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       “Şi iarăşi şi iar” mai trece o lună şi eu  mă  ocup de  revista următoare !  A 

devenit o cutumă de care, sincer  să fiu, nu credeam că va instala o asemenea 
dependenţă ! Este- pe de altă - adevărat că s-au întâmplat destule evenimente  

neprevăzute care nu aveau cum să fie prevăzute (sâc), astfel încât să fie elaborat 
faimosul plan B ! Aşa că s-o lăsăm baltă şi să le trec şi eu în revistă,  pentru cine  
nu le ştie, dar vrea totuşi să fie informat. Le voi aborda în ordine cronologică. 

Luna August 2019 

 Primul eveniment - poate cel mai semnificativ – din p.d.v. al urmărilor  

a fost sărbătorirea datei aniversare a colegului şi preşedintelui asociaţiei noastre, 
adică Dl. Constantin Dumitru, alias Calipso , cu ocazia împlinirii unei 

vârste…..de  invidiat, şi anume 80 de ani ! 
Aceasta reprezintă faptul în sine ; mă refer însă şi alte realităţi conexe oferite de 
conjunctura evenimentelor. De  exemplu faptul că datorită unor motive absolut 

obiective, întâlnirile noatre tradiţionale  începute în 1971 şi continuate, în secolul 
XXI cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la Absolvire – 2011, 2016, 2018 ,au trebuit 

să fie accelerate din raţiuni evidente, legate  de diminuarea continuă a numărului 
participanţilor. Astfel dacă în 1981 participanţii au fost 41, iar 30 de ani mai 
tîrziu au fost tot 41 , la întâlnirea din 2016 au fost 35 . De atunci mi-a venit ideea 

să marchez evenimentul astfel încât să apară  şi vechimea noastră profesională !  
Am realizat imaginea unei ştampile care să conţină numărul anilor scurşi  de la 

absolvire,care să poată fi aplicată pe logoul revistei, atunci când acesta se 
modifică. Prima ştampilă arată nr. 55  vizibil în conţinutul revistelor 

nr. 123 -143 şi 147 -153. Deoarece şansele organizării întîlnirilor  dedicate unui 
număr mai mare de ani au scăzut considerabil, cred că ar fi oportun să se 
modfice logoul la un interval de maximum 2 ani. Din acest motiv, realizând că 

probabilitatea menţinerii intervalului respectiv scade cu fiecare an ce 
trece,profitând de reuşita aniversării Dlui Dumitru, am reactualizat logoul şi am 
proiectat o nouă ştampilă cu nr. 58 aplicată în premieră, în cuprinsul numărului 

curent – 155 ! 
 

 Cel de al doilea evenimentt notabil, care s-a petrecut în luna august  
crt., este Hotărârea instanţei – Judecătoria Sect. 6 Bucureşti – privind 

reactualizare datelor privind reconfirmarea dreptului legal de înscriere a asociaţiei 
noastre. Faptul în sine este vital pentru asociaţie , a  cărui  activitate financiară a 
fost blocată . (cont bancar blocat. Asta semnifică, d.p.d.v practic înceterea  

plăţilor sau, dacă vreţi falimentul).  
 Ei bine la data de 13 august 2019 ,onorabila Instanţă s-a pronunţat definitiv 

pentru admiterea hotărârilor ultimei Adunări Generale şi înscrierea sentinţei în 
Registrul de grefă al Judecătoriei. Rezultatul reprezintă meritul exclusiv al colegei 
noastre Rodica Nicolescu, care a depus cu tenacitate eforturile necesare. Pot 

afirma, cu toată convingerea, că în absenţa lor, Asociaţia şi-ar fi încetat 
existenţa ! 

Tableta lui....G 

 Sursa: MECANICII’61, Anul 15, #155, septembrie 2019 EE              Radu GRUIA 
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 Cel de-al treilea eveniment care trebuie amintit  – cel puţin datorită  
singularităţii sale – este faptul că în luna august, în mod excepţional – au avut 

loc   două întîlniri , una la 3/8 şi cea de-a doua la 27/8, hai să-i zicem aşa, 
curentă. Participarea la această întâlnire va fi redată şi comentată în luna 
curentă, adică 9/2019.  

 
Luna  septembrie 2019 

 Scriitorul şi colegul nostru Artemiu Vanca şi-a prezentat ultima sa  
    lucrare, romanul „Nu te lăsa !”  

 

 Şi în sfîrşit, dar cu importanţa lui aparte,un subiect la care poate ar 

trebui să reflectăm mai des la vărsta noastră : cine au  fost pesonalităţi deosebite 
în  istoria românilor. Oare ce ştim acum despre ei şi faptele lor ? 
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Cu prilejul întâlnirii cu colegii de facultate, în ziua de 27.08.2019,  

la restaurantul Intermacedonia, mi-am lansat ultima mea carte, romanul 

„Nu te lăsa!”  

Pe scurt, cartea este povestea unor tineri care înregistrează fiecare 

câte un eşec în viaţă. Aflaţi la primul pas în viaţă pe cont propriu şi 

întâmplător împreună, se luptă să-şi atingă fiecare ţelul propus şi să nu se 

lase îngenunchiaţi de viaţă. Unii reuşesc, alţii nu. În cea mai mare parte a 

ei, acţiunea cărţii se petrece în Bucureşti, în anii cincizeci ai secolului 

trecut. În paralel cu relatarea a ceea ce li se întâmplă eroilor mei, 

zugrăvesc în roman, aşa cum am făcut şi în celelalte şase anterioare, un 

tablou succint a vieţii sociale, politice şi culturale din acea perioadă şi dau 

amănunte despre localităţile în care se petrece acţiunea, convins că un 

roman pe lângă necesitatea să placă - condiţie primordială – trebuie să şi 

lărgească orizontul cititorului. 

Prima lansare a cărţii a avut loc la Bănişor, satul meu natal, pe 15 august, anul acesta. La 

numai cinci zile după lansare, doamna Rodica Stoica, consăteană cu mine, mi-a trimis, prin 

Messenger, următorul comentariu, care vine în sprijinul convingerii mele, afirmate mai sus: 

 

 Bună ziua dle Vanca.  

Zilele trecute am terminat romanul "Nu te lasă!" Este de-a dreptul fascinant. Cu siguranţă 

într-o zi va fi ecranizat. Citindu-l, m-a dus cu gândul într-o oarecare măsură la volumul "Memorii" 

al lui Valeriu Anania prin prisma unor aspecte comune de natură istorică, socială, culturală, 

politică, autobiografică, impresii despre oameni și locuri. Pe parcursul lecturii mi-am 

reîmprospătat unele cunoștințe, pe care le credeam uitate: compromisurile făcute de Sadoveanu, 

moartea lui Labiș, reabilitarea lui Arghezi, etc. Simplitatea textului transmite într-o manieră fidelă 

și obiectivă realitățile și dramele acelei perioade pentru poporul român. Rețin doua aspecte 

esențiale: 

 1. Să nu uităm trecutul pentru a ne proteja viitorul!  

2. Nu te lasă!  

Având un final deschis, îmi permit să "construiesc" foarte pe scurt scenariul celui de-al 

doilea volum: Cornel (eroul principal al romanului n.n.) a devenit un inginer de succes, realizat. 

Ajuns la o vârsta venerabilă s-a întors în satul său natal pentru a-l scoate din anonimat, este un 

scriitor de succes și un "Octogenar in jurul globului" (îmi permit să folosesc titlul lui Dan 

Brătescu).  

Cu salutări distinse,  

Rodica 

 

La lansarea de la InterMacedonia, prezentarea cărţii a fost făcută de Adrian Popa, în 

termeni elogioşi. El a promis o recenzie a ei, pentru revista noastră, motiv pentru care eu nu 

intru acum în mai multe amănunte, referitoare la ea. După el, am mai vorbit eu, Constantin 

Dumitru, Florin Drăgănescu şi Ana Vanca. Am dat autografe  la cărţile vândute sau făcute 

cadou, după care s-a mâncat şi băut (fiecare pe banii lui), apoi s-a dansat şi socializat, ca de 

obicei la întâlnirile noastre  

Lansare de 

Carte 

Sursa : MECANICII’61,Anul 15, # 155, septembrie 2019 EE                                     Artemiu VANCA 
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Adrian Popa vorbeşte despre carte.  Există o cutumă care obligă ca despre morţi, la înmormântarea 

lor, şi despre cărţi, la lansare, să se vorbească numai de bine. M-a „ameninţat” că nu în aceiaşi 

termeni va scrie o cronică despre ea. O aştept cu interes. În apropierea lui sunt Gigi Dumitrescu şi 

Florina Blaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am spus şi eu câteva cuvinte despre carte, printre care şi  că ea ar putea să fie cântecul meu de 

lebădă ca romancier, având în vedere că am îmbătrânit. Au fost proteste, unele  de complezenţă, 

altele sincere. Oricum, ar trebui să ştiţi toţi, că a scrie o carte nu-i o treabă uşoară la nici o vârstă, 

dar mai ales la 83 de ani. O să continui să scriu însă, pentru că îmi place şi pentru că scrisul e un 

exerciţiu eficient anti-Alzheimer.  
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Constantin Dumitru, căruia i-am dat cartea cu o lună înainte, la împlinirea vârstei de 80 de ani, a 

ţinut să menţioneze că a lucrat toată viaţa în uzina în care se petrece cea mai mare parte a acţiunii 

cărţii, al cărui director a devenit ulterior. N-a citit cartea pentru că are probleme cu ochii. În stânga 

lui, artista-fotograf Anda Ştefănescu, iar în stânga lui, după colţ, Vasile Aleşincu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Florin Drăgănescu a ţinut să mă felicite pentru curajul meu de a ieşi din limitele meseriei noastre de 

ingineri şi a mă dedica, după pensionare, scrisului. I-am răspuns că am dat curs unui hobby căruia 

n-am putut să-i acord suficient timp pe vremea când construiam socialismul şi că nu puteam face 

două lucruri bune în acelaşi timp. 
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Ani, soţia mea, aici încadrată de Mihaelele Argireanu şi Tihan, a dat colegilor câteva amănunte 

despre cum am scris cartea şi despre rolul ei (foarte important n.n.) în procesul de elaborare a 

cărţii.În planul îndepărtat, Rodica Nicolescu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rodica Nicolescu, Anda Ştefănescu, Nina Olaru, Florin Drăgănescu. Rodica care, după câte mi-a 

mărturisit, a început să citească cartea de cum a ajuns acasă, mi-a dat în cursul zilelor care au trecut 

de atunci câteva telefoane ca să-mi spună că o pasionează lectura ei şi ca să dezbată împreună cu 

mine ceea ce reuşise să citească.  
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(de la dreapta la stânga): Constantin Dumitru, Ştefan Dumitru (a preluat afacerile tatălui său şi a 

devenit sponsorul nostru), Nina Dumitru, soţia lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (cu gândurile altundeva) : Nae Enescu şi Constantin Marin 
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Eu dând autografe pentru nepoţii lui Calipso, Bibi şi Maria, asistat de mama lor şi având în flancul 

stâng pe Adrian. Când era încă fetiţă, Maria mi-a recenzat „Comoara din Dealul Magiarului”, 

primul meu roman. Nu cred că o va recenza şi pe aceasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eu, împreună cu îngerul meu păzitor, după lansare. Ea zâmbitoare, eu pe gânduri. Desigur,  mi-ar fi 

plăcut să am o participare mai mare la această lansare, pentru că a fost anunţată din timp, şi  

dezbateri mai numeroase.  Şi când ţi se naşte un copil, toţi cei apropiaţi te felicită. Ei pot fi mulţi 

sau puţini, asta depinzând şi de tine, bineînţeles, iar tu  ai ocazia să afli cine sunt ei. 
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La lansarea de la InterMacedonia au participat:  

Ana Vanca, Constantin Dumitru, Adrian Popa, Florin Drăgănescu, Nae Enescu şi  Mihaela 

Tihan, Constantin Marin, Georgeta Dumitrescu, Anda Ştefănescu,  Rodica Nicolescu,  

Vasile Aleşincu,  Nina Olaru, Michaela Argireanu (venită din Australia, dar nu pentru 

lansare), Ştefan Dumitru (sponsorul nostru) şi Nina Dumitru, soţia sa.  Au asistat şi rudele 

mele Alexandru şi Florina Blaga, prezenţi la restaurant pentru întâlnirea cu colegii lor, 

economişti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Clip Art: TheGetNoticed Book.... 
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Ultimele săptămâni au fost pline de evenimente și de încercări...Ah, nimic 
neobișnuit, dar au fost multe și au venit din diferite direcții...Toate, luate 
împreună, formează imaginea societății americane și de aceea vi le împărtășesc și 

vouă . 

* 

Una dintre problemele care frământă societatea americană contemporană și 

pentru care americanii nu găsesc un răspuns unanim sau cel puțin majoritar 
este felul în care trebuie tratate relațiile cu femeile și rolul acestora în 

societate...Uitându-mă la unele filme mai vechi îmi apare evidentă poziția femeii 
în urmă cu numai câteva decenii: o păpușă frumoasă a cărei existență este 
justificată numai de dorința bărbatului de a poza...de a fi un macho...În părți 

însemnate ale societății contemporane aceasta atitudine s-a menținut și se 

manifestă prin obstacolele care se ridică – mai ales în statele din sudul USA – în 
calea exercitării unui drept legitim: acela de a avea un copil sau...de a refuza să-l 
aibă într-un anumit moment al vieții. De curând au fost închise clinicile în care se 
puteau face avorturi din mai multe state din sud...așa că femeile care se hotărăsc 

la acest pas – dureros și complicat dar necesar din punct de vedere al femeii – 

trebuie să parcurgă sute de km până într-un alt stat unde avortul se poate face 
legal. Multe femei nu pot plăti costurile de transport și așa apar copii nedoriți, pe 

care părinții nu pot să-i crească, așa apar noi probleme dificile mai ales în 

familiile care sunt deja împovărate de problemele materiale...  

O culme a ipocriziei și cinismului a fost depășită de curând, când Mr. John King, 

un politician republican versat, a afirmat prin ziarul The Des Moines Register: 
Dacă ne uităm atent în arborele genealogic al familiilor, și extragem pe aceia care s-
au născut prin siluirea sau prin incest (relații sexuale între rude apropiate)...ar mai 

rămâne cineva pe acest Pământ?  Teribil mod de a judeca, teribilă concluzie...prin 
care acest Mr. King reușește performanța teribilă ca  printr-o singura frază să 

nege rolul familiei în societate, dreptul femeii la autodeterminare, reușește să 
încurajează violul și incestul, ambele pedepsite de legile americane...Statisticile 
arată că procentual, cei născuți prin incest sau viol reprezintă numai 2% din 

numărul total al celor noi născuți....așa ca senatorul care a lansat această 
bombă...mai și minte, mai și dezinformează... Din păcate și asta este o 

Sursa : MECANICII’61, Anul 15, # 155, septembrie 2019 EE    Radu MIHALCEA   
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caracteristică a societății americane contemporane: multe dintre persoanele 

proeminente mint fără rușine...Cumplit, nu?  

* 

La aceasta se adaogă criminalitatea: în Chicago, orașul in care locuim, sunt 

omorâți în fiecare zi doi oameni...ca rezultat al rivalității dintre gangurile 
criminale și ca rezultat al faptului că oricine poate deține o armă – chiar militară, 
de exemplu o pușcă automată – aproape fără niciun control din partea 

autorităților...Din fericire noi locuim într-un cartier liniștit...dar în ce condiții 
trăiesc cei din cartierele unde comerțul cu droguri si arme sunt la ordinea zilei... 

Din păcate asemenea aspecte se întâlnesc zilnic: nu trebuie să le cauți, îți sunt 

livrate permanent, per email sau tv, acasă...Cu toate că noi am trăit de la început 
în mijlocul oamenilor pașnici, ceea ce se întâmplă în vecinătatea mai îndepărtată 
sau în USA ne marchează...Trăim cu un sentiment neplăcut și apăsător... 

Cel mai cumplit este sentimentul negativ în fața neputinței parlamentare: în cei 

15 ani de când trăiesc aici se tot discută să se ia măsuri...și nu se ia mai nici una 

din cauza lobby - ului extrem de puternic al NRA (National Rifle Association, în 
traducere liberă: Asociația Națională a Purtătorilor de Arme) care face donații 
însemnate Partidului Republican. Din cauza acestor fonduri – și, desigur, și al 

alegătorilor care votează acest partid – Parlamentul nu este în stare să introducă 

legi care să reglementeze mai strict  purtatul armelor de foc...Sentimentul acesta 
de neputință stă în puternică contradicție cu alte realități ale acestei țări 

fantastice, în care orice vis poate deveni realitate:  tocmai ...asta este  țara tuturor 
posibilităților! Exceptând posibilitatea de a limita numărul de arme militare la 

îndemâna oricui... 

Pentru cel care trăiește în USA contradicția imensa dintre realizările științifice, 

tehnice și economice ale acestei țări extraordinare – realizate de o grupă mare de 
performeri excepționali – și promiscuitatea, agresivitatea care merge până la 

omor, lipsa de acceptare a normelor sociale comune în întreaga lume, lipsa de 
gândire logică, lipsa de educație conversațională a unei mari părți – nu a 
majorității, dar a unei mari părți - a populației americane albe (aceste idei sunt 

tipice populației albe, termenul se folosește și în presă și în emisiunile de tv) este 

greu de suportat... 

Parlamentul australian – de exemplu – a decis să reducă substanțial numărul 

armelor aflate în posesia cetățenilor: a oferit o recompensă de 100 dolari pentru 
orice armă predată poliției...și în scurt timp a colectat 95% dintre armele aflate în 

mâini particulare. Australia nu mai are acum probleme cu atacuri înarmate...De 
ce nu pot și americanii să facă ceva asemănător? 

* 

Dar...America este în continuă schimbare și una dintre acestea – trecută 

neobservată de public dar cu mare rezonanță în inima mea - a început în această 

lună...Ca să vă explic ce s-a întâmplat trebuie să mă întorc înapoi cu 23 de ani... 
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Pe atunci mă aflam în perioada de consolidare a carierei mele de profesor 
universitar de Conducerea Întreprinderilor în Germania...Cunoșteam foarte bine 

conceptul german privind rolul unei întreprinderi în societate: acela de a constitui 
inima comunității (a localității) în care își are sediul fiindcă orice întreprindere este 
în legătură permanentă cu un porțiune mult mai largă din mediul social-politic 

înconjurător decât cea la care au acces numai cei care locuiesc acolo. A ține 
seama de interesele salariaților – nu în urma presiunii exercitate de sindicate ci 
din proprie inițiativă – a conduce comunitatea către acele idei, păreri, concepte, 

activități caracteristice acestui spațiu mult mai mare, a deschide o poartă dinspre 
dezvoltarea internațională către atmosfera conservativă și în mare parte – mai - 

retrogradă a localității în care se află întreprinderea ... acestea erau privite drept 
sarcini colaterale ale întreprinderii și era practicat în Germania cu consecvență. 
Asta predam și eu studenților mei, convins că fac ceva util societății, util 

dezvoltării tinerilor cu care lucram timp de un an de zile. Conceptul era aplicat și 
în USA, cu toate că nu așa de intensiv ca în Europa, dar era aplicat. Cei ale căror 
interese trebuiau considerate in mod suplimentar erau denumiți stockholder, spre 

deosebire de shareholder, deținătorii acțiunilor întreprinderii. 

În 1997 Alfred Rappaport, un economist american, a publicat o carte cu titlul 
Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors (A crea avere 
pentru acționari: un ghid pentru manageri și investitori) în care postulează 
că…singura datorie a unei întreprinderi este să creeze avere pentru acționari, fără 

să mai considere în nici-un fel interesul angajaților sau al comunității în mijlocul 
căreia se află întreprinderea...Cartea a fost un șoc atât pentru economia germană 
– care considera alte principii de conducere – cât și pentru cea americană, care 

abea aștepta un sprijin teoretic al tendinței de a stoarce tot ce se poate dintro 
întreprindere. Așa a început perioada economică - care mai durează și acum - și 

care a dus la formarea averilor actuale - cifrate în zeci de miliarde de dolari - față 
de cele din acele timpuri și care ajungeau la numai zeci de milioane de dolari... 

Consecințele pentru stockholder au fost dramatice: întreprinderile au scos din 

programele lor sociale atât asigurarea unei pensii pentru salariați cât și 

asigurarea pentru sănătate: acestea sunt costuri importante ale bugetului 
oricărei familii și de atunci salariații trebuie să aibă grijă singuri de ele. Salariații 

nu au primit nicio compensare pentru aceste drepturi pierdute. Mai mult decât 
atât: atât timp cât Partidul Republican a fost la putere, Parlamentul a aprobat 
legi care limitează drepturile sindicatelor, ceea ce a dus la slăbirea acestora și la 

reducerea numărului de membri de la 30% dintre salariații americani la numai 
cca. 10% în prezent.  Aceasta a dus la situația că efectiv nimeni nu mai avea grijă 

de drepturile salariaților și salariile muncitorilor au rămas constante pe o 
perioadă de două decenii, cu toate că costurile vieții au cunoscut o creștere de 
cca. 2% în fiecare an. Cei care – mai înainte - au fost considerați ca aparținând 

clasei mijlocii au ajuns – în mare parte - la un nivel mai jos iar cei care erau deja 
la acest nivel minim de salarizare au ajuns să trăiască în mizerie...mizerie la nivel 
american, desigur...dar totuși mizerie. 

* 

Poate că această pledoarie a mea în favoarea sindicatelor vă surprinde...fiindcă 

noi am cunoscut un cu totul alt fel de sindicate...cele care aveau rolul de  curea 
de transmisie între partid și salariați...(Vă mai aduceți aminte?). În USA...rolul 

https://www.amazon.com/Creating-Shareholder-Value-Managers-Investors/dp/0684844109/ref=sr_1_1?keywords=Shareholder+value&qid=1568044289&s=books&sr=1-1
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sindicatelor este cel pe care trebuie să-l aibă sindicatele: acela de a apără și 

dezvolta drepturile – mai ales cele salariale – ale salariaților...și acest rol este 
foarte important fiindcă altfel...de salariați nu are (aproape) nimeni grijă.  Am 
introdus aceasta relativizare – cuvântul aproape – fiindcă totuși întreprinderile – 

mai ales cele mari – au grijă ca angajații lor să fie mulțumiți, să fie plătiți în așa fel 
încât să rămână  credincioși întreprinderii...Dar majoritatea salariaților americani 

lucrează în întreprinderi mici și mijlocii și nu toate acestea au grija de salariații 

lor...Multe dintre aceste întreprinderi plătesc muncitorilor salariul minim pe 
economie care este în jur de 9$/oră...Asta nu ajunge pentru un trai decent în 

USA...asta este mizerie curată! Chelnerii primesc numai cca. 3$/oră fiindcă se 
consideră că ei mai primesc și bacșișuri...dacă, cât și când le primesc... 

Din fericire Rodica  a încheiat contractul ei de muncă în 1980, cu mult înaintea 
apariției acestei idei ultracapitaliste și ea beneficiază atât de o pensie de 
întreprindere substanțială cât și de o asigurare de sănătate completă... În urmă 
cu ani Rodica a avut nevoie de o intervenție chirurgicală care a costa 

125.000$...Ea a plătit numai 1.500$ ! Asemenea condiții au existat o dată în 

USA... 

Sindicatul învățătorilor a reușit să pătrundă și la universitatea unde a lucrat 
Rodica în ultimii ani și prima lor realizare a fost că fiecare profesor a primit din 

partea administrației un laptop de mare capacitate! Rodica avea deja laptopul ei 
personal, așa că acesta nu a adus o îmbunătățire substanțială a situației ei de 

profesoară universitară...dar a marcat un succes al activității sindicatelor și este o 
dovadă a utilității lor.  

* 

Dar să revenim la problema antreprenorială: de la apariția cărții lui Rappaport s-a 

dezvoltat o nouă grupă – redusă ca număr dar extrem de puternică datorită 
fondurilor uriașe  pe care le au la dispoziție - de antreprenori: cei care nu 

urmăreau dezvoltarea unei întreprinderi ci ...mulgerea de avantaje financiare 
maxime, după care întreprinderea era vândută, având o situație financiară mult 

mai proastă decât înainte. Procedeul folosit era – și este - legal...dar crud de tot: 
acești antreprenori cumpărau cam 5% dintre acțiunile unei întreprinderi ale cărei 

rezultate financiare nu erau grozave. Cele 5% le permiteau să numească un 
director în conducerea întreprinderii: țelul acestuia era să forțeze întreprinderea 

să facă un împrumut mare la vreo bancă, chipurile pentru modernizare. Dar 
fondurile obținute erau folosite pentru plata unor dividende extraordinare către 
acționari...după care investitorii vindeau partea lor (5%) cu câștig mare ...tocmai 

fiindcă întreprinderea plătise dividende extraordinare. Întreprinderea rămânea cu 
aceiași structură a capacității de producție dar cu niște datorii imense care...o 

duceau spre faliment. Au fost sute de cazuri de acest fel în USA... 

Metoda s-a aplicat și în România în primul deceniu după revoluție, când atâtea 
întreprinderi au fost distruse pur si simplu...Vă mai aduceți aminte de falimentul 

întreprinderii de electricitate Hidrolectrica? ...Cum poate să devină falimentară o 
întreprindere a cărei materie primă – apa vreunui fluviu sau râu – curge gratuit 

prin turbine în timp ce curentul electric produs se scurge prin contoarele electrice 
care înregistrează cât trebuie plătit de fiecare consumator pentru curentul pe 
care-l folosește? Asta este cea mai teribilă afacere: din apa care curge natural și – 
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aproape - fără costuri să faci bani ...care curg în mod continuu în casieria 
întreprinderii!! Așa ceva...să dea faliment? Imposibil!!  

Dar...folosind excrocherii financiare ...totul devine posibil! Chiar se poate obține 
falimentul și al unei asemenea mine de aur (electric). În cazul întreprinderii 

Hidroelectrica au fost încheiate contracte de livrare a energiei electrice la un preț 
mai scăzut decât prețul de cost...și întreprinderea a realizat ...pierderi (!!), nu 

câștiguri: chiar dacă a produs energie din...apa care nu costă nimic... 
întreprinderea Hidroelectrica are totuși niște costuri care trebuie acoperite... 

Cum a fost posibil ca o asemenea întreprindere să încheie contracte cu 
străinătatea la un preț care nu acoperea costurile? Ei...răspunsul poate fi găsit 

dacă se cercetează conturile și averile din străinătate ale celor care au încheiat 

contractele...Dar cine face asta în România...? 

Teribil, nu? Astea toate și multe altele au fost dezvoltate în urma apariției cărții lui 

Rappaport... 

* 

Sarcina mea ca profesor de Conducerea Întreprinderilor era să...pregătesc pe 
viitorii absolvenți să conducă o întreprindere, adică... pe de o parte să fie în stare 
să practice asemenea acțiuni – care erau pentru mine de neacceptat din punct de 
vedere moral – cât și să apere întreprinderea în care lucrează de asemenea atacuri 

destructive...Fiindcă majoritatea absolvenților urmau să lucreze în Germania 
...trebuia să le explic și conceptul german, care era complet opus celui american... 

Teribilă sarcină... teribil de interesantă...să unești două concepții atât de diferite – 

de fapt diametral opuse - într-un singur curs...A fost o perioadă extrem de 
interesantă în viața mea...dar și una care mi-a rupt inima: cum să-i învăț tocmai 

eu pe acești tineri, viitori manageri să facă excrocherii financiare? 

* 

Schimbarea cea mare – de care am vorbit la începutul tratării acestei probleme – 

a intervenit în urmă cu o lună: la o reuniune în cadrul unei Business Round 
Table (masă rotundă a oamenilor de afaceri) - la care au participat 188 de 
conducători de întreprinderi și bănci de frunte americane - s-a discutat deschis 
problema responsabilităților întreprinderilor în afara sarcinii de a face bani 
pentru acționari. La reuniune au participat grei ca Tom Cook, directorul general 

al întreprinderii Apple, Ginni Rometty, șeful IBM sau Jamie Dimon, șeful băncii 

JPMorgan Chase. Aici mai trebuie să mai deschid o dată o paranteză:  

De câte ori discut despre asemenea reuniuni de lucru cu prieteni din România, 
aceștia pun imediat întrebarea: Este ăsta grupul secret de personalități care – de 
fapt – conduc lumea după bunul lor plac? Mă grăbesc să răspund la această 

întrebare, acum încă nepusă: nu, ei nu conduc lumea. Problemele de care se 
lovesc ei la nivelul foarte înalt la care lucrează sunt însă similare și atunci ei se 

adună – într-un mod organizat, în cadrul acestei mese rotunde sau cu alte ocazii 
- și discută deschis problemele de care se lovesc și cum intenționează să le 
rezolve. Este un schimb de experiență la cel mai înalt nivel...dar asta nu 

înseamnă că ei conduc lumea. Desigur că se păstrează secretul asupra locului și 
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datei la care au loc aceste reuniuni  fiindcă personalitățile care participă la ele pot 

fi obiectul unui atac terorist și ei sunt – în mod curent, zi de zi – supuse unui 
proces complex de pază și securitate...dar nici asta nu însemnă că ei conduc 

lumea.  

Nu știu dacă rezultatele conferinței sunt trecute într-un protocol dar nu am văzut 

nicio dată publicat un asemenea protocol. Asta din nou nu acordă acestor 
reuniuni caracterul unei acțiuni secrete menită să ducă la dominația lumii...Nu! 

Întreprinderile fiind particulare, rezultatul consfătuirilor lor este păstrat secret: ei 
nu nicio obligație să le facă cunoscute publicului larg care – vă asigur – n-ar 
pricepe mai nimic din textele complicate cu referințe la procese complet 

necunoscute. Dar nici asta nu înseamnă că aceste personalități conduc lumea: 
fiecare dintre ei conduce întreprinderea al cărei șef este...și nimic mai mult! 

* 

Acea “masă rotundă” a stabilit că întreprinderile trebuie să considere în viitor – 
pe lângă obligația de a face bani pentru acționari – și interesele salariaților, ale 

clienților, ale comunității locale unde își are sediul întreprinderea și ale acelor 
întreprinderi care fac parte din lanțul de aprovizionare...adică exact conceptul 

care a fost negat în urmă cu 23 de ani...Despre asta s-a raportat în New York 
Times, am citit o relatare și în The Economist...ceea ce înseamnă că se revine – 
încet, încet - la...ce a fost o dată și care - pe atunci – a fost combătut ca fiind 

...idei socialiste. America nu are nevoie de socialism!: acesta a fost sloganul anilor 
90 din secolul trecut și mai este și acum puternic vânturat mai ales de către 

partidul Republican.  

Încă o dată se dovedește că nu tot ce este etichetat în USA drept socialism, este de 

proastă calitate și dăunător societății și oamenilor...De multe ori este exact invers: 

oamenii sunt cei care - în dezvoltarea lor intelectuală - nu au ajuns atât de 

departe încât să poată pricepe valoarea socială, morală sau financiară a unor idei 
care le sunt lor – pentru început - străine...Interesantă concluzie, pasionantă 
evoluție...Asta face viața aici, în USA, foarte interesantă... 

Din relațiile mele cu cetățeni americani ai clasei mijlocii am constatat 

că...cuvântul socialism este folosit drept o sperietoare bună la toate atunci când 
cineva dorește să introducă ceva nou care nu convine altora...La americani s-a 

format un reflex negativ în legătură cu acest cuvânt și el este folosit pentru orice 
scop, chiar și pentru a combate idei...care nu au nimic de a face cu socialismul! 
Teribilă situație! De exemplu, ideea unei obligativități a statului ca fiecare 

cetățean să poată beneficia de o asigurare medicală ar fi o idee...socialistă și este 

combătută tocmai cu acest argument: este o idee socialistă, nu este bună pentru 

America!  

Cum așa? Fiecare om, chiar și cel mai neajutorat, trebuie să poată să meargă la 

doctor – adică să poată să plătească cumva costurile – exorbitante – ale unei 
vizite medicale! Dacă este atât de sărac că nu-și poate permite să plătească 

medicul...atunci statul trebuie să preia obligația – zic eu – să acopere costurile: 

ăsta este principiul de bază al oricărei organizări statale care este respectat întro 
mulțime de domenii: apărare, siguranța publică, administrația, învățământul 
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primar, etc....! De ce nu este – încă – aplicat și în asigurarea tratamentului 

medical? 

Fiindcă este un concept socialist? Nu este un concept socialist, este unul social, 
dar americanii nu pot să priceapă diferența asta! Ce aiureală! 

Pe la 1870 „capitalistii” germani de atunci au ajuns la concluzia că nu pot 
asigura producția întreprinderilor dacă nu au grija de calitatea vieții salariaților 
lor! Ei au început să construiască locuințe, să asigure pensii, să se ocupe de 

aprovizionarea salariaților cu produse agricole ieftine și bune...etc...etc...În Anglia 
s-a înregistrat o mișcare asemănătoare...Pe atunci încă nu se inventase cuvântul 
socialism...deci ce au făcut antreprenorii germani și englezi nu era socialism...De 

ce astăzi – după 150 de ani de la acele inițiative - în USA, chipurile țara cea mai 

avansată din lume, nu se poate garanta asigurarea medicală a tuturor 

persoanelor? 

Dar iată că astăzi, în anul 2019, tot „capitaliștii” – si anume cei care conduc 
întreprinderi și au contact permanent cu salariații lor - au redeschis problema 
participării întreprinderii la rezolvarea problemelor salariaților lor, a comunității, 

a colaboratorilor din liniile de aprovizionare...Minunată inițiativă...cu toate că 

până la realizarea ei generalizată vor mai trece ani! Dar asta arată că societatea 
americană este vie, trăiește și își propune soluții noi la problemele...vechi! 

Pentru mine a citi despre această Rund Table a fost o revelație minunată! 

         * 

Vizitând de Paști un prieten bun, am observat pe 

o etajeră un obiect nou, statueta asta de mai jos. 
Uita-ți-vă bine la ea: este în același timp o 
caricatură a unui olar dar și o operă de artă de 

necontestabilă calitate! Formidabil cât de precis a 
redat autorul poziția de lucru a olarului, 

încordarea mușchilor lui, părul vâlvoi peste 

fruntea lui cea lată... Elementul satiric este 
accentuat de mâinile și labele picioarelor, toate 

supradimensionate, de barba uriașă și 
cârlionțată...Teribilă operă de artă! Dacă ar fi 

executată în marmoră, ar putea fi luată în 
considerație întro competiție cu cei mai mari 

creatori de artă...Sculptorul însă n-a avut decât 
lut la dispoziție și totuși a creat o operă 

impresionată... 

„Ce-i asta, de unde o ai?” l-am întrebat imediat pe prietenul meu...”Ah, asta este o 
lucrare a lui Daniel Leș, din Baia Sprie, din Maramureș...”. Tatăl lui a fost olar: 

făcea numai oale de lut...dar în fiul s-a manifestat un talent incontestabil și el s-a 
dedicat ...sculpturii în lut! Acum își instruiește și fiul ca acesta să continue 

tradiția nou creată a familiei. 
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Olar? De fapt este un artist desăvârșit, cu mult simț al humorului, cu o 

îndemânare extraordinară de a transpune impresiile rezultate din analiza lui 
critică a lumii înconjurătoare în obiecte de artă - aproape – însuflețite... Întrebat 
de originea pasiunii sale – din care a făcut o profesiune, el a declarat cu mult simț 

patriotic: “Îmi place foarte mult ceramica dacică şi cred că dacii au avut multe de 
spus acolo, în bazinul nostru. Avem atâtea obiecte aduse de la daci până la noi 
încât nu trebuie decât să iei ce a fost şi să duci mai departe. În această rânduială 
vreau să-l învăţ şi pe fiul meu, să ducem mai departe ceramica dacică din 
Maramureş. »  

Figura  lui îl îndreptățește  să se considere un urmaș al 

dacilor : cu ochii de un albastru intens, cu părul negru 
și ondulat care îi cade lejer peste umeri, el ar putea poza 

pentru un portret al unui strămoș dac …și  aceasta îi 
permite să folosească trecutul ca un element  de 
promovare a lucrărilor lui profund contemporane. În 

Baia Sprie – unde își are și atelierul și locuința – a 
construit și o casă de oaspeți ca să adăpostească 

amatorii de artă  veniți să-l vadă… 
I-am mulțumit prietenului meu din Chicago pentru 
această descoperire senzațională (pentru mine) a 

talentatului popor român. 
 

                                                                                                                                

* 

În urmă cu câteva luni a circulat prin internet o scrisoare compusă de regretatul 
maestru al artei teatrale Radu Beligan ca mulțumire pentru sprijinul pe care l-a 
primit din partea cunoștințele lui de origina evreiască. Colegul nostru Joel – pe 

care l-am vizitat acasă când am fost în urma cu câțiva ani în Israel și care încă 
mai întreține corespondență cu mine - mi-a trimis-o și mie iar eu i-am răspuns cu 
scrisoarea de mai jos. Scrisoarea - corectată și întregită - conține informații despre 

societatea americană și de aceea v-o pun la dispoziție. 

Dragă Joel,  
 
Mulțumesc că mi-ai trimis alocuțiunea asta a lui  Beligan: n-o cunoșteam...și este 

asa de frumos scrisă, atât de sentimentală...Minunată! 
 
Trebuie să-ți spun că și eu am cam aceleaș sentimente ca și Beligan, cu toate ca 
eu nu am avut atâția prieteni evrei...Dar am avut "cunoștiințe"...adică eu i-am 

cunoscut pe ei dar ei nu m-au cunoscut pe mine...Numele care-mi vine primul în 
minte este cel al compozitorului american Leonard Bernstein, pe care l-am 
admirat toata viața și la al cărui concert omagial cu ocazia împlinirii a 70 de ani 

am asistat: formidabil om, formidabilă personalitate !! În anii '70 a ținut niște 

cursuri de teorie muzicală la Massaschutes Institut  of Technology care au fost 
absolut formidabile prin analiza adâncă, dincolo de tot ce știm sau simțim noi 

când auzim muzică...Am înregistrările conferințelor lui acasă și de câte ori vreau 
să mă delectez cu ceva extraordinar, pun câte un disc și mă las fermecat de 

eleganța acestui maestru al muzicii…care sau vorbește sau se așează la pian și 

explică practic anumite aspecte ale muzicii sau dirijează New York Simphony 

https://zigzagprinromania.com/blog/olarul-din-baia-sprie/
https://zigzagprinromania.com/blog/olarul-din-baia-sprie/
http://www.radiocluj.ro/2015/04/28/olarul-daniel-les-ultimul-dac-liber-din-maramures/daniel_les3/
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Orchestra, pe care a condus-o timp de doua decenii.  Întro oarecare măsură 
aceste analize au fost o continuare a "analizelor shenkeriene"...dezvoltate de un 
austriac de origină ebraică, Heinrich Schenker...De vreo 20-30 de ani analizele 

shenkeriene sunt instrumentul de bază în analiza oricărei piese muzicale. Ele au 
constituit o revoluție în teoria muzicală care pe mine m-au fascinat în aceiaș 

măsură ca și compozițiile lui Bernstein: muzica la spectacolele  West Side 
Story, Peter Pan,[3] Candide, Wonderful Town, On the Town, On the Waterfront, și 
o serie de alte compoziții printre care trei simfonii și mai multe piese de muzică de 

cameră. 
 
Pe urmă ...aici în USA ...cam jumătate din ce este excepțional are în frunte un 

evreu...Până în urmă cu doi ani, președinta Bancii Naționale Americane a fost o 
evreică americană iar vicepreședintele a fost o personalitate cu cetățenie dublă, 

americană și ebraică, care mai înainte fusese Președintele Băncii Naționale a 

statului Israel... Formidabil! 
 

În urmă cu câțiva ani am vizitat universitatea Princeton, unde 

a predat Einstein, după ce a emigrat în USA, prin 1938. M-am 
așezat pe o bancă în fața statuii lui și am stat pe gânduri 

...Cum a putut acest vizionar - pe vremea aceea un funcționar 
la un birou de patente din Elveția, fără nicio  posibilitate să 

facă ceva cercetări, fără nici-un colaborator - să gândească atât 
de profund încât să revoluționeze întreaga fizică modernă și să 
deschidă noi drumuri ...care încă și acum, după aproape 100 

de ani...mai sunt cercetate, analizate și confirmate... 

Formidabil...! Fascinant ! 

 
Am încercat să descopăr misterul acestei dominanțe clare a reprezentanților 
poporului evreu în aproape toate domeniile științei și artei și am întrebat mereu, în 

stânga și în dreapta…Până la urmă am găsit una – două informații care m-au 
satisfăcut numai parțial dar mi-au permis să mă ocup ulterior de alte teme.  

 
Prima dintre ele este aceea că poporul evreu a introdus învățământul obligatoriu 
pentru fete și băieți încă cu 200 de ani înaintea lui Hristos…Spre comparație, 

învățământul obligatoriu a fost introdus în România de Alex. Ioan Cuza pe la 

1870..!!  
 
A doua explicație datează tot din acea perioadă și am găsit-o în cărți de istorie : 
din păcate am uitat numele protagoniștilor, dar istoria mi-a rămas vie și sper că 

Joel, după ce citeste aceste rânduri, își va aduce și el o contribuție, precizând 

detaliile…Iată istoria : 
 
Expansiunea imperiului a dus formidabilele trupe romane până la porțile 

Ierusalimului…După luni de zile de încercuire, devenise evident că Ierusalimul va 
cădea în mânile romanilor iar aceștia vor distruge totul în acest oraș, care exista 

deja de mii de ani și dispunea de volume întregi de știință aplicată…Custodele 
acestor comori de știință era îngrijorat că soldații analfabeți vor distruge și aceste 

comori și-și imaginează un șiretlic : trimite vorbă comandantului oștilor romane că 
este gata să-i prezică viitorul, dacă îl lasă pe el și pe câțiva dintre discipolii lui să 
iasă din Ierusalim împreună cu bagajele lor…care nu constau decât din cărți… 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Einstein_1921_by_F_Schmutzer_-_restoration.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Side_Story
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Side_Story
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Pan_(1950_musical)
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bernstein#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Candide_(operetta)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wonderful_Town
https://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Town_(musical)
https://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Waterfront
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Zis și făcut : custodele se întâlnește cu comandantul trupelor și-i prezice că …va 

deveni următorul împărat roman ! Acesta – încântat, desigur – îi permite  să iasă 
din Ierusalim și să-și construiască o școală în apropiere. Ierusalimul este distrus, 
comandantul este într-adevăr ales împăratul Romei…și sprijină acum pe 

custodele care i-a făcut aceasta profețiune strălucită… Cultura ebraică este încă o 
dată salvată și înflorește în mileniile următoare până la nivelul de astăzi, până la 

Einstein, la Bernstein și la mulți, mulți alții… 

 

* 
Nemții au un obicei, pe care eu l-am găsit foarte …echilibrat : de câte ori laudă 

ceva sau pe cineva nu uită să adaoge și câteva cuvinte despre aspecte negative ale 
persoanei sau obiectului respectiv…Invers, când critică pe cineva, la sfârșit 
adaogă și câteva cuvinte de laudă, dovedind astfel o încercare de a menține un 

echilibru între aspectele pozitive și cele negative ale cuiva sau ceva… 

 
Pentru cei neinițiați…este dificil să se orienteze : a fost aprecierea pozitivă sau 
negativă ? Nu se înțelege exact…Însă după câțiva ani trăiți în mijlocul lor, oricine 
simte imediat caracterul unei aprecieri și înțelege sensul ei, apreciind echilibrul 

dintre părerile – de multe ori – contradictorii. 
 
Dacă aplic această metodă germană la analiza de mai sus…trebuie să povestesc 
ceva și din realitatea de toate zilele : ca  la toate popoare, printre evrei există nu 

numai oameni de geniu...Să exemplific pe scurt :  

Timp de două decenii am avut niste prieteni foarte buni, evrei, absolventi ai 
Politehnicii din Bucuresti. Erau nelipsiti de la noi din casă și unde mergeam noi îi 
luam și pe ei : armonie perfectă !  

În urma cu doi ani soția a început să bage zâzanii între familiile care faceau parte 
din grupul nostru de prieteni și mai ales între noi și ceilalți...Grupul s-a 

destrămat, ei s-au atașat - la fel de personal și de strâns - de o alta familie...În 

urmă cu doua luni familia respectivă a desfăcut  aceasta legătură: devenise 
sufocantă! Acum respectivii foști prieteni "bântuie" prin alte relații și au acelaș 

efect destructiv...cu toate că ei …vor numai binele ! 
Nici acest gen de comportament nu trebuie trecut cu vederea atunci când 
discutăm de Beligan și de prietenii lui..El există, trebuie luat în considerație 

pentru a avea o imagine completă : unde există multă lumină, există și umbră ! 
Nu poți trece umbra cu vederea dacă vrei sa ai o imagine completa a realitații ! 

 

* 
Apropo Einstein: de curând a apărut o nouă glumă în USA: intelectul unui om 
poate fi măsurat și prin atitudinea acestuia față de realizarile formidabile ale lui 

Einstein !! 
Această noutate se bazează pe un comentariu al Președintelui, care s-a exprimat 
în felul următor: "Einstein...hmmm...un funcționar mărunt de patente, mi-au spus 
prietenii mei! Teoriile lui mai sunt încă și acum verificate, încă nu s-a ajuns la o 
concluzie, probabil ca le-a copiat de la vre-un om de știință de valoare...!"  
Emițătorului unor asemenea păreri i se confirmă  nivelul intelectual minim. 

 

                                                                                    
Nu-i așa că viața în USA este fascinantă ? 

Pe vinerea viitoare ! 
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„(…) am luat sabia în mână și, cu ajutorul Domnului Dumnezeului nostru Atotputernic, am 
mers împotriva dușmanilor creștinătății, i-am biruit și i-am călcat în picioare, și pe toți i-am 
trecut sub ascuțișul săbiei noastre; pentru care lucru, lăudat să fie Domnul Dumnezeul 
nostru. (…)” – Scrisoarea lui Ștefan cel Mare către Principii creștini 
La 27 februarie 1489, Ștefan cel Mare era Regele Daciei 

La ceas aniversar, 2 iulie, 
ziua de prăznuire a 
grandiosului și smeritului 
Sfânt Român de la Putna, 
care a câștigat 34 de bătălii 
din 36 și a ctitorit 32 de 
mănăstiri și biserici, 
înzestrând și Sfântul Munte 
Athos, redăm trei materiale 
prezentate de tânărul 
cercetător Alexandru Simion 
și istoricul Ioan Aurel Pop, 
președintele Academiei 
Române, cu privire la o 
descoperire pasionantă: 
marele luptător al creștinătății 
și românității, Ștefan cel 
Mare și Sfânt, era denumit 
într-un document cu cifru, 
găsit în arhivele milaneze, 
RE DE DACIA. Și alte date 
cel puțin la fel de interesante.  

 
Să începem: 
RE DE DACIA 
 

În cancelaria Republicii Sfântului Marcu, Dacia a făcut parte – în mod oficial în acte – 
alături de Regatele Ungariei, Poloniei și – ulterior – al Croației dintr-o singură unitate 
regională, situată spre marginea răsăriteană a Creștinătății, de la începutul primăverii 
anului 1496 și până după bătălia de la Mohács (29 august 1526), supraviețuind sigur până 
în iarna anului 1527-1528. Prin Dacia, teritoriile locuite de români au primit în mod generic 
o formă de entitate statală unitară, specifică epocii Renașterii, entitate demnă de o posibilă 
reconstituire concretă în viitor. Formula era conștientizată de către liderii politici notabili de 
la sfârșitul Evului Mediu (și nu doar de către cărturarii umaniști), tocmai când se 
produceau finalul Reconquistei iberice și descoperirea Americii (1492), ca și acceptarea 
europeană a stăpânirii turce pe Bosfor (însuși Leonardo da Vinci grăbindu-se să-i propună 
sultanului Baiazid al II-lea, la 1502, un pod peste strâmtori). Unghiul de sud-vest al 
Europei se debarasa de islam, cel de sud-est accepta islamul, în clipa în care vechiul 

Ștefan cel Mare și Sfânt   
REGELE DACIEI. 

Documetul secret   în care  
Sfântul Român este denumit 

RE DE DACIA, la 1489 
 

Sursa: MECANICII’61, Anul 15, # 155, septembrie 2019 EE                              Ion Aurel Pop,  

Alexandru Simion  
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continent își revărsa preaplinul, inaugurând expansiunea europeană peste mări. Era, ante 
litteram, o încercare spectaculoasă de trecere „de la mica la marea Europă”, nevalidată 
deocamdată spre est, dar reușită spre vest, spre Lumea Nouă. Dacia se adăuga acum noii 
arhitecturi europene, pe fondul vechii Republici Creștine, dar cu privirea ațintită spre viitor. 
Ideea politică a Daciei a precedat, însă, cu cel puțin șapte ani apariția numelui respectiv în 
registrele Serenissimei. Astfel, Dacia a luat, după cum era firesc pentru acele vremuri, chip 
monarhic, încă de la începutul anului 1489, prin re de Dacia („regele Daciei”). Acesta a 
fost așezat de „serviciul secret” al (probabil) celui mai bogat stat italian de la acea vreme 
(Ducatul Milanului) după regii Ungariei (Matia Corvin) și Poloniei (Cazimir al IV-lea) și 
înaintea regelui Boemiei (Vladislav al II-lea, fiul lui Cazimir și mai apoi și rege al Ungariei) 
și a ducelui Ioan Corvin (fiul lui Matia). Pe acesta din urmă, Matia și-l dorea urmaș măcar 
peste Bosnia și Croația, ceea ce s-a împlinit în cazul Croației, Ioan devenind și nobil și 
cetățean al Republicii în anul apariției venețiene a Daciei, adică la 1496. Titlul de „rege al 
Daciei” a fost agreat la acea vreme inclusiv de către Matia Corvin (după cum o arată cifrul 
folosit de Milano în corespondența cu monarhul de la Buda și Viena), cel care stăpânea 
peste cea mai mare parte a vechii Dacii romane, tot el dăruindu-i lui Ștefan al Moldovei o 
„piatră” de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, piatră pe care principele român, proaspăt 
posesor de domenii în Transilvania, a încastrat-o în zidurile cetății sale de scaun de la 
Suceava. „Coroana regală” a Daciei a fost girată și de Roma, cea care în iarna anului 
1488-1489 restabilise relațiile dintre Matia și Ștefan, în vederea congresului antiotoman 
plănuit pentru acel an (și amânat pentru 1490). De altminteri, „dacii” făceau parte din 
efectivele cruciate răsăritene, listate la congresul de la Roma (martie-iulie 1490), chiar și 
după dispariția lui Matia (aprilie 1490). Dacia – născută împreună cu coroana regală a 
Rusiei promisă de Inocențiu al VIII-lea lui Ivan al III-lea al Moscovei, cuscrul lui Ștefan și 
aliatul lui Matia de la începutul anilor 1480 – a fost temporar suspendată câtă vreme 
Ștefan a fost în conflict atât cu Maximilian I de Habsburg (până pe la 1494), cât și cu Ioan 
Corvin (până la mijlocul anului 1496). Conflictul cu Maximilian s-a datorat faptului că 
domnul Moldovei nu a acceptat să-l susțină până la capăt pe acesta în lupta sa pentru 
tronul Ungariei, iar conflictul cu Ioan Corvin s-a declanșat pentru că Ștefan, devenit cel mai 
bogat om din Transilvania (inclusiv prin taxele de la care era scutit), nu l-a ajutat pe fiul lui 
Matia împotriva lui Vladislav al II-lea, noul rege al Ungariei. 
În acest răstimp, Ștefan, al cărui cuscru – de la 1489 – era și Bartolomeu Drágffy, urmașul 
Drăgoșeștilor și voievod al Transilvaniei din 1493, a purtat titlul – altminteri inexistent – de 
conte al Transilvaniei pentru cancelariile republicii venețiene, ale Ducatului Bavariei și ale 
Casei de Habsburg. Titlul era însă firesc pentru Ștefan, cel datorită căruia, la sfârșitul lui 
1488, Matia reconvocase „parlamentul Transilvaniei” pentru prima dată după răscoala din 
vara lui 1467 și bătălia de la Baia care i-a urmat în iarna aceluiași an. 
 

Antiotoman la origine, titlul de rege al Daciei a fost ulterior cel puțin tolerat de către Înalta 
Poartă, în anul de cumpănă 1497 Ștefan al III-lea cel Mare intermediind – sub privirile 
binevoitoare ale reprezentanților Romei și Veneției – acordul dintre Maximilian I de 
Habsburg, regele romanilor (și co-rege de jure al Ungariei din noiembrie 1491) și sultanul 
Baiazid al II-lea. Titlul, zidit pe temeliile Antichității (precum Boemia, Cehia de astăzi, 
ridicată pornind de la boii celți din vremea lui Cezar), pare să nu fi avut conotații etnice, el 
reunind (inclusiv pentru cancelaria Imperiului Romano-German) și după moartea lui Ștefan 
(iulie 1504) patru și nu doar trei entități distincte: Transilvania, Moldova, Muntenia 
(„Valahia Mare”) și Oltenia („Valahia Mică”). Ulterior însă, legătura dintre „Dacia” sau 
„regele Daciei” și români avea să devină evidentă, mai ales în mediile savante și politice 
internaționale. La titlul de „rege al Daciei” – exprimat sau nu direct în această formă – au 
râvnit rând pe rând și chiar simultan Bogdan al III-lea cel Orb, Radu al IV-lea cel Mare, 
Ioan Zapolya (Szapolyai), Neagoe Basarab și Ștefan al IV-lea (Ștefăniță). Dacia a dispărut 
când Petru al IV-lea Rareș a ales să-l sprijine pe Ioan Zapolya, voievodul Transilvaniei și 
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nu pe Ferdinand I de Habsburg ca suveran al Ungariei. La rândul ei, Ungaria a dispărut 
dintre statele registrelor venețiene, atunci când fiul nelegitim al dogelui Veneției, Aloisie 
(Alvise) Gritti, a dorit să stăpânească toate pământurile legate de Carpați și de Dunărea de 
Mijloc și de Jos, el fiind însă eliminat – tot fără conotații etnice și confesionale – de către 
susținătorii lui Ioan Zapolya și Petru Rareș. 
Prin urmare, Dacia s-a născut în vremea în care Matia Corvin dorea să salveze ce se mai 
putea salva din moștenirea sa. Din moment ce timpul și împrejurările nu-i îngăduiau mai 
multe, regele plănuia, pe de o parte, să împartă Uniunea Polono-Lituaniană între el, 
Cavalerii Teutoni și Ivan al III-lea și să ofere, pe de altă parte, Ungaria propriu-zisă Casei 
de Habsburg, câtă vreme lui Ioan Corvin îi rămâneau măcar Bosnia și Croația, iar lui 
Ștefan al III-lea cel Mare Transilvania. Dacia a premers cu aproape un secol „luptele 
pentru supremație” dintre Sigismund Báthory și Mihai Viteazul. Dacia este anterioară 
schimbărilor aduse de către Reformă, ea provenind din vremea în care creștinii din aceste 
părți aveau numai două confesiuni creștine, cea latină, apuseană sau romană (statornicită 
ulterior drept „catolică”) și cea greacă, răsăriteană sau bizantină (cunoscută apoi drept 
„ortodoxă”). Dacia vine din zilele în care – de prin 1498-1499 (când Maximilian I îl socotea 
pe Ștefan al III-lea stăpân peste „jumătate din Ungaria”) – călugării de la Putna îl 
pomeneau pe Matia, cel care-l „dăruise” pe Ștefan în „Țara Ardealului”, în rând cu membrii 
familiei domnești, și ștergeau „înșelăciunea” făptuită de „latini” la „Florenția” (adică la 
conciliul de la Ferrara-Florența, 1438-1439). Dacia s-a înfiripat nu dinspre nord sau sud, ci 
dinspre vest și est, în chip oarecum firesc, după ce, de dinainte ca Iancu de Hunedoara, 
tatăl lui Matia (nenăscut pe atunci), să se ridice, Roma încredințase Sucevei viitorului ei 
„atlet” – ca și Iancu – Ștefan (și el probabil încă nenăscut) pe creștinii de rit „grec” din 
părțile răsăritene ale Regatului Ungariei (1436). 
 

Stindardul lui Stefan cel Mare și Sfânt. 
După anii 1500, Dacia și regele său au rămas nu numai ca amintiri împrospătate din când 
în când în cancelarii, dar și ca realități atribuite unor personalități marcante, de la Mihai 
Viteazul până la Horea, care intenționau sau încercau să ridice energiile poporului român, 
să făurească sinteze panromânești. Planul „regatului dacic” renaște pe suport etnic 
românesc în epoca mișcărilor de emancipare națională din a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea și din prima parte a secolului al XIX-lea. În preajma anilor 1800, deopotrivă actorii 
interni români și externi din regiunea central-răsăriteană și sud-estică a Europei vorbeau și 
scriau despre (re)facerea unui Regat al Daciei, alcătuit din Țara Românească, Moldova și 
Transilvania. Ideologia daco-românismului i-a cuprins pe mai toți intelectualii patrioți din 
perioada prepașoptistă, animați – dincolo de inerentele clișee romantice și liberale – de o 
realitate care era conștientizată de tot mai mulți: pe locul anticelor alcătuiri se formase un 
popor cu rădăcini daco-romane, vorbitor de limbă neolatină, adevărat moștenitor al Daciei. 
Această Dacie (preromană, dar mai ales romană), chiar dacă s-a retras la un moment dat 
din memoria colectivă, a fost reînviată de la Renaștere încoace, pentru ca, după cumpăna 
secolelor al XV-lea și al XVI-lea, să nu se mai piardă niciodată și să alimenteze constant 
construcția națională modernă a românilor și a României. În tot acest edificiu, momentul 
deceniilor 1490-1530, moment în care „regele Daciei” și „Dacia” au făcut carieră 
diplomatică internațională pe fondul apărării „Republicii Creștine” cu forțe reunite ale 
Apusului și Răsăritului, merită o atenție specială, mai ales că unul dintre protagoniștii săi a 
fost Ștefan cel Mare, cel mai important principe român din Evul Mediu, dar cu aspirații 
clare îndreptate spre Lumea Modernă. 
 
NR. Probabil că abordarea unui asemenea subiect a trezit oarecare nedumerire. Ei bine şi 
la  redacţie apariţia materialului de mai sus a provocat o surpriză, în mod deosebit datorită 
conţinutului său. De fapt, motivul real este curiozitatea, deoarece   noi am avut parte de o 
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„istorie pe scurt” a unor evenimente, selecţionate pe criterii – aş afirma eu „interesate” -  a 
epocii respective.(vezi şi sublinierea care ne aparţine, a textului de mai sus)  
Am înserat - de asemenea – o fotografie de epocă a Domnitorului deoarece expresia 
figurii sale este absolut- (conform opiniei personale)- impresionantă. 
De asemenea, întru completarea informaţiilor Dvs. ,redăm „evaluarea” originală  pe scurt a  
personalităţii Domnitorulu de către un om al epocii,cronicarul Grigore Ureche în  
„Letopiseţul Ţării Moldovei”, pag.65. 
 
Fost-au Ștefan Vodă om nu mare de stat, mânios și de grabu a vărsa sânge nevinovat; de 

multe ori la ospețe omora fără județ. Amintrelea era om întreg la fire, neleneș și lucrul său 

îl știa a-l acoperi și unde nu gândeai, acolo îl aflai.  

La lucru de războaie meșter, unde era nevoe însuși se vâra, ca văzându-l ai săi, să nu 

îndărăpteze și pentru aceia rar războiu de nu biruia și unde-l biruia alții, nu pierdea 

nădejdea, știindu-se căzut jos, se ridica deasupra biruitorilor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stindardul lui 

Ştefan cel Mare şi Sfânt 
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 Aforism al unui  autor cunoscut 
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UMOR 

               Curtoazia Riri Pop 
 

Sursa: MECANICII’61, Anul 15, # 155, septembrie 2019 EE        Internet 
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Ziceri si atât ... 
        Curtoazia Sergiu Lipcan 

1. Femeilor  le plac bărbaţii plinuţi... în zona portofelului. (Kay Ingram)    

2. Spun unii că, e mai bine să  faci dragoste decât război, dar, dacă aveţi 
chef de amândouă, căsătoriţi-vă! (Jerry Seinfeld) 

3. Căsătoria  provine din dragoste, aşa cum şi oţetul  provine din vin. 

(Lord Byron) 
4. Femeia ar fi mai fermecătoare, dacă am putea să-i cădem în braţe, 

fără să-i cădem în gheare. (A. Bierce) 
5. Căsătoria este o legătură între o persoană care nu-şi aduce aminte 

niciodată aniversările şi una care nu le uită niciodată. (Ogden Nash) 
6. Când te căsătoreşti, ai nevoie de un  martor. Ca la orice duel. (Sacha 

Guitry) 

7.Uneori e greu să spui, dacă într-o casă conduce bărbatul, femeia,  
   soacra sau bucătăreasa. Totuşi, câinele casei ştie întotdeauna, cine e  

   şeful. (Marcel Pagnol) 
     8.Dragostea e ca duelul: dacă te atinge, te răneşte. (Tristan Corbiere)  

     9.Dacă Dumnezeu ar  fi vrut să fim homosexuali,  i-ar fi creat  pe Adam 
       şi pe  Walter. (L. Bryant) 
   10.Ca să-şi apere  punctul de vedere, avocatul îşi pune roba.  Femeia şi-o 

        scoate.(Coluche)  
   11.Soţia mea este nepreţuită,  dar pe mine mă costă al naibii de mult. 

       (Sacha Guitry)   
   12.În materie de dragoste fizică, astăzi, hainele jenează mai mult decât  
       principiile.  (Philippe Bouvard) 

   13.Soarta favorabilă e ca femeia: dacă nu profiţi de ea, când îţi iese în  
    cale, mâine n-o mai prinzi, că a avut-o altcineva. (Napoleon) 

    14.Cine ştie să descifreze privirile femeilor nu mai are nimic de învăţat. 
    (William Shakespeare)  
   15.Bărbatul a  fost creat înaintea femeii, ca să apuce să spună şi el câteva  

   cuvinte, fără să-l întrerupă nimeni. (Jules Renard) 
   16.Bărbaţii vor să fie prima dragoste pentru femei, în timp ce femeile vor  

   să fie ultima dragoste pentru bărbaţi. (Oscar  Wilde)  
   17.Un spectacol de operă este ca o femeie inteligentă: costă mult, e greu 

    de înţeles şi nu poţi spune nimic rău despre el, fără să fii considerat  
    mitocan. (Cleveland Amiory) 
   18.Poate că gelozia le plictiseşte pe femei, dar lipsa ei le omoară de-a 

   dreptul. (Alfred Camus)   
   19.- Vă plac femeile geloase sau altele?  

        - Care altele? (Pierre Doris)  
   20.E imposibil să ghiceşti, câţi bani are de gând să cheltuie o femeie.  

   (Albert Willemetz) 
   21.Când o femeie are darul de a tăcea, are precis şi alte calităţi ieşite din  
     comun.  (Corneille) 
   NR. Cînd ţi se sugerează doar, „mulţimea” autorilor de aforisme,propriul tău  
spirit tinde să dispară cu discreţie ....(Redactorul) 
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