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Strategiile creșterii:
între fragilitate și vigoare (I)

„Soarta este întotdeauna
scuza celor
slabi și opera
celor tari”
nicolae
titulescu
spre
Până
1950, creșterea
Dan popescu
economică în Europa, mai ales, dar și în lume, o bună parte
din aceasta dependentă atunci de Europa, sa manifestat precum „barca pe valuri”. Când
în sus, când în jos, rareori un nivel constant.
De exemplu, în secolul XIX. După
bulversările, mai bine spus deschiderile generate de Napoleon, de războaiele și reformele

sale – unele dureroase –, inițiativele și energiile întreprinzătorilor dar și ale politicienilor, catalizate, printre altele, de nașterea unor
importante state, în speță economii, Germania, Italia, dar nu numai, industrialismul și
efectele lui benefice, deseori, socialul, au făcut
pași mari înainte. Îndeosebi după 1850, dar și
mai înainte, chiar dacă s-au vădit unele
excepții notabile, evenimentele belicoase sau mai calmat, urmând „la belle époque”,
deloc fără urmări pozitive în ceea ce privea
creșterea economică. Să ne gândim numai
la consumul de stofe, pânzeturi, mătăsuri solicitat de modele fastuoase de îmbrăcăminte,
de decorațiunile interioare etc.
continuare ^n pag. 4

Turismul
gastronomic

– un liant al culturii
şi identităţii
naţionale - (III)
Conf. Univ. Dr.
Virgil nicula, ulbs

Există un anumit segment de turiști care sunt
interesați de produsele
turistice care înglobează
gastronomia locală și
care vor să intre în
interacțiune cu locuitorii
unei anumite zone geografice, diferite de cea
de domiciliu, cu mediul
să-l
dorind
natural,

înțeleagă și să își
lărgească nivelul de
cunoaștere și apreciere.
Din acest motiv, actorii locali care creează și
activități
coordonează
legate de gastronomia
locală trebuie să prezinte
un nivel corespunzător de
conștientizare a valorilor
culturale și naturale ale
zonelor turistice prin
oferirea de informații
corecte și prin utilizarea
de ghizi sau animatori
calificați..
continuare in pag. 3

războiul franco-prusian, 1870

caru’ cu bere, bucurești

ÎN MEXIC, GUATEMALA,
BELIZE, HONDURAS – ZONE
ALE CIVILIZAŢIILOR
PRECOLUMBIENE MEZOAMERICANE
traseu
parcurs în perioada 9-26 noiembrie 2016,
urmând ca anul acesta, în toamnă, să
vizităm Costa Rica şi Panama, alături de
Venezuela, Columbia şi Ecuador.
Prof. Univ. Dr. Elena Macavei, ulbs
Ne-am informat sumar cu privire la
Mexic, Guatemala, Belize, Honduras, El ţările pe care le-am vizitat şi ne-am
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, pregătit mental – atitudinal – spiritual penPanama, au apărut, s-au dezvoltat şi au tru a ne apropia de civilizaţii atât de diferite
apus civilizaţii şi culturi precolumbiene – faţă de cele europene. În toate locurile
mezoamericane create de popoarele: parcurse, ne-a impresionat patriotismul
olmec, huaztec, zapotec, mixtec, toltec, oamenilor simţit prin modul implicat al
teotihuacan, maya, aztec ş.a. Acest ghizilor de a prezenta monumentele şi
spaţiu mezoamerican este datat de valorile culturale, unele intrate în catespecialişti cu perioadele: arhaică (7000- goriile Minunilor Lumii Străvechi, Minunilor
1500 î.H.), preclasică (1500 î.H. – 50 Lumii Medievale, în Patrimoniul UNd.H.), clasică (200-800), postclasică ESCO, prin dăruirea cu care vânzători
simpli ne ofereau suveniruri maya, aztece
(1000-1521).
Traseul nostru turistic a inclus doar: – calendare, statuete, bijuterii, ţesături.
Mexic – Guatemala – Belize – Honduras,
- continuare in pag. 8 Pe teritorii
a l e
Americii
Latine din

Conf. Univ. Dr.
Cornel Jucan, ulbs

Regândirea
viitorului
plasticului:
Economia
circulară
În conformitate cu previziunea raportului din anul
2016, a fundației Ellen
MacArthur, aplicarea principiilor economiei circulare
fluxurilor de ambalaje din
plastic, la nivel mondial,
poate transforma radical
economia plasticului reducându-i, aproape în totalitate, efectele negative.
O să încep prin definirea
conceptului de economie
circulară și principiile acestuia, iar în articolul următor
voi prezenta principalele
sale modalități de aplicare
pe industria plasticului.
continuare in pag. 2

Primele 10
zile şi noua
dezordine
mondială

Prof. Univ. Dr. Dan
Gheorghe preda

RĂSPUNS LA O
ÎNTREBARE
OSTENTATIVĂ A
UNUI FIZICIAN
ŞI UN C.V.
RESTRÂNS CA
RĂSPUNS
Mult timp s-a crezut că
profesorii
şi
învăţătorii,
cercetătorii nu au fost supuşi
la aceleaşi persecuţii ale partidului comunist şi ale
securităţii române. Este un
mare neadevăr care sper ca
prin intermediul acestui articol
să fie înlăturat.
Am fost întrebat odată, cred
ostentativ, de către un fizician
român, următoarele:
Ce aţi realizat dvs. în domeniul teoriei şi practicii nucleare?
Am un răspuns scurt:
– Nu mare lucru, totuşi am
citit şi am scris mult în domeniu. Doresc să mai subliniez
şi faptul că domeniul termodinamicii nucleare a fost definit
şi dezvoltat de mine.
- continuare in pag. 6 -

Lect. Univ. Dr. Dan
Alexandru popescu

Pare-se că această
nouă (dez)ordine face
trimitere, în liniile sale
mari, programatice, la
mai vechiul sistem al
relaţiilor dintre state. O
întreagă dinamică si
configuraţie a mediului
internaţional dominată
de diplomaţia forţei, a
orgoliului de mare putere, a timbrului vocal
apăsat şi a cuvântului
necumpătat. Ascultând

diverse teorii şi argumente pe canalele
media (să ne amintim,
totuşi, că “too much information kills information and leads to
misinformation”…), realizându-se numeroase
statistici, comparaţii şi
analogii cu trecutul,
înainte sau după momentul 20 ianuarie, cu
greu putem aşeza realismul politic actual întro etică obligatorie a
secolului al XXI-lea, în
categoria predicţiilor
guvernare
despre
globală optimiste.
- continuare in pag. 5 -
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Conf. Univ. Dr.
Cornel Jucan, ulbs
urmare din pagina 1
Conceptul
de
economie
circulară nu poate fi atribuit unui
singur autor. Aplicarea sa
practică în sistemele economice și procesele industriale a
survenit spre sfârșitul anilor
1970 prin contribuția colectivă
unui mic număr de cadre universitare, lideri de opinie și oameni de afaceri.
Conceptul generic a fost rafinat
și dezvoltat de mai multe școli
de gândire, între care se
remarcă :
1. cradle to cradle, concept
dezvoltat de chimistul și
vizionarul german Michael
braungart și arhitectul american bill Mcdonough. Aceștia
consideră că toate materialele
implicate în procesele industriale și comerciale sunt nutrienții,
clasificați în două categorii principale: tehnici și biologici. Toate
componentele produselor pot fi
proiectate pentru continua recuperare și reutilizare în calitate
de nutrienți biologici și tehnici.
Cradle to Cradle elimină conceptul de deșeu. „Deșeurile
sunt egale cu hrana/produsele
alimentare.”
Trebuie
să
proiectăm prose și materiale cu
ciclu de viață sigur pentru
sănătatea umană și a mediului
și care pot fi reutilizate perpetuu
prin metabolism biologic și
tehnic. Trebuiesc deci create
sisteme și trebuiesc metode
tehnologice care colectează și
recuperează valoarea acestor
materiale după utilizarea lor.
Un alt concept este maximizarea utilizării energiei din

surse regenerabile. De asemenea, respectarea sistemelor
umane și naturale și celebrarea
diversității;
administrarea
utilizării apei pentru a maximiza
calitatea; promovarea ecosistemelor sănătoase și respectarea impactului local;
ghidarea
operațiunilor
și
relațiilor dintre stakeholderi
folosind
responsabilitatea
socială, etc.
2. economia performantă
Walter Stahel, arhitect și analist
industrial a realizat în anul 1976
un raport pentru Comisia
Europeană în care își prezenta
viziunea unei economii în
„bucle”
(sau
economie
circulară) și impactul ei asupra
creării de locuri de muncă, competitivitate, economisirea energiei și prevenirea risipei. El a
urmărit patru mari scopuri: extinderea
vieții
produselor,
bunurile cu durată lungă de
viață,
activitățile
de
recondiționare și prevenirea
risipei prin deșeuri. El a insistat
și pe vânzarea serviciilor, mai
degrabă decât a produselor,
idee la care s-a referit prin conceptul de „functional seervice
economy”, denumită astăzi
„performance economy.”
3. biomimicry (designul și
producerea materialelor și
sistemelor care sunt modelate pe baza unor procese și
entități biologice)
Janine Benyus a fost autoarea
acestui concept, prezentat în
cartea „Biomimicry: Innovation
Inspired by Nature”, definit ca
inovarea inspirată din natură.
Este disciplina care studiază
cele mai bune idei ale naturii iar
apoi imită aceste designuri și
procese pentru a rezolva problemele oamenilor. Biomimicry

are la bază trei principii: natura
ca model (adică studiază modelele din natură și încearcă să
folosești aceste forme, procese,
sisteme și strategii pentru a rezolva problemele oamenilor),
natura ca măsură (adică utilizarea unui standard ecologic
pentru a judeca sustenabilitatea
inovațiilor noastre) și natura ca
mentor (adică privește și
prețuiește natura, nu bazat pe
ce putem extrage din ea, ci pe
ce putem învăța de la ea)
4. ecologia industrială
Este studiul circuitelor materiale
și energetice prin sistemele industriale. Accentul se pune pe
conexiunile dintre operatorii din
cadrul ecosistemului industrial.
Această abordare are scopul de
a crea procese cu „buclă
închisă” în care deșeurile
servesc ca input/intrare, astfel
eliminându-se noțiunea de produse secundare indezirabile.
Ecologia industrială adoptă un
punct de vedere sistematic,
creând procese de producție în
acord cu constrângerile ecologice locale, în timp ce țin cont, de
la început, de impactul global și
încearcă să le modeleze așa
încât să performeze cât mai
aproape de sistemele de viață.
La acest cadru ne referim uneori
ca
fiind
„știința
sustenabilității”, iar datorită naturii sale interdisciplinare și a
principiilor sale poate fi aplicat
și în sectorul serviciilor. Punând
accent pe restaurarea capitalului natural, ecologia industrială
se axează și pe binele social.
5. capitalismul natural (natural capitalism)
„Natural capital” se referă la
stocurile de active naturale ale
lumii, incluzând solul, aerul, apa
și toate viețuitoarele. Paul
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Hawken, Amory Lovins și L.
Hunter Lovins au descris în
cartea lor „Natural Capitalism:
Creating the Next Industrial
Revolution” economia globală
în care interesele afacerilor și
mediului se întrepătrund, recunoscând
interdependența
care există între între producția
și utilizarea capitalului creat de
oameni și fluxurile capitalului
natural. Conceptul mai sus
menționat se bazează pe patru
principii:
creșterea
radicală
a
productivității resurselor naturale: prin schimbări radicale ale
designului,
producției
și
tehnologiei, resursele naturale
pot fi făcute să dureze mult mai
mult decât o fac în prezent.
Economiile rezultate în costuri,
investițiile de capital și timp vor
ajuta la implementarea celorlalte principii.
- transferarea către modele de
producție și materiale inspirate
din natură – capitalismul natural
tinde să elimine conceptul de
irosire prin deșeuri prin modelarea sistemelor de producție cu
buclă închisă pe modelele naturii, în care fiecare ieșire este
fie returnată ecosistemului, fiind
inofensivă, ca nutrient, sau
devine intrare/input pentru alte
procese de producție.
- mișcarea spre un model de
afaceri denumit de ei „serviceand-flow” (serviciu și flux) –
oferirea de valoare fluxului continuu de servicii. Altfel decât
modelul tradițional de vânzare
de bunuri, acesta aliniază interesele furnizorilor și clienților
într-un mod care răsplătește
productivitatea resurselor.
- reinvestirea în capitalul natural – deoarece nevoile umane
se extind și pun presiune

asupra capitalului natural,
apare necesitatea
mereu
crescândă a restaurării și
regenerării resurselor naturale.
6. economia albastră (blue)
Inițiată de omul de afaceri belgian și CEO-ul firmei Ecover,
Gunter
Pauli,
„Economia
albastră” este o mișcare cu
surse deschise care aduce
împreună studii de caz concrete, adunate inițial într-un raport al Clubului de la Roma.
Manifestul statua faptul că utilizând resursele valabile în sisteme cascadă, deșeul unui
produs devine inputul pentru
crearea unui nou cash flow.
Bazat pe 21 de principii fundamentale, Economia Albastră
insistă pe soluții determinate de
caracteristicile mediului fizic și
ecologic local și descrie peste
100 de inovații care pot crea
cca. 100 de milioane de locuri
de muncă, numai în următorii
10 ani.
7. designul regenerativ
Americanul John T. Lyle a dezvoltat ideea designului regenerativ care poate fi aplicat tuturor
sistemelor,
dincolo
de
agricultură, pentru care conceptul regenerării a fost dezvoltat,
deja mai înainte. El, putem
spune fără teama de a greși că,
a pus fundația cadrului
economiei circulare, care s-a
dezvoltat și a câștigat notorietate grație lui McDonough
(care a studiat cu Lyle), Braungart și Stahel. Astăzi Centrul
Lyle pentru studii regenerative
oferă o serie întreagă de cursuri
pe acest domeniu.
Bibliografie
Ellen MacAethur Foundation,
n.a., School of Thought,
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
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Conf. Univ. Dr. Virgil
nicula, ulbs
urmare din pagina 1
Standardul și tipul interpretării serviciului turistic este planificat în așa
fel încât să întrunească interesele
și nevoile clientului, fără a deteriora sau a avea un impact negativ
asupra mediului.
În continuare vom prezenta o
serie de cafenele, cofetării şi
restaurante
celebre
pentru
Bucureştiul de altădată, dar, de ce
nu, şi pentru prezent.
casa capşa
Înfiinţată la mijlocul veacului al
XIX-lea de nepoţii unui cojocar
macedo-român, Casa Capşa a
ţesut în jurul ei istorii boeme. Parfumul de altădată s-a risipit în timpurile noi, clientela nu mai este de
aceeaşi factură, nici măcar meniul
nu mai păstrează secrete
franţuzeşti. Singurele mărturii ale
vremurilor apuse sunt câteva fotografii înrămate. Prima cafenea
cunoscută în Bucureşti apare la
1667, în vremea domnului Radu
Leon.
Istoria Casei Capşa este legată
de numele familiei Capşa, de origine macedo-română. Dumitru
Capşa, cojocar de meserie, avea
prăvălie în centrul oraşului, în
mica Piaţă Sf. Anton, aflată în faţa
intrării actuale a Hanului lui
Manuc”, scrie George Potra în
volumul I din „Bucureştii de ieri”,
apărut la Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică în anul 1990. Cojocarul a avut patru băieţi, Constantin,fiul cel mai mic, fiind singurul
care a preluat meseria tatălui său.
Constantin s-a însurat cu o fată
din Ploieşti, cu care a avut 12
copii. Patru dintre ei, Vasile, Anton,
Constantin şi Grigore, sunt cei
care, la mijlocul secolului al XlXlea, vor înfiinţa Casa Capşa,
cofetăria care a devenit celebră în
toată Europa, începând cu anul
1852.
Astfel, la 6 iulie 1852, protipendada Bucureştiului se plimba pe
Podul Mogoşoaiei (Calea Victoriei) şi făcea popas la cofetăria „La
doi fraţi, Anton şi Vasile Capşa”.
În anii următori cofetăria s-a
impus pe piaţă şi a spulberat orice
concurenţă.
În jurul anului 1869, Constantin şi
Grigore Capşa conduceau afacerea familiei. Grigore Capşa a fost
trimis să înveţe meserie la „Casa
Boissier” din Franţa, iar priceperea
lui i-a permis să prezinte produsele româneşti la Expoziţia din
Paris. După întoarcerea lui Grigore în ţară, business-ul familiei a
continuat sub numele „La doi fraţi,
Constantin şi Grigore Capşa”. Mai
târziu, Constantin se retrage, iar
Grigore rămâne stăpân şi se extinde cu un hotel şi „Salonul de
consumaţie”, devenit Cafeneaua
Capşa la 1886. În 1882 existau în
Bucureşti 35 de cofetării, dintre
care cea mai veche şi mai
renumită rămâne Capşa,
După moartea lui Grigore
Capşa (23 decembrie 1902), care
a condus 34 de ani Casa Capşa,
urmează la conducerea firmei
nepotul său Ştefan, fiul lui Constantin. Grigore Capşa ajunsese
un personaj foarte cunoscut în
Bucureşti şi în întreaga ţară. „Numele lui îl găsim deseori
menţionat în presa şi publicaţiile
timpului. Cităm ziarul „Adevărul”
din 15 iunie 1897, la rubrica «Un
bucureştean pe zi» se pot citi
următoarele: „Cu cine să începem
această rubrică dacă nu cu acela
care este omul cel mai dulce din
Bucureşti? Când zici «Capşa», îţi

lasă gura apă şi parcă îţi vine imediat să o porneşti spre maestrul
cofetăriei şi al bucătăriei moderne.
Să facem cunoscut pe Grigore
Capşa ar fi să vorbim de biserica
Zlătari sau Ateneu. El a devenit o
instituţie bucureşteană, un monument... de zaharicale. Are un singur cusur: s-a apucat să facă
politică conservatoare. E bine
însă, căci are cu ce îndulci toate
partidele”.
Pentru că Grigore Capşa era
membru al Partidului Conservator,
clienţii fideli erau bătrânii boieri
conservatori şi cei mai importanţi
membri ai Parlamentului. Datorită
acestui fapt, ziariştii cei mai
importanţi veneau la Capşa, unde
se dădea ora exactă în politică, să
ia contact cu actualitatea politică.
„Aici se puneau la cale marile
campanii de presă, farsele homerice făcute adversarilor, aici se
strecurau insinuările perfide şi
sugestiile pentru Coroană”, se
scria în ziarul „Curentul” în 16 iunie
1944. În saloanele restaurantului
Capşa, după reprezentaţiile
teatrale şi terminarea balurilor, o
bună parte din protipendada
bucureşteană servea aici supa. În
saloanele de la Capşa au servit
masa “ Reichemberg, cea cu dinţii
de mărgăritar, Cleo de Merode, iubita lui Leopold al II-lea, Jane
Hading sau cei mai frumoşi umeri
ai Franţei, dar şi Cora Laparcerie,
Blanche Toutain, Sarah Bernhardt”, scrie George Potra în „Din
Bucureştii de ieri”.
Personajele care frecventau localul erau surorile Barrisson, frumoase dansatoare americane.
Una dintre ele ieşea pe Podul
Mogoşoaiei îmbrăcată în bărbat,
de se ţineau copiii după ea. Clientela hotelului era formată din
boierimea şi moşierimea care
venea la Bucureşti cu afaceri. În
cafenea puteai vedea aproape zilnic o parte din scriitorii şi gazetarii
politici, o serie de intelectuali ai
vremii, miniştri: Duiliu Zamfirescu,
Tudor Muşatescu, Ion Minulescu,
Mihail Sorbul, Mircea Damian,
Eugen Barbu, Tudor Arghezi, Ion
Barbu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Ionel şi Păstorel Teodoreanu, etc.
Tachinările şi calambururile
erau prezente în dialogurile de la
Capşa, numită şi « Mecca scriitorilor şi gazetarilor ». Într-o zi, când
Tudor Muşatescu era în plin avânt
de cursivitate verbală, una dintre
tinerele poete îi spune: „Vai,
maestre, teribil de spiritual mai
eşti! Nici nu ştii cât ne-am distrat.
Lângă dumneata mai prindem şi

noi niţel duh”. Răspunsul dramaturgului: „N-aveţi nici-o grijă,
doamnă, nu se ia”.
Primul venit, la 8.00 dimineaţa,
era poetul şi matematicianul Dan
Barbilian (Ion Barbu), mare amator de cafea filtru concentrată,
care avea masa lui „în centru”,
devenită birou de lucru. Într-o zi,
scrie în condica de reclamaţii,
după ce ţipă la chelner: „N-am să
mai calc în această speluncă”.
După plecarea lui Barbu, Şerban
Cioculescu i-a cerut unui picolo
să-i arate condica. „Ştiu de ce îmi
cereţi condica. Vreţi să citiţi ce-a
scris dr. prof. Barbilian, nu-i aşa?”,
spune chelnerul. „Aşa e”,
răspunde Cioculescu. Dan Barbilian, om de litere şi matematician
(interesantă această combinaţie
de talent), scria la 27 noiembrie
1951: „Nu vin la cafenea nici să
fac afaceri, nici să stau de vorbă.
Vin să-mi fac munca mea de
matematician, care din păcate are
nevoie de excitantul cafelei. Mă
costă bani şi sănătate, dar nevoia
e imperioasă. Filtrul care mi se
serveşte uneori e o contraafacere. Desigur, apa dulceagă şi
neagră ce se aduce sub acest
nume nu face 200 de lei! Declar
că această neregulă aplicată mie,
pentru care cafeneaua e un cabinet de lucru, înseamnă pur şi simplu sabotagiu. Lucrez în cadrul
planului cincinal la un tratat de
matematică (şi la o traducere din
Shakespeare). Fac vinovaţi
funcţionarii puţini scrupuloşi care
falsifică filtrul de întârzierea muncii
mele”, arată Emil Manu, în „Cafeneaua Literară”, Ed. Saeculum I.
O., 1997.
„Camil Petrescu, la ora 9
jumătate precis, îşi ia cafeaua cu
lapte, dar totdeauna este supărat
că i se aduce cu frişcă, cu toate că
el a spus fiecărui chelner că fără
frişcă”.
Printre alţi obişnuiţi ai cafenelei
erau Mircea Damian, ce
aminteşte de Zaharia Stancu,
care intra întotdeauna încruntat,
îmbrăcat într-un costum ai căror
umeri erau „drepţi şi întinşi şi largi
şi săltaţi, ca de boxeur”. Pictorul
Theodor Pallady închiria o cameră
la Hotelul Capşa pe durata unui
întreg an şi mânca la restaurantul
de la parter. "O chestiune de
gramatică a limbii române a constituit disputa între Păstorel
Teodoreanu şi Felix Aderca. Cei
doi scriitori celebri ai epocii şi-au
aruncat injurii, iar Păstorel Teodoreanu chiar l-a mânjit pe Aderca cu
o prăjitură cu cremă, din cap până
în picioare".

Nicolae Crevedia, tatăl lui
Eugen Barbu, a lansat un celebru
catren: „La Capşa, unde vin toţi
seniorii/ Local cu două mari
despărţituri:/ Într-una se mănâncă
prăjituri,/ Într-una se mănâncă
scriitorii”.
Se spune că Alexandru
Marghiloman (1854-1925), om
politic, jurist, lider conservator şi
unul dintre cei mai mari moşieri ai
ţării, era un mare băutor de cafea.
Într-o zi, când se afla la vânătoare,
a cerut să i se facă o cafea, iar
valetul a improvizat, punând, în loc
de apă, coniac. Astfel s-a născut
„marghilomana“.
„După Primul Război Mondial,
la Capşa, rafinaţii aristocraţi
cereau „un marghiloman“, „două
marghilomanuri“
sau
„o
marghilomană“. „Marghilomana“
este, de fapt, o cafea turcească,
fiartă cu rom sau coniac, servită
în ceşti foarte mici, fără toartă,
cunoscute sub numele de
„filigeană“. Cafeaua se fierbea în
ibrice aşezate pe nisip încălzit cu
cărbuni. “În filigeană, boierul
Marghiloman adăuga un strop de
rom Jamaica sau de coniac foarte
fin”, scrie în „Historia”, numărul din
martie 2011. Astăzi, la Capşa, nu
se mai serveşte „Marghilomana”.
Dar nu lipseşte celebrul desert
Joffre, inventat în 1920 în cinstea
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mareşalului Josepf Jacques Cesaire Joffre, sosit la Bucureşti.
Printre alţi clienţi de seamă se
numărau Dinu Săraru, Marin
Preda, Fănuş Neagu, Eugen
Simion şi Nicolae Manolescu,actorii Ovidiu Iuliu Moldovan, Gheorghe Dinică şi Marin Moraru. Ana
Aslan era o clientă fidelă, care
consuma felurile ei preferate: pate
de casă şi şalău cu sos Meuniere.
„Marin Preda era micuţ, cu
ochelarii lui sifoane, de-abia
vedea. Venea mereu cu Jebeleanu, care fuma trabuc. Pe vremea aia, tocmai îi apăruse lui
Preda «Cel mai iubit dintre
pământeni» şi el le scria clienţilor
de la Capşa, la cerere, un bilet cu
care puteau să-şi cumpere cartea
direct de la tipografie, din rezerva
scriitorului.
Printre fotografiile de interior se
numără cea cu meniul servit la
nunta Regelui Fedinand cu
Regina Maria, diplomele ale lui
Grigore Capşa, sau cea a
banchetului de la Teatrul Naţional
din 1881, aflată în cafeneaua dinspre Calea Victoriei, colţ cu Edgar
Quinet.
Într-un alt număr al revistei vom
aminti de alte unităţi reprezentative ale restauraţiei cum sunt Carul
cu Bere sau Hanul lui Manuc.

evolutii si involutii
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Dan popescu
urmare din pagina 1
Desigur, existau imense contraste
sociale, o mare parte din populație
trăia în mizerie, dar în raport cu perioada anterioară se înregistrau
unele progrese. De altfel, calmul și
prevenția, eforturile sunt în general
favorabile creșterii economice și nu
în defavoarea ei.
Pregătirile viitorilor beligeranți pentru
Primul Război Mondial au dat și ele
impulsuri în economie, însă marea și
atât de sângeroasa conflagrație
mondială a distrus enorm de multă
substanță umană și economică.
Tragedii cumplite. O cât de cât
refacere deosebit de dramatică. Ulterior, o scurtă perioadă de relativă
stabilitate a eșuat în „Marea Depresiune”, în bună parte efect al unei
dezvoltări speculative și necontrolate, cadru din care s-a ieșit, în
măsură însemnată, cu pregătirile de
prin 1935-1936 și mai apoi, spre o
nouă conflagrație.
Ceea ce a urmat a dat mult înapoi și
Europa și, în general, civilizația
umană. A dat mult înapoi principiile
umaniste și iluministe care, în felul
lor, chiar în ipostaze moderniste,
dominau la un moment dat. De altfel,
printre inamicii esențiali ai lui Hitler,
poate cel mai mare criminal al lumii
contemporane, se numărau și modernii și idealiștii, și individualiștii, dar și
indiferenții, purtătorii de inițiativă, dar
și abulicii, independențiștii etc. Greu

lumea și-a revenit după un asemenea cutremur atât de criminal, atât de
ruinător...
Se simțea nevoia unei altfel de Europe, pornind pe urmele celei de la
interbelica Ligă a Națiunilor, dar altfel așezată, cu idealuri, cu ținte comune, cu calm și toleranță, dar și cu
intransigență, după caz. Oricum,
aproape deloc belicoasă în ce privea
statele ei. Și au urmat cei „30 de ani
glorioși”, de creștere economică
generală, însemnată, ani legați nu
doar de un capitalism mult mai
umanitar comparativ cu cel din vremea lui Marx, ci și de activitatea unor
personalități proeminente ce au
înțeles, mai bine, economiile, Europa
și lumea, o lume cu hărți în schimbare. Ce au înțeles mai bine războiul
și pacea, umanitatea și umanismul.
Ne referim, de exemplu, la Jean
Monnet, la Robert Schuman, la Alcide De Gasperi, la Konrad Adenauer, la De Gaulle etc. Desigur,
personalitățile, dar și mulțimile. Nu se
poate una fără alta. Evidențierea,
abia acum, însă, a unor „înțelegeri”
grav eronate în problema energiei, a
mediului ambiant ș.a., dar și în problema unui capitalism ce începea să
se mondializeze, deopotrivă cu exacerbarea individualismului, a unui
liberalism fără limite instituționale,au
determinat apoi reculuri. Au determinat acel anume cinism față de cei
mulți, o anume semiîncordare, retensionare a mediului politic. Toate
acestea, dar și altele, au condus
esențial la criza economică

internațională ce a debutat – deși
semnalele apăruseră ceva mai devreme – în 2007. O criză și ea cu
desfășurare și urmări dramatice, și
care, în bună măsură, continuă și
acum...
Dar care au fost „rețetele” de
creștere economică și de ce acestea
nu au putut acționa, mai multă
vreme, în timp? Iată o întrebare care
a persistat și persistă în sfera
cercetării economice. Însoțită de o
alta, având în vedere ce a fost și ce
este: ce putem prevesti pentru viitor?
În ce măsură și cum sunt cu efecte
negative nu atât politicul, cât
„politichia”? Acele concepții, tendințe,
fapte cuplabile în acest sens? Ne
vom strădui să oferim câteva modeste răspunsuri.
Iată, de pildă, Germania de astăzi, în
primele decenii ale secolului XIX. O
puzderie de stătulețe cu granițe și
vămi severe, fărâmițau o posibilă
piață națională, împiedicau comerțul,
frânau producția... În asemenea
condiții, Revoluția industrială, care
debutase în Anglia cu peste 50-60 de
ani în urmă, nu avea cum să se
desfășoare pozitiv în Germania. „Zollverein”-ul, al fondatorului unei școli
de gândire economică de calitate, al
marelui economist național german
Fr. List, având Prusia ca pivot, pus în
aplicare după 1833, a înlăturat o astfel de stare de lucruri. În noile
circumstanțe care pregăteau apariția
statului german, economia a prins
aripi și a decolat spre ținte tot mai
îndrăznețe. Existau și se constituie
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tot mai multe acumulări de capital ce
se prefac în investiții necesare. Marile
manufacturi
accesează
mașinismul și adoptă producția
industrială modernă, cu debușee
într-o piață unică tot mai
promițătoare, dar și la export. Are loc
un proces de concentrare și centralizare a capitalului, cu manageri
îndrăzneți, dar și înțelepți. Forța de
muncă beneficiază, tot mai mult, de
un învățământ adaptat timpului și
care înflorește, devenind ocupațional
eficientă. Mai mult, lucrătorul german, la diferite niveluri, devine un exemplu de educație, acțiune,
activitate, disciplină, ordine. Relațiile
patron salariați, incluzând tradiții de
solidaritate, incumbă și o serie de
beneficii sociale. Prin toate acestea,
Karl Marx, în analizele sale din „Capitalul” privind latura mizeră a
acumulării primitive a capitalului, nu
va alege exemple din economia
germană ci, mai ales, din Anglia,
unde clasa muncitoare înregistra un
coeficient de exploatare mai înalt și
spoliere etc. Rețeta este, deci,
sigură: configurarea profitului,
investiții, producție și productivitate,
o economie deschisă și nu autarhie,
progres tehnic, calitate, ordine,
eficiență. Dar și acel social pe care
chiar Bismarck, „Cancelarul de fier”,
îl antamează pe la începutul anilor
1870... Iar, încet-încet, cu o asemenea politică, cu politicieni hotărâți dar
și atenți, echilibrați, prevenitori, Germania va depăși Anglia și va deveni,
alături de SUA, prima mare putere

industrială a lumii. Când dezvoltarea
s-a vădit însă generoasă cu un
șomaj și o inflație copleșitoare, relativ unilaterală, cu precădere, dacă nu
exclusiv în timp, spre armament,
război, forță, dictatură, o autarhie
extinsă la teritoriile cucerite și
spolierea lor, minciună, rele, „rețeta”
s-a stricat, pregătindu-se, în fapt,
abisul în care s-a aflat Germania în
anii și mai ales la sfârșitul celui de Al
Doilea Război Mondial. Economia și
țara erau distruse, poporul fiind dezabuzat, vădindu-se uriașe dezechilibre
economice,
financiare,
demografice, de sănătate, o mizerie
cruntă și o sărăcie lucie. Reluarea
„rețetei” după război, chiar dacă în
condițiile specifice ale ajutorului vestic, libertatea și democrația au relansat însă Germania cu o geneză și
„genetică” sănătoase, la nivelul de
„motor” puternic al Uniunii Europene.
Politicienii germani de mare
anvergură, care au dorit în primul
rând binele Germaniei și nu propria
îmbogățire, care s-au sacrificat pentru țară, de la Konrad Adenauer la
Ludwig Erhard, la Angela Merkel ș.a.
au contribuit fundamental astfel.
Desigur, am redat, „o schemă a
schemei”. Lucrurile nu au fost line, au
fost reculuri, vezi priintre altele și
Revoluția din 1918-1919, războaiele
etc. Problemele au fost și sunt mai
complicate, mult mai complicate,
însă direcțiile au fost și sunt cele
menționate. Exemplul Franței, al
economiei franceze întărește consistent cele spuse. - va urma -
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Lect. Univ. Dr. Dan Alexandru
popescu
urmare din pagina 1
Rar, cel puţin în ultimele trei
decenii (dar putem extinde perioada), lumea a mai fost atât de
încărcată de virulenţă şi ostilitate
politică:
curentele
ultranaţionaliste îşi întăresc
poziţia în societate, amatorismul
şi spectacolul ieftin se regăsesc
în sferele cele mai înalte ale puterii, chiar şi în statele cu tradiţii
democratice seculare, deciziile
liderilor trezesc emoţii şi reacţii
populare
intempestive,
iar
naţiunile, sensibile la încărcătura
vindicativă şi revendicativă a discursului propagandistic, încearcă
noi ieşiri în arenă, preferând mici
cuceriri temporare, pe seama
construcţiilor
de
durată,
chibzuite.
Echilibrul
se
deteriorează rapid, atât spiritul,
echilibrul mental al indivizilor,
rezultat al unor fenomene şi
şocuri succesive (terorism, criza
financiară şi economică, dar şi o
criză a conştiinţei, a valorilor, a
culturii,
războaie,
cursa
tehnologică şi viteza de propagare a informaţiei, inevitabil manipulatoare,
flux
migratoriu

opinii: schimbări de paradigmă?
continuu), resimţite plenar, cât şi
starea
psihologică
a
comunităţilor, stabilitatea de
convingeri, motivaţii şi idei,
proiectată la scară planetară, în
cadrul
ciclului
evolutiv
al
omenirii.
Schimbare de paradigmă şi
sfârşitul unui model? Putem doar
specula. O meserie adânc
înrădăcinată în comportamentul
economic şi politic al rasei
umane. Nu mai departe de
aseară, 29 ianuarie, cuvinte
încărcate de o greutate istorică
apăsătoare, de tristă amintire
pentru generaţii întregi, cuvinte
pe care, altminteri, le consideram îngropate în colbul istoriei,
au revenit în actualitate: zid,
tortură, deportări, suspendarea
unor drepturi şi libertăţi. China
are, încă, zidul ei, construit să o
apere de atacurile populaţiilor
nomade; măreaţă realizare a
lumii antice, devenind, în
prezent, o atracţie majoră a capitalei Beijing şi a colosului asiatic. Europa l-a avut pe al său,
timp de trei decenii, un simbol al
Războiului Rece şi al tiraniei comuniste, separând familii, prieteni,
destine;
astăzi,
se
comercializează mici suveniruri
de beton şi sârmă ghimpată.
Zidurile nu pot suprima năzuinţa

spre libertate a oamenilor, forţa
gândurilor,
emanciparea
condiţiei umane. Jean-Paul
Sartre are un volum de cinci
povestiri intitulat „Zidul” (1939),
în care sunt denunţate absurditatea lumii contemporane şi
crizele care o traversează, într-o
luptă pentru supravieţuire fără
capăt. Iar celebrul muzician Pink
Floyd creează o superbă operă
rock în jurul „Zidului” (The Wall,
1979), acest simbol universal şi
etern al asupririi şi intoleranţei.
Zidurile se năruie, sub presiunea
permanentă a istoriei, nu fără a
produce, însă, victime. America
începe să-şi construiască, zilele
acestea, zidul ei de frontieră, un
perete nu doar de piatră, ci de
politici şi acte normative, la întunericul cărora se petrec
transformări sociale şi mentale.
Ororile marilor războaie mondiale ale secolului trecut par deja
stinse în imaginarul colectiv.
Memoria umanităţii este scurtă,
daca n-ar fi accesul la sursele istoriei, iar ura şi resentimentele,
pe fondul dezinformării cvasigenerale, configurează o direcţie
periculoasă a postmodernităţii.
Nu sunt vremile sub cârma omului, ci bietul om sub cârma
vremii, spunea Miron Costin, în
Letopiseţul Țării Moldovei. Citim

şi încercăm să învăţăm, dar rare
sunt momentele când realmente
o facem. În vieţile noastre, ca şi
în cursul sinuos al civilizaţiilor,
conflictele erup cu repeziciune şi
se sting în timp. Timpul, acest
atribut exclusiv al lui Dumnezeu,
determinând procese şi reacţii în
lanţ, imprevizibile şi imposibil de
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încadrat în simple definiţii. În
vechea şi noua ordine derutantă
a lumii, singura constantă
era/este incapacitatea noastră
de a controla evoluţia lucrurilor.
Călătorii
spaţiului
deschis
navighează precipitat pe ceruri
tulburi.

avataruri “nucleare”
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Prof. Univ. Dr. Gheorghe
preda
urmare din pagina 1
După ani, fizicianul care mi-a pus întrebarea mi-a oferit o broşură, pe
care era scrisă o dedicaţie, pe care
eu am luat-o în serios: „domnului
Gheorghe Preda, cu aprecieri deosebite pentru sprijinul oferit energeticii româneşti”.
Broşura respectivă fusese elaborată
şi publicată cu ocazia unei
manifestări ştiinţifice privind „împlinirea a 50 de ani de activitate
nucleară în România” care şi-a
desfăşurat lucrările pe platforma
Bucureşti – Măgurele, de către
Agenţia Nucleară, Institutul de Fizică
şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
şi Facultatea de Fizică a Universităţii
Bucureşti. Perioada desfăşurării a
fost 23-25 mai 2007, iar locul
desfăşurării: Aula Facultăţii de Fizică,
Măgurele – Bucureşti.
Colectivul de autori ai broşurii a fost:
Veronica Andrei, Iosif Constantin Bilegan, Florin Glodeanu şi Constantin
Racoveanu.
Invitaţi speciali la această manifestare
ştiinţifică au fost (mă refer la cei pe
care-i cunoaşteam): acad. E. Ivanov,
acad. R. Săndulescu, prof. dr. M.
Ivaşcu, prof. dr. O. Gherovean, ing.
Cornel Mihulenu, dr. M. Bălănescu,
dr. ing. N. Andreescu, prof. dr. Ş.C.
Valeca, prof. dr. S.N. Râpeanu, dr. C.
Wlezuk, I. Rotaru, I.C. Bilegan, prof.
dr. C. Beşlin, prof. dr. Petraşcu, Nelu
Vasilescu, C. Mingine, I. Maxim, I.V.
Popescu, subsemnatul (prof. dr.
Gheorghe Preda) ş.a.
Prima lucrare apărută în România
privind utilizarea industrială a izotopilor radioactivi în industria mecanică,
inclusiv siderurgie şi metalurgie, îmi
aparţine, lucrare apărută la Editura
Tehnică, în anul 1962.
Am scris de asemeni mai multe articole în diferite reviste inginereşti, articole care priveau gamagrafia,
gamadefetoscopia nucleară a
navelor (cargouri, spărgătoare de
gheaţă, submarine, nave de cercetare, ş.a), automatizări pe bază de
izotopi radioactivi, analize bazate pe
activarea cu neutroni, energetică
nucleară.
I.F.A. a fost pentru mine instituţia de
cercetare ştiinţifică prin intermediul
căreia am fost introdus în domeniul
teoriei şi practicii energiei nucleare.
I.F.A. avea o excelentă bibliotecă
condusă de o distinsă doamnă Constantinescu, bibliotecă de care am
beneficiat din plin toţi cei care doream
şi mai ales cei care eram cunoscători
de limbi străine.
Am beneficiat de această bibliotecă
şi după ce nu am mai lucrat la I.F.A.,
evident cât mi s-a permis accesul.
Am strâns şi am conspectat de asemeni, cred, suficient material documentar, care să-mi permită să mă
achit de obligaţia morală pe care o
aveam faţă de marele savant american de origine română Nicholas
Georgescu – Roegen (N.G.– R.) pe
care l-am cunoscut în S.U.A. şi apoi
în România şi care a lucrat la Vanderbilt University Tenriesse, S.U.A. şi
care avea o formaţie multidisciplinară
de matematician, statistician şi de
economist.
Mă refer la intenţia de a finalize şi
publica lucrarea intitulată „Bioeconomia” domeniu de care s-a ocupat
primul pe plan mondial N.G.– R. lucrare care din păcate nu a fost
terminată de marele savant.
N.G. – R. a cunoscut şi a colaborat
cu mari savanţi ai lumii, dintre care:
Albert Eistein, Alvin M. Weinberg, J.A.
Schumpeter, K. Pearson, P. Samuelson. ş.a.
Din păcate chimiştii, matematicienii

şi fizicienii continuă să opună legii entropiei un veto categoric N.G.–
R.aprecia de exemplu că G.
Seaborg, cunoscut în istoria fizicii, a
fost cele mai mare dintre laureaţii
Nobel pentru fizică.
Este
cunoscută
valoarea
incontestabilă a operei la N.G. –R.
Acesta a fost nevoit să părăsească
România împreună cu soţia de
teama închisorilor comuniste şi
securităţii, fiind ajutat mai ales de
statul turc.
Autorul acestui articol care a
împărtăşit aceeaşi soartă cu a lui
N.G. –R. a întreprins numeroase demersuri, dar fără succes, pe lângă
autorităţile constănţene (Primăria,
Consiliul Judeţean, Liceul Mircea cel
Bătrân, ziarul „Cuget Liber”ş.a.) să
confecţioneze şi, respectiv, să monteze un bust sau o placă
comemorativă lui N.G.–R., în
Constanţa, oraşul natal al savantului,
dar şi oraşul în care autorul articolului
şi-a petrecut o bună parte din tinereţe.
Autorul a lucrat la Ministerul Industriei
Mecanice, Ministerul Industriei Grele,
Şantierul Naval Galaţi (S.N.G.) şi la
fostele Uzine Malaxa din Bucureşti
devenite ulterior Uzinele Faur). M-a
atras mult fizica, aşa că m-am angajat la Institutul de Fizică Atomică
(I.F.A.) unde am fost numit dispecer
în subordinea ing. Şef. Popa Stoica,
fost ministru adjunct, destituit pentru
că aprobase prime salariaţilor Hidrocentralei Bicaz, acţiune care se
abătea de la legile financiare de
atunci.
Fostul ministru care nu prea ştia
multe, fiind anterior maistru energician, avea în subordine compartimentele: mecanic şef, energetic şef
şi investiţii. Eu primeam dispoziţii de
la ing. Şef, fără asigurarea condiţiilor
de protecţie a muncii. Odată i-am
spus despre aceste neajunsuri şi s-a
supărat pe mine, care-i eram subordonat. Îmi amintesc că mi-a cerut să
fixez un lanţ lung şi gros la înălţime
într-o mică clădire de la I.F.A., situată
nu departe de direcţia ştiintifică. Nefiind bine fixat, lanţul greu a scăpat şi
mi-a trecut cu zgomot pe lângă cap.
Cred că dacă mi s-ar fi întâmplat
ceva s-ar fi spus, „mortul este de
vină!”.
Mi s-a mai cerut să fixez pe o fundaţie
o maşină electrică de şlefuit care
atunci când funcţiona scotea un zgomot infernal. Nu mult timp după
aceasta mi s-a mai cerut să repar o
nişă la un laborator de radiochimie
condus de doamna dr. S. Ionescu,
care atunci lucra de zor la o carte
care a făcut-o cunoscută în ţara ei și
peste hotare, carte intitulată „Radiochimia”. Mi-a fost teamă să repar
nişa întrucât condiţiile de protecţia,
muncii „lipseau cu desăvârşire”. S-au
supărat pe mine atât ing. Şef Popa
Stoica, cât şi dna dr. S. Ionescu. Pe ei
îi interesa să li repare nişa.
În învăţământ, informarea ştiinţifică
începuse să fie precară, importul de
reviste ştiinţifice se blocase de către
stat. Împrumutam pe numele meu
reviste din străinătate, de la doamna
Constantinescu,
care
era
binevoitoare, reviste pe care la rândul meu le împrumutam unor profesori, cu care eu eram în bune relaţii,
de la Facultatea de Fizică, care pe
atunci funcţiona într-o aripă dinspre
Casa Armatei a Universităţii C.I.
Parhon din Bucureşti.
După ani mă întâlnesc într-o zi cu
fostul meu şef Popa Stoica. Lucra la
A.I.E.A. la Viena, ce făcea el acolo cu
pregătirea lui, nu ştiu. Aflu că s-a înscris la doctorat în România.
Sunt solicitat de la Ed. Tehnică să
scriu cartea intitulată „Utilizarea izotopilor radioactivi în industria
mecanică”, carte care deschidea o
colecţie nouă. Oferta înaintată mi-a

fost apreciată de editură. Nu mi-a fost
însă uşor până să apară cartea, mai
era de parcurs un drum lung. Editura
Tehnică trebuia să ceară un aviz şi de
la instituţia unde lucrai, respectiv în
cazul meu de la I.F.A. Se aflase că
intenţionez să scriu cartea respectivă.
S-a constituit o comisie formată din
M. Oncescu, T. Roşescu şi I. Udrea,
care după ce au studiat manuscrisul
mi-au dat aviz negativ. Cei de la Ed.
Tehnică erau neobişnuiţi cu asemenea năravuri. Maistrul meu a fost
acad. T. Gheorghiu care lucra la I.F.A.
dar şi la Facultatea de geofizică de la
Universitate, unde conducea şi un
laborator. Academicianul mă
cunoştea bine şi mi-a dat un referat
elogios aşa că în ciuda „opoziţilor”
cartea a văzut lumina tiparului. Pe
acad. Îl vizitam adesea în laboratorul
de la Universitate.
Odată m-a invitat şi acasă la el, locuia
în blocul I.F.A. de lângă Piaţa
Romană. Soţia acad. gătea excelent,
era franţuzoaică, pe care acad. o
cunoscuse în timpul studenţiei lui la
Paris.
Acad. avea o laborantă la Universitate care ne servea nişte cafele excelente. Nu ştiu de unde procura
cafeaua care în acele timpuri nu se
prea găsea. Nu ştiu de ce mai mulţi
cercetători de la I.F.A. nu-l apreciau
pe acad. T. Gheorghiu. Ştiu că-i ajutase pe mulţi cu referate, frumoase,
care aveau greutate! Dar aşa se
întâmplă când faci bine!
Alte necazuri au venit pe capul meu.
Din cauza condiţiilor grele de trai mam îmbolnăvit. Erau de vină
alimentaţia precară, lipsa locuinţei şi
condiţiile de muncă. Având concediul
pentru a-mi reface sănătatea, m-am
înscris la doctorat. Recomandarea
I.F.A. era obligatoriu, recomandare
care mi-a fost semnată de maiorul
Vintilă, directorul de cadre I.F.A. Vintilă
purta o uniformă cachi, care avea
petliţe albastru ca la securişti, avea
capul într-o parte, era aşa tare
caraghios.
Am preferat să-mi fac doctoratul în
economie industrială, cu toate că
puteam să-l fac şi la Institulul Politehnic din Bucureşti, eu fiind şi inginer. Am intitulat teza mea de
doctorat „Contribuţii la studiul
eficienţei folosirii tehnicii nucleare în
industria mecanică”. Primele examene au fost cele de limbi străine –
franceză şi rusă. Examenul de limbă
franceză l-am susţinut cu cunoscutul
prof. Cristescu, în cel de limbă rusă
cu prof. Maciarova. Au urmat apoi
examenele de specialitate.
Nu după mult timp sunt căutat la telefon de secretara şefului de cadre de
la A.S.E. Galaciu, care-mi spune că
trebuie să iau legătura imediat cu
maiorul Vintilă de la I.F.A. deoarece
acesta printr-o adresă anunţase că
I.F.A. mi-a retras recomandarea de
doctorat. Eram surprins şi necăjit în
acelaş timp, am constatat însă că şi
lui Galaciu îi părea rău de ce păţisem.
I-am spus însă că mi-am susţinut
toate examenele şi aproape am terminat lucrarea de doctorat. Galaciu,
un evreu ilegalist, l-a bucurat acest
lucru, spunându-mi că în această
situaţie n-o să ţină seama de adresa
maiorului Vintilă. Cred că necazurile
mele cu doctoratul erau cauzate de
şefii mei, precum şi de colegii mei, circula şi pe atunci gluma „să moară şi
capra Vecinului”.
Dar nu am scăpat de maiorul Vintilă.
Eram director de studii la o mare
şcoală energetică din Bucureşti, cea
mai mare de fapt din ţară, când întro dimineaţă sună telefonul, care
aproape să-mi cadă din mână. La
telefon nimeni altul decât maiorul
Vintilă care-mi spune că a aflat că un
prăpădit de nepot al lui de la ţară
dintr-un sat din jurul Bucureşti, s-a în-
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scris la un examen de admitere la noi
şi nu cumva să-l sprijin. Am lăsat ca
lucrurile să meargă de la sine şi
nepotul maiorului a fost admis! Mă
aşteptam la represalii de la securist,
dar nu mi s-a întâmplat nimic.
În ultima parte a activităţii mele de la
I.F.A. am lucrat la un atelier de
proiectare investiţii, condus de un
faimos ing. Radu, care-mi dăduse să
proiectez şi să desenez mereu robinete speciale pentru nişte laboratoare I.F.A. care erau în construcţie.
O doamnă arhitect Georgescu îmi
urmărea fiecare mişcare. Mă enerva
dar nu-i puteam spune nimic
pentrucă aflasem că tatăl acesteia,
general în rezervă, era prieten bun cu
directorul nostru general acad. Horia
Hulubei.
Am plecat de la I.F.A. supărat, pentru
că solicitasem şi eu să urmez un curs
de utilizare a izotopilor radioactivi, autorizat de I.F.A. la Universitatea „C.I.
Parhon” din Bucureşti. Cererea mi-a
fost respinsă , s-a spus că din cauza
„situaţiei precare a sănătăţii mele”,
deşi eu mă însănătoşisem.
Cercetătorii de la I.F.A., cu care eu
avusesem de-a face erau oameni
serioşi, cu excepţia unuia care m-a
excrocat, privind un drept de autor.
Directorul aprovizionării şi al cantinei
salariaţilor I.F.A. era un alt maior de
securitate şi anume Filip, care înainte
fusese chelner la „Athene Palace”,
unde se ocupa mai ales cu „trasul cu
urechea”. Fiind un om limitat care
înainte comandase un sector al frontierei României cu Iugoslavia, a
provocat aproape un conflict armat
cu vecinii noştri. A fost dat afară, dar
pentru că era ilegalist a căpătat un
post frumos la I.F.A. Eu aflasem că
Filip este din Râmnicu Vâlcea , unde
eu îmi susţinusem bacaleureatul,
oraş în care maiorul Filip fusese
înainte de I.F.A. comandantul
securităţii, spuma oraşului!
Într-o zi mă întâlnesc din întâmplare
în curtea I.F.A. cu un coleg de liceu
cu numele de Tolbaru, care era din
Slatina de Olt. Era ofiţer şi avea o
uniformă de ofiţer de grăniceri.
Îl cunoşteam bine pentru că-mi
făcuse în liceu un necaz, dar uitase.
Îmi spunea că este la I.F.A. cu o
comisie de anchetă pe probleme
economice, dar nu-mi spune nimic
despre ce ar fi vorba.
Nu după mult timp am aflat că au fost
arestaţi câţiva magazionieri de la depozite, pentru că dispăruseră nişte,
piese electronice.
În afară de publicaţii subsemnatul
are, fără a fi brevetate şi câteva
proiecte şi anume:
– instalaţia cu izotopi radioactivi
privind determinarea coieficienţilor de
frecare la diferite aliaje, instalaţie careşi putea găsi utilizare în cercetarea şi
proiectarea din industria mecanică;
– instalaţie destinată determinării
vâscozităţii lichidelor în diferite condiţii
pe seama consumului de energie
electrică;
– în cazul instalaţiei constituită dintrun montaj: motor electric şi o elice în
imersiuve.
Voi enumera în continuare publicaţiile
subsemnatului strict legate de domeniul fizicii şi tehnicii nucleare, adică
cărţi, articole, studii etc.
I. Cărţi ş.a.
1. Gh. Preda, Utilizarea izotopilor radioactivi în industria construcţiilor de
maşini (inductria mecanică), Ed.
Tehnică, Bucureşti, 1962.
2. Gh. Preda şi I. Malek, Metode
moderne de control a calităţii produselor, S.R.S.C., Bucureşti, 1962.
3. Gh. Preda, Contribuţii la studiul
eficienţei folosirii tehnicii nucleare în
industria construcţiilor de maşini (industria mecanică), Bucureşti, 1963,
(titlul tezei mele de doctorat).
4. Gh. Preda şi I. Dincu, Aplicaţiile

tehnice ale radioactivităţii în
apicultură, C.S.A., Bucureşti, 1969.
5. Gh. Preda ş.a., L’énergie
mecleaire dans la Roumani 19661970, Commité d’État pour l’Énergie
Nucleaire, Bucharest, 1971.
6. Gh. Preda, Comerţul şi cooperarea industrială în domeniul nuclear,
Ed. ATOMAR, Bucureşti, 1974.
7. Gh. Preda, Economia energiilor de
substituire (C – III), Laboratorul de
economia energiei, Ed. A.S.E.,
Bucureşti, 1976.
II. Articole, studii ş.a.
1. Gh. Preda, Utilizarea izotopilor radioctivi la studiul şi controlul uzării materialor, Rev. Matalutgia şi Construcţia
de maşini, nr. 4, 1960.
2. Gh. Preda, Locomotive cu
propulsie nucleară, Rev. Metalurgia
şi Construcţia de Maşini, nr. 5, 1960.
3. Gh. Preda, Propulsia nucleară a
navelor, Rev. Transporturilor, nr. 6,
1960.
4. Gh. Preda ş.a., Pregătirea în
domeniul tehnicii nucleare a viitorilor
ingineri, pentru construcţia de maşini,
Rev. Învăţământului superior, nr. 12,
1963.
5. Gh. Preda, T. Buzatu ş.a., Tehnica
nucleară
în
defectoscopia
nondistructivă a produselor, pieselor
turnate şi forjate, Rev. Industria
Uşoară, nr. 12, 1964.
6. Gh. Preda, T. Simedies l, V.
Zăgrean, Consideraţii cu privire la
preţul de cost al energiei electrice
produse de centralele nucleare, Rev.
Probleme economice, nr. 11, 1966.
7. Gh. Preda, Tehnoeconomia
nucleară, Rev. Progresele ştiinţei nr.
8, 1969.
8. Gh. Preda, Eficienţa economică a
aplicaţiilor fizicii nucleare în
construcţia de maşinii, Rev. Progresele ştiinţei, nr. 12, 1969.
9. Gh. Preda, Eficienţa tehnică şi
economică a propulsiei nucleare a
navelor, Rev. Transporturilor, nr. 6,
1970.
10. Gh. Preda, Economicitatea
navelor nucleare, Rev. Probleme
economice, nr. 5, 1971.
11. Gh. Preda, Exploziile nucleare în
slujba progresului economic, Rev.
Viaţa economică, nr. 46, 1972.
12. Gh. Preda, Desalivizarea
nucleară a apei marine, Rev. Viaţa
economică, nr. 19, 1973.
13. Gh. Preda, Evoluţia în energetica
nucleară, inclusiv în domeniul
propulsiei nucleare a navelor, sub impulsul criteriului eficientă. Bucureşti,
Simpozionul naţional. Culegere: I.D.
– CERM, 1984.
14. Gh. Preda ş.a., Evolution in the
nuclear physics ... – N.T.T.and propulsion. 3 rd. IACNRE’s international
conference, Sept. 9-12, 1996, International University in Constantza,
Romania.
15. GH. Preda ş.a., Biseconomies
and saving of natural resuras: National Energy Conference, june ...,
1998, Neptun – Olimp, Romania
Proceedings .
16. Gh. Preda, recenzia cărţii: A.
Chişu şi A. Szabo, Determinarea
majoră în radioizotopi, Ed. Tehnică,
Bucureşti, 1967, recenzie publicată
în Rev. Progresele ştiinţei, III, 12,
1967.
17. Gh. Preda, Efficiency, criterion ...
in nuclear energeties, resurch and
development, 16 th International
Congress of the History of Science,
26 sept. 3 oct., 1981, Bucharest, Romania.
18. Gh. Preda, Caracterizarea actualei generaţii de reactori nucleari din
punctual de vedere al asistenţei de
conservare a combustibililui nuclear,
Şedinţa publică de comunicări „Viitorul energiei nucleare”, Academia
Română, 12 dec., 1986, Bucureşti,
România.
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lumea intre aparente si esente
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Prof. Univ. Dr. Elena
Macavei, ulbs
urmare din pagina 1
Vă prezentăm, pe scurt, ţările care
ne-au găzduit timp de 18 zile şi neau etalat frumuseţile şi valorile
civilizaţiilor şi culturilor lor.
MEXIC, cu denumirea oficială
Statele Unite Mexicane, are 31 de
state federale şi un district federal, un
fel de stat în stat – Ciudad de Mexico, capitala ţării. Este republică
prezidenţială, preşedintele actual
este domnul Enrigue Pena Nieto.
Situat în sudul SUA şi în America
Centrală, Mexicul are o suprafaţă de
1.964.375 km.p. (a avut peste 4 milioane de km.p. dar, mai mult de
jumătate din teritoriu – Texas, California ş.a. - a fost pierdut în urma
războiului
americano-mexican,
1846-1848).
Are o populaţie (constituită din
metişi, amerindieni, europeni, arabi,
evrei) de 120.286.655 căreia i se
adaugă 12 milioane care au vize şi
3-4 milioane fără vize în SUA. Popor
„tânăr”, mexicanii au natalitatea de
19 la mie, sporul natural 13,8 la mie
(România are –2,6 la mie). Mexicul
are cea mai populată ţară vorbitoare
de limbă spaniolă din lume (Spania
are peste 47 de milioane, Argentina,
peste 43 de milioane), spaniola fiind
limba cea mai vorbită pe Glob. În
lume, mexicanii sunt cunoscuţi pentru performanţe economice, pentru
valorile culturii lor în: folclor, literatură,
(Octavio Paz, laureat al Premiului
Nobel, Carlos Fuentes), muzică (
ranchero, mariachi; sunt fredonate şi
de noi: Cielindo Lindo, La Paloma,
Guadalahara, La Malaguena, La
Bamba), dans (salsa, merengue, pe
ritmurile La Macarena am dansat, în
delir, şi noi), film, arhitectură, pictură,
sculptură, ceramică, ţesături.
Mexicul a parcurs etape istorice
complicate. Hernan Cortes a cucerit
Imperiul Aztec, 1519-1521, a distrus
construcţiile găsite, a decimat
populaţia care s-a opus, a creat
Viceregatul Noua Spanie, pe ruinele
cetăţii aztece Tenochtitlan a fondat,
în 1525, Ciudad de Mexico. După
un lung Război de Eliberare
Naţională, 1810-1820, Mexicul şi-a
declarat independenţa în 1821, în
1824 a devenit republică. În războiul
cu SUA, 1846-1848, Mexicul a pier-

dut mai bine de jumătate din teritoriu.
Revoluţia Populară, 1911-1917,
pornită împotriva dictatorului Porfirio
Diaz, în care s-au remarcat strategi
de talent: Emiliano Zapata, Pancho
Villa, Francisco Madero ş.a, iubiţi de
popor, a determinat importante reforme. Ţara a fost afectată de
războaie civile, de înfruntări politice.
Partidul Revoluţionar Instituţional a
dominat decenii scena politică şi
astăzi, după câţiva ani, a revenit la
putere.
Economia Mexicului este în topul
celor mai dinamice din America
Latină, după Brazilia. Are importante
resurse de petrol, este a patra
producătoare în lume (rafinat în
SUA), gaze naturale, metale
preţioase – argint – locul I pe Glob,
metale feroase şi neferoase, metale
rare – mercur, uraniu. Sunt dezvoltate industriile siderurgică,
metalurgică, constructoare de
maşini, petrochimică, chimică. Agricultura este a doua ramură
economică importantă; predomină
culturile de porumb (locul 7 pe Glob),
fasole, soia, orez, trestie de zahăr,
bumbac, arbori de cafea şi de cacao,
citrice şi alte fructe. Pescuitul este
foarte important, la fel, turismul care
aduce miliarde la bugetul statului.
PIB-ul este 1,23 trilioane $ , PIB-ul /
loc. este 10.307 $. Societatea
mexicană, ca şi altele în lume, este
polarizată: bogaţi şi foarte bogaţi –
săraci şi foarte săraci. În topul celor
mai bogaţi din lume se află şi mexicanul Carlos Slim Helu a cărui avere,
în domeniul telecomunicaţiilor, este
de 83 miliarde $ (în 2014).
Pe plan extern, Mexicul este membru ONU (fondator), OSA /
Organizaţia Statelor Americane
(fondator), din 1993 este membru
NAFTA / Acordul Nord-American de
Liber Schimb şi al altor organisme
internaţionale.
Ca turişti, în Mexic, am mers pe
urmele unor civilizaţii precolumbienemezoamericane. Chichen Itza,
Uxmal, Palenche aparţin civilizaţiei
maya ce a strălucit, în perioada 3001519 / 1696, prin templele-piramidă,
palate, alte construcţii, prin frize, statui, obiecte de ceramică, jad, prin
codexuri şi calendare (solar – 365
zile, ritualic – 260 zile) ce reflectă un
nivel elevat de cultură. Cea mai
importantă invenţie este scrierea
hieroglifică, cu 800 de semne. În

Peninsula Yukatan, patria civilizaţiei
maya, am vizitat CHICHEN ITZA,
oraş-cetate afirmat şi dezvoltat în perioada 250-1200, una dintre Minunile
Lumii Medievale, intrată în Patrimoniul UNESCO, 1988. Impunător este
Templul-piramidă Kukulkan /
Şarpelui cu Pene / zeului Quetzalcoatl, interesante sunt şi alte piramide, palate, un teren de joc ritualic
cu mingea (poctapoc), altare, un observator.
Lângă oraşul Merida se află complexul UXMAL, cu apogeul în perioada 800-1000, cu interesante
temple-piramidă, palate, altare de
jertfă, intrat în Patrimoniul UNESCO,
1994. În statul Chiapas, cândva
foarte bogat, astăzi sărăcit, am vizitat misteriosul PALENQUE, ce a
atins apogeul în perioada 500-900.
Remarcabile sunt Templul Soarelui,
Templul Inscripţiilor (cu 620 de hieroglife). Este una dintre Minunile
Lumii Străvechi şi face parte din Patrimoniul UNESCO, 1954. În statul
Hidalgo, am vizitat situl CHOLULA,
cu cea mai mare piramidă din Mexic,
Tepanapa, acoperită de vegetaţie,
străbătută de tunele, în vârful căreia
tronează Biserica Nuestra Senora
de los Remedios.
La 40 km. de Ciudad de Mexico se
află cunoscutul sit TEOTIHUACAN,
cu apogeul în perioada 200-750,
una dintre Minunile Lumii Străvechi,
valoare a Patrimoniului UNESCO,
1987. De pe treptele Piramidei
Soarelui, Piramidei Lunii, Palatului
Jaguarilor, Palatului Quetzalcoatl /
Şarpele cu Pene, am admirat imensitatea sitului. Un complex zapotecomaya interesant este MONTE
ALBAN din regiunea Oaxaca, o
emblemă a civilizaţiei zapotece (900300 î.H.) ce a interferat cu civilizaţia
maya.
Două zile am staţionat în
GUATEMALA,
republică
prezidenţială în America Centrală
Istmică, cu capitala Ciudad de
Guatemala, cu o populaţie de
14.647.083 pe un teritoriu de
108.887 km.p. Zona maya a fost
cucerită de conchistadorul Pedro Alvarado. Independenţa ţării de sub
stăpânirea spaniolă a fost obţinută în
1839. Istoria modernă şi recentă a
ţării a fost marcată de războaie civile
şi dictaturi. Războiul civil din 19631996 s-a terminat prin arbitraj
internaţional.
Principala ramură economică a ţării

este agricultura cu culturi de arbori
de cafea (Guatemala este cea mai
mare producătoare de cafea din
America Centrală), trestie de zahăr,
bumbac. Pe baza resurselor de
bogăţii, în ultimii ani s-au dezvoltat industrii prelucrătoare a petrolului,
nichelului, cimentului, chimică, turismul. PIB-ul este 49,880 miliarde $,
PIB-ul /loc. este 3300 $.
În GUATEMALA, ţară ospitalieră şi
dornică a-şi prezenta valorile turiştilor,
am vizitat complexul maya – TIKAL,
în Patrimoniul UNESCO, 1979, cu
200 temple-piramidă, 3000 de edificii răspândite pe 16 km.p. În
QUIRIGUA, complexul cu 33 de
stele, intrat în Patrimoniul UNESCO,
1981, ne-a uimit. Stela C, cu basoreliefuri şi inscripţii, cu datări începând din anul 0 (zero), al creării
lumii şi al omului, 3.114 î.H. (scris 00-0-0-0) cu cicluri a câte 394 de ani
fiecare. Sfârşitul ciclului 13 (scris 130-0-0-0) identificat cu anul 2012, a
fost greşit interpretat de contemporani ca fiind sfârşitul lumii; era de fapt
începutul ciclului 14.
În BELIZE, monarhie constituţională
în America Centrală Istmică cu capitala Belmopan, componentă a Imperiului Maya, fostă posesiune
spaniolă şi engleză, am fost în trecere o zi. Are o populaţie de 340.844
pe un teritoriu de 22.966 km.p, limba
oficială este engleza. A făcut parte în
1862 din Hondurasul Britanic,
colonie a Coroanei, a devenit independent în 1981. Economic,
predomină agricultura şi industria
alimentară. Mahonul este principala
bogăţie naţională. Exportă citrice,
cacao şi cafea, în urmă cu câţiva ani,
a început să exploateze petrolul descoperit. PIB-ul este 1.770 miliarde
$, PIB-ul /loc. este 4.692 $.
Traseul nostru a inclus şi HONDURAS cu capitala Tegucigalpa,
republică
prezidenţială, cu o
populaţie de 8.598.561 (predomină
mayaşii), pe un teritoriu de 112.492
km.p, fostă componentă a Imperiului
Maya, cucerită de conchistadorii
spanioli conduşi de Cristobal Alvarado în 1524. Devine republică
independentă în 1838. Ţara a avut
conflicte teritoriale cu vecinii, a fost
marcată de instabilităţi politice. În 160
de ani de la declararea republicii au
avut loc 159 schimbări de guverne,
260 de revolte militare.
Economia Hondurasului se
bazează pe agricultură. Are resurse
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minerale dar sunt insuficient valorificate şi exportă cafea, banane,
cocos, citrice. PIB-ul este 15,347 miliarde $, PIB-ul /loc. este 2500 $. În
Honduras am admirat complexul
maya COPAN (300-900), intrat în
Patrimoniul UNESCO, 1980, cu
ruine de temple, palate, altare de
sacrificii, cu cea mai mare inscripţie
de hieroglife din zonele maya.
Ne-am întors în MEXIC unde neam bucurat şi de vizitarea unor oraşe
interesante : CANCUN, port la
Marea Caraibilor, MERIDA, OAXACA, MITLA, PUEBLA, SAN
CRISTOBAL de las CASAS, ACAPULCO, « Paradisul Pacificului »,
TAXCO,
oraşul
argintului,
GUADALUPE cu două biserici
Santa Maria de Guadalupe, loc important de pelerinaj pentru America
Latină.
Ne-am bucurat şi de vizitarea unor
locuri pitoreşti : INSULA FEMEILOR,
canionul SUMIDERO, cascada
AQUA AZUL, XOCHIMILCO, Patrimoniu UNESCO, 1987, o aşezare
cu ambarcaţiuni împodobite floral pe
cel mai vechi canal al râului Texcoco,
o distilerie de agave din care se
obţine tequila, băutura naţională, un
centru de prezentare a bijuteriilor de
argint, manufacturi de prelucrare a
jadului, a obsidianului, mulţimea tarabelor cu suveniruri.
Am ajuns în CIUDAD DE MEXICO, una dintre marile metropole ale
lumii, cu o suprafaţă de 1479 km.p,
la o altitudine de 2250 m, locuite de
23 de milioane (metişi, europeni,
evrei, arabi, amerindieni: mayaşi, zapoteci, tolteci, mixteci), oraş cosmopolit, fondat în 1525 de Hernan
Cortes pe ruinele capitalei aztece
Tenochtitlan,
cu
construcţii
impunătoare tip zgârie-nori, în stiluri
baroc şi art-nouveau. În mare viteză
am trecut prin Piaţa Garibaldi, Piaţa
Constituţiei, B-dul Revoluţiei, am
privit construcţii oficiale, monumente
importante ca Îngerul Independenţei,
ridicat în cinstea eroilor, am vizitat
Catedrala Metropolitană, în stil
baroc, cu 5 altare, cu 14 capele,
Palatul Naţional cu impunătoarea
galerie de pictură murală a lui Diego
Rivera (1886-1957) care ilustrează
istoria Mexicului, Poşta Naţională,
Conservatorul şi Muzeul de
Antropologie, proiectat de Pedro
Ramirez Vasquez, ce ne-a invitat să
recapitulăm marile valori ale
civilizaţiilor mezoamericane.
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