparţine Germaniei ! Înainte să participe efectiv la conflict, s-au implicat altfel: 
programul Lend-Lease ! Se poate afirma, fără exagerare, că acest program a jucat 
un rol deosebit în ascensiunea Americii către poziţia sa de astăzi ! De ce ? Păi 

pentru a adus Americii controlul celei mai importante zone strategice de interes 
pentru comerţul mondial, şi anume Atlanticul de Nord ! În schimbul navelor şi 
echipamentului militar vital necesare în lupta lor contra germanilor, britanicii au 

predat americanilor aproape toate facilităţile lor  maritime din emisfera vestică. 
Astfel americanii au intrat în posesia  „cheilor” Atlanticului de Nord, calea Europei 
către lume ! O lume care, începând cu 1492, anul călătoriei lui Columb şi până în 
1991, anul căderii Uniunii Sovietice, s-a bazat pe navele , armele şi banii europeni 

care au creat primul sistem global, sau era europeană. Naţiunile europene au fost 
însă permanent angrenate în conflictele dintre ele, în timp ce invadau şi dispuneau 
de resursele unei mari părţi a lumii. Europa a dominat lumea, dar nu a reuşit să 

rămână unită! Iar preţul plătit în final, a fost pierderea completă a supremaţiei 
mondiale pe care a exercitat-o timp de 500 de ani! 

         În schimb, sfârşitul celui de-al doilea război mondial, precum şi celelalte 
conflicte politico-militare care s-au succedat, au condus la instalarea autoritară a 
Statelor Unite pe poziţia de lider mondial unic, sau la lumea „monopolară” în care 

ne aflăm acum. Altfel spus, dacă vreţi, asistăm la începutul erei americane, care va 
dura probabil, cel puţin un secol ! Iată care sunt argumentele pe care se bazează 

afirmaţia: 
 poziţia geografică de excepţie a teritoriului american – deschiderea la 

ambele mari oceane ale planetei – oferind posibilitatea de supraveghere 

şi control al qvasi-totalităţii  rutelor  de interes strategic pentru comer-
ţul mondial. Pentru o imagine mai clară a acestui aspect crucial: în 

1980 când duelul SUA-URSS se afla aproape de apogeul său, comerţul 
transpacific l-a egalat pe cel transatlantic, pentru prima dată în istoria 
omenirii. 10 ani mai târziu, la prăbuşirea Uniunii Sovietice, comerţul 

transpacific îl depăşise deja cu 50% pe cel transatlantic ! 
 

 puterea militară – fără precedent în istorie – de care dispune statul 

american, în mod deosebit flota,  care reuşeşte să controleze traficul 
maritim planetar, surclasând totodată sub toate aspectele, flotele 

celorlalte naţiuni, inclusiv ale britanicilor sau ruşilor.  
 

 performanţa economică consolidată şi amplificată în timp, de natură să 

asigure disponibilitatea mijloacelor strict necesare menţinerii  poziţiei 
dominante mondiale. Pentru exemplificare: Produsul Intern Brut al 

principalilor „jucători” pe plan economic mondial  ( provenienţă FMI ,  
aprilie 2010 ) 

 
         Desigur nu pot  anticipa sau evalua provocările viitorului! Dar trebuie să 

admitem că o astfel de putere – Statele Unite - va depune toate eforturile pentru  
a-şi menţine şi proteja poziţia pe care o deţine. Orice eventual pretendent la această 
poziţie, va trebui să parcurgă aceleaşi perioade sau intervale pe care americanii le-

au parcurs la rândul lor. Şi asta va  dura. Probabil chiar mai mult de un secol, 
pentru că, profitând de excepţionala poziţie geografică a teritoriului lor, americanii 
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au  reuşit să-şi construiască viitorul  după cum şi-au dorit, fără ingerinţe ostile. 
Ceace este exclus să se mai poată repeta în mileniul 3 ! 

Exclusiv în scopul punerii în adevărata sa valoare a acestei din urmă aserţiuni, vă 
rog încercaţi să abordaţi  aceaşi clauză, dar aplicată românilor! Care datorită 
frecvenţei „ingerinţelor ostile” de-alungul  istoriei lor, n-au reuşit decât să-şi 

păstreze cu jertfe şi sacrificii continui, propriul teritoriu naţional. Este adevărat pe 
o durată de mai multe mii de ani !  

Produsul Intern Brut, 2009, defalcat pe sectoare de 
          activitate,exprimat în milioane USD 

 

Country  
nominal 

GDP  

Agri.

 

Indus.

 

Serv.

 
Agri.  Indus.  Serv.  

  World 57,937,460 6% 30.6% 63.4% 3,476,248 17,728,863 36,732,350 

 European Union 16,447,259 1.9% 25.2% 72.8% 312,498 4,144,709 11,973,605 

 United States 14,256,275 1.2% 21.9% 76.9% 171,075 3,122,124 10,963,075 

 Japan 5,068,059 1.6% 21.9% 76.5% 81,089 1,109,905 3,877,065 

 China 4,908,982 10.6% 46.8% 42.6% 520,352 2,297,404 2,091,226 

 Germany 3,352,742 0.9% 26.8% 72.3% 30,175 898,535 2,424,032 

 France 2,675,951 1.8% 19.3% 78.9% 48,167 516,459 2,111,325 

 United Kingdom 2,183,607 1.2% 23.8% 75% 26,203 519,698 1,637,705 

 Italy 2,118,264 1.8% 25% 73.1% 38,129 529,566 1,548,451 

 Brazil 1,574,039 6.1% 25.4% 68.5% 96,016 399,806 1,078,217 

 Spain 1,464,040 3.3% 26.8% 70% 48,313 392,363 1,024,828 

 Canada 1,336,427 2.3% 26.4% 71.3% 30,738 352,817 952,872 

 India 1,235,975 17% 28.2% 54.9% 210,116 348,545 678,550 

 Russia 1,229,227 4.7% 34.8% 60.5% 57,774 427,771 743,682 

 Australia 997,201 4.1% 26% 70% 40,885 259,272 698,041 

 Mexico 874,903 4.3% 32.9% 62.8% 37,621 287,843 549,439 

 South Korea 832,512 3% 39.4% 57.6% 24,975 328,010 479,527 

 Netherlands 794,777 1.6% 23.6% 74.9% 12,716 187,567 595,288 

 Turkey 615,329 9.3% 25.6% 65.1% 57,226 157,524 400,579 

 Indonesia 539,377 15.3% 47.6% 37.1% 82,525 256,743 200,109 

 Switzerland 494,622 8.4% 42.4% 49.2% 41,548 209,720 243,354 

 Belgium 470,400 0.6% 22% 74.4% 2,822 103,488 349,978 

 Poland 430,197 4.6% 28.1% 67.3% 19,789 120,885 289,523 

       
   Las în grija DVs. stimaţi cititori calculele şi comparaţiile. Iată o timidă încercare 
de susţinere a motivaţiei mai sus prezentate ! Mie mi se pare de ajuns ! de 

asemenea, pentru informarea Dvs.. România se situează pe undeva pe poziţia 39, 
cu 270,33  miliarde USD. 

 

China 
         Acest nume este învăluit pentru noi, europenii, de magie. Magia istoriei sale 

multimilenare. Dar şi a celeilalte istorii, mai scurte, a relaţiilor sino-europene, care 
„adună” totuşi câteva secole ! Şi nu chiar puţine! Pentru subiectul pe care mi l-am 
propus, istoria care  interesează începe pe la mijlocul secolului XIX, când europenii  

(în special britanicii) au implicat masiv China (zona de coastă) în comerţul 
internaţional. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
http://en.wikipedia.org/wiki/World
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Republic_of_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Italy
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Spain
http://en.wikipedia.org/wiki/Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
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http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
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http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
http://en.wikipedia.org/wiki/Belgium
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http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_sector_composition
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_sector_composition
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_sector_composition
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_sector_composition
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http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_sector_composition
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         Din punct de vedere geografic, spre deosebire de America, China este de fapt 
„o insulă” continentală. Dispune doar de 1600 Km. de coastă  marină, care con-
centrează, împreună cu regiunile limitrofe, majoritatea populaţiei ţării. Două treimi 

din teritoriul naţional, sunt practic nelocuite. (vezi harta). De fapt China este încon-
jurată de teritorii de netrecut şi deşerturi, care o izolează de restul lumii :  
- la nord, stepa mongolă şi Siberia. Spaţii ostile,dificil de traversat şi generatoare de 

  conflicte teritoriale istorice. 
- la sud-vest, munţii Himalaya, imposibil de trecut. 

- la sud, Myanmar, Laos şi Vietnam ale căror graniţe traversează  jungle sau  relief 
  muntos, acidentat. 
- la vest  Kazahstanul, singurul spaţiu care oferă facilităţi de călătorie,  nefructifi- 

  cate însă pe deplin, datorită conjuncturilor politice nu întotdeauna favorabile. 
- la est, dechideri la mările Galbenă, Chinei de Est şi Chinei de Sud. 

Harta celor regiunilor administrative ale Chinei 

Culorile reprezintă populaţia în milioane locuitori 

         Ok ! Acum să vedem la ce ne trebuie toată povestea asta cu geografia Chinei. 

Simplu, aşa cum teritoriul americanilor le-a determinat decisiv evoluţia la scară 
planetară, la fel amplasarea geo-politică a chinezilor le trasează destinul!  

În mare, de la începuturile civilizaţiei chineze datate cu 3500 de ani în urmă şi 
până la jumătatea sec. XIX, chinezii au trăit în interiorul aproximativ aceloraşi 
graniţe, cu perioade de izolare sau deschidere, sub conducerea celor 10  dinastii 
care s-au succedat dealungul timpului , începând cu Xia ( sec. XVI, ÎC) şi 
terminând cu Quing care a durat până în 1912. În toată acestă perioadă, China a 

suportat 2 invazii care i-au determinat, se poate spune, decisiv destinul : în sec. 
XIII invazia mongolilor lui Kubilai Han, care a înfiinţat Dinastia Yuan (1279 – 1368) 
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şi....”invazia” opiumului (din India britanică), urmare a deciziei Dinastiei Ming în 
favoarea deschiderii graniţelor pentru comerţul cu Europa. (~1840). Imperialismul 

european a avut imediat consecinţe dezastruase pentru China: destabilizarea 
puterii centrale, creşterea, la scară socială a consumului de opiu, războaie şi revolte 
ale populaţiei regiunilor din interior. A apărut, de fapt, problema crucială a 

conducerii statului chinez, care şi-a păstrat relevanţa până în zilele noastre. 
În China s-a instalat haosul , caracterizat de succedarea unor perioade de extremă 

instabilitate politică, economică şi socială (războaiele opiumului din 1842 şi 1856, 
rebeliunea Taiping  1858-1865, o masivă revoltă contra dinastiei Quing şi a 
prezenţei străinilor în China, primul război sino japonez din 1895, revolta Boxerilor 

din 1900, ş.a.m.d.....). Apariţia Kuomintangului lui Chiang Kai-shek în 1928, al 
doilea război sino japonez 1937-1945, au determinat războiul civil la terminarea 
căruia  Mao Zedong a proclamat (1949) actualul stat chinez. 

Dacă-mi permiteţi, povestea asta ne oferă două concluzii care ne pot orienta pentru 
evaluarea viitorului: 

- China n-a fost niciodată şi nici nu va fi, „o falie activă” (cum zice Friedman), în 
zona ei geografică. Chinezii s-au „sufocat” în limitele teritoriului lor naţional, 
insuficient , nefavorabil şi lipsit de deschidere la marile oceane planetare. 
- China a trăit, cea mai mare parte a lungii sale istorii, izolată de restul lumii. Abia 
în sec.XIX, a încercat deschiderea către lumea exterioară, fapt care i-a creat mari 

probleme sociale, culturale şi economice şi a determnat schimbarea sistemului 
milenar de exercitare a autorităţii statale. 

 
         „Coşmarul” politicii interne  chineze este, de peste 150 de ani, discrepanţa, 
mai mult sau mai puţin accentuată, dintre nivelul de trai al populaţiei care trăieşte 

pe coastă, comparat cu cel al populaţiei din regiunile interioare ale ţării. Acest 
fenomen a fost şi rămâne sursa principalelor probleme de gravitate majoră a 
conducerii chineze, indiferent de culoarea sau spectrul  politic de care aparţine. Din 

1949, China este comunistă. Să vedem ce s-a întâmplat. 
         La început, China a adoptat sitemul sovietic, cu planuri cincinale şi economie 

centralizată excesiv. După 2 planuri cincinale ale căror rezultate, cosmetizate 
propagandistic, au fost considerate promiţătoare, Mao a lansat în 1958 un cincinal 
„dublu”, intitulat „Marele Salt Înainte”, menit să lichideze – prin industrializare 

forţată  - sărăcia din toată ţara, indiferent de regiune. Rezultatul a fost un eşec 
total,  foamete care a cauzat 15-50 miloane de morţi, reînchiderea graniţelor, 

retragerea lui Mao de la conducerea statului şi „despărţirea” de  sovietici. A urmat o 
nouă perioadă de izolare, frământări şi conflicte, iar după moartea lui Mao, în 
septembrie 1976, Deng Xiaoping adoptă - 1978 - cunoscuta sa decizie privind 

introducerea economiei de piaţă sub conducerea unicului partid politic şi anume 
Partidul Comunist Chinez. Urmează perioada de dezvoltare accentuată a economiei 

chineze – 30 de ani – care aduce China pe locul doi mondial ca putere economică şi 
suscită nenumărate comentarii, opinii şi previziuni din partea analiştilor economici 
din întreaga lume. 

 
         Riscul strategic asumat al realităţii chineze de astăzi, constă în deschiderea 

graniţelor şi implicarea în comerţul cu exteriorul, urmate de îmbogăţirea oraşelor de 
pe coastă, dar cu evitarea  conflictelor interne. Totuşi tensiunile interne s-au accen-
tuat, dar guvernul chinez a reuşit să-şi păstreze controlul, fără generarea de 

revolte. Dar mai există  o problemă serioasă şi mult mai ameninţătoare: China pare 
capitalistă, dar în realitate nu  este. Pieţele nu determină distribuţia capitalului. 
Aceasta s-a făcut, sub acţiunea altor factori, fără legătură cu meritele reale ale  
afacerilor  beneficiare. Bancarii le denumesc „credite neperformante”. Datoriile 
exorbitante care au apărut astfel au trebuit să fie acoperite. Cum ? Prin rate de 

creştere foarte mari, obţinute datorită exporturilor la preţuri mici, lumea fiind foarte 
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amatoare de produse ietine de export. Cum ? Jonglând cu profitul ! Exporturile cu 
profit redus sau absent chiar, pun în mişcare maşinăria economică. Banii vin şi 
pleacă rapid. Oamenii au ce face şi nivelul  de viaţă cunoaşte un trend pozitiv. Dar 

până când?  
       Cel mai grăitor este exemplul japonez. În anii ’80  costul creditelor japoneze era 
mult mai redus decât cel internaţional. Cu alte cuvinte , banii japonezi erau mult 

mai ieftini decât cei americani sau occidentali. De aici, ratele uriaşe de dezvoltare 
ale Japoniei, obţinute....pe seama exporturilor masive la preţuri incredibil de mici, 

aproape fără profit ! Privită din afară Japonia părea că se descurcă formidabil, 
cucerind pieţele cu produse incredibile, la preţuri mici. Fără să se gândească numai 
la profit – cum făceau americanii – se părea că au pus stăpânire pe viitor. Japonia 

supravieţuia de pe urma banilor fără valoare, controlaţi de guvern, iar preţurile mici 
erau o încercare disperată de a evita colapsul sistemului bancar. În cele din urmă 
datoriile au crescut atât de mult, (20 % din PIB) încât nu au mai putut fi controlate 

cu ajutorul exporturilor. Băncile au început să cedeze şi au fost scoase din impas 
de către guvern. La începutul deceniului 10 a început descreşterea şi  pieţele au 

intrat în declin. Mulţi vestici mai vorbeau încă despre miracolul japonez..... Se 
spunea că va îngropa Statele Unite. În realitate ratele sale de creştere nu au fost 
durabile. Cînd rata s-a prăbuşit, criza bancară de proporţii a produs implozia 

economiilor din zonă (1997), iar efectele se resimt şi astăzi. 
 

         China este un fel de Japonie tratată cu steroizi. S-a dezvoltat extraordinar în 
ultimii 30 de ani. Ratele sale de creştere îţi taie răsuflarea. Dar o prelungire a 
duratei lor violează principiile de bază ale economiei. Există limite structurale ale 

creşterii, iar China se aproprie de ele. ( oficial, rata datoriilor este de 25% din PIB. 
În realitate, probabil către 40 %) 
         Problema Chinei este de ordin politic. Unitatea  statală este menţinută cu 

ajutorul banilor, nu al ideologiei. Regimul chinez se sprijină pe doi piloni: vasta 
birocraţie tradiţională, bazată pe relaţii, şi complexul de securitate militară care 

sprijină statul şi Partidul Comunist. Principiile ideologice ale Partidului Comunist 
au dispărut şi încă nu au fost înlocuite cu o altă ideologie, care, în caz de pericol, să 
mobilizeze masele pentru srijinirea efortului puterii. 

Ca atare, China are trei căi posibile de urmat:  
-Prima, continuarea  creşterii în ritm astronomic. Nimeni nu a reuşit încă aşa ceva, 

iar China nu va fi o excepţie. Corectarea, obligatorie, a dezechilibrelor şi ineficien-
ţelor imense din economie, rezultate colaterale ale dezvoltării, vor impune  o 
reajustare dureroasă, prin care restul Asiei a trecut deja.  

- A doua soluţie, ar fi recentralizarea ţării, astfel încât o conducere guvernamentală 
centrală puternică să fie în măsură să impună ordinea şi să limiteze spaţiul de 

manevră al diferitelor regiuni. Acest scenariu ar fi dificil de aplicat datorită 
structurii eterogene a aparatului guvernamental. 
- A treia posibilitate, cel mai plauzibil scenariu considerând istoria Chinei, este 

fragmentarea după vechile linii de demarcaţie, în timp ce guvernul central, tot mai 
slab, s-ar strădui să-şi menţină controlul asupra unei ţări obligată să traverseze o 

perioadă dificilă, fapt ce va genera tensiuni serioase, la fel ca în oricare altă ţară. 
 

În loc de concluzii 

         Nu sunt sigur dacă mai sunt necesare. Aşa cum am spus, m-am străduit doar 
să prezint sintetic o cantitate de informaţie cât de cât relevantă referitor la subiectul 

propus. Evident, cele de mai sus reprezintă, în cel mai fericit caz, un flash pe 
subiect. Complexitatea acestuia, ne depăşeste copios, la superlativ, chiar şi 
imaginaţia! 

         Totuşi, ce începe, trebuie să se şi termine ! Deci : 
Î :   este posibil acum un conflict sino-american ? 

R:  probabilitatea izbucnirii unui astfel de conflict, este practic, neglijabilă.  
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     Cele două  părţi, nu sunt interesate de o asemenea evoluţie a relaţiilor lor 
     bilaterale. Competiţia economică nu poate fi considerată drept conflict. 

 
 
         Undeva în context, am afirmat că: Desigur nu pot  anticipa sau evalua provocă-
rile viitorului! Iată însă că, pe parcursul elaborării prezentului material, mi-a picat 
sub ochii  opinia  unui cunoscut autor SF şi inventator britanic – Sir Arthur C. 

Clarke – referitor la perspectiva, să zicem apropriată, a ştiinţelor inginereşti. 
Mie mi s-au părut atât de interesante, încât m-am hotărât, pe loc, să le introduc în 

finalul acestui material. Nu de alta, dar ne pot da o imagine în legătura cu ce s-ar 
putea întâmpla  cu noi într-un viitor apropiat ! (Mă rog, cât de cât !) Deci, citat din: 
  CUVÂNT ÎNAINTE ** 

  de Sir Arthur C. Klarke 
”(începutul citatului)............................... 

 
        

 
 

 

..........................................................”(sfârşitul citatului) 
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PE TEMA EDUCAŢIEI 

 
           Fiind prezent în ziua de 16 noiembrie a.c. , ziua Sfântului Apostol şi 

Evanghelist Matei – patronul liceului, la cea de-a doua dintre manifestări, m-am 
bucurat să aflu- atât din prezentarea istoriei şcolii, facută cu cele mai moderne 

mijloace audio-vizuale în sala de teatru proprie, recent restaurată, cât şi din 
Monografia Colegiului Naţional Matei Basarab (ediţia a II-a , recent apărută), cât de 
mult pun preţ cadrele didactice pe valoarea intelectuală a înaintasilor (dascăli 

şi/sau absolvenţi),  prin evocarea operei lor. 
 Marele matematician, academician Solomon Marcus, prezent la manifestare, 
invitat să ia cuvântul de directorul Colegiului, a ţinut să sublinieze importanţa şi 

valoarea istoriei scrise a unei instituţii de cultură, precum Liceul Matei Basarab, 
care a format mari personalitaţi sau şi-a legat titulatura de numele altora şi a dat 

exemplu pe mentorii domniei sale: acad. Miron Nicolescu - fost elev al şcolii ș i 
acad. Grigore Moisil, al cărui tată, profesorul Constantin Moisil a predat aici, fiind 
fondatorul unei renumite colecţii de numismatică. Dar, spunea domnia sa – lipseşte 

o istorie ”in integrum ” a învăţamântului românesc, care ar fi deosebit de necesară 
pentru revigorarea acestuia. Cu regret, constata domnul profesor universitar 

Marcus, că ţinuta –în general- a tânărului intelectual in formare din ziua de azi, nu 
mai este aceea a liceanului sau studentului de pe vremea domniei sale. ”A fi fost 
elev de liceu era un fapt elitar şi nu unul popular ca astăzi. ” 

Iată ce mi-a provocat reflecţiile de mai sus. 
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La mulŢI ANI ! 

Celor născuţi în decembrie  
 
  

Emil DUMITRESCU     01/1938 
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Titus BORLAN            30/1938 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

                
Sursa: MECANICII’61, Anul 6, # 11, noiembrie 2010                                           Scris de Radu GRUIA 

C U P R I N S 

versus ? 


