“Ne irosim trei sferturi
din viaţă încercând
să semănăm cu alţii.”
Arthur Schopenhauer
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CRIZA COVID-19
ºi transformãrile digitale
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dr. Răzvan
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O crizã se aproprie de sfârºit, o alta stã gata sã
înceapã dar toate acestea se petrec pe fondul unei
transformãri digitale continue.

continuare în pag. 3
Luând în considerare stadiul actual al economiei este interesant să aruncăm o privire
şi să discutăm unele transformări care sunt necesare pentru a supravieţui în aceste noi
condiţii, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii, dar, desigur, acestea se pot
aplica la toate nivelurile. Gradul de digitalizare a activităţii a fost un factor cheie în
impactul pe care criza l-a generat în această pandemie.
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Disputele învingãtorilor pe
soarta þãrilor. Aºa cum a fost
- marginalii la volumul lui Serhii M. Plohii1, Ialta.
Preþul pãcii, Litera, 2020 "ªi Dumnezeu când l-a fãcut pe om a avut intenþii bune. Dar vezi cã..."
Ion. I. C. BRÃTIANU
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PERSONALITATEA LUI
ALEXANDRU IOAN CUZA
ÎN DOCUMENTE ALE
DIPLOMAÞILOR ENGLEZI

Istoria naþionalã din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea este
dominatã de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza ºi a sfetnicilor lui,
care au înscris lumea româneascã din vremea lor pe coordonatele unei
evoluþii moderne, similarã statelor europene.
Pentru înţelegerea celei de a doua
jumătăţi a secolului al XIX-lea, sunt deosebit
de importante documentele interne şi, în
egală măsură, cele emanate de reprezentanţii marilor puteri, consuli la Bucureşti
şi Iaşi. Cu atât mai reprezentative sunt
mărturiile diplomaţilor străini, cu cât situaţia
internaţională era deosebit de complicată,
Alexandru Ioan I fiind contemporan cu
personalităţi şi suverani, cu interese dintre
cele mai multe ori divergente. Dacă în
Anglia, regina Victoria continua marea
expansiune a Imperiului britanic, Alexandru
al II-lea al Rusiei ducea o politică de
reforme şi cuceriri, Prusia lui Frederic IV
era interesată de zona culturală, Franz
Joseph pierdea Lombardia şi Sardinia în
favoarea lui Napoleon al III-lea, Abdul
Medjid I începea un şir de reforme liberale,
în SUA începea războiul de secesiune şi în
China începea penetraţia occidentală, în
spaţiul românesc se prefigura tot mai mult
ideea de unitate naţională.

În sensul celor de mai sus, trebuie spus
că Arhiva britanică ,,Public Record Office",
fond Ministerul englez al Afacerilor Externe,
este generoasă în ceea ce priveşte rapoartele consulilor de la Iaşi, Samuel Gardner

REFORMA
POLITICII AGRICOLE
COMUNE ÎN
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Politica Agricolã Comunã (PAC) are ca scop
dezvoltarea unui sistem agricol modern, susþinut
de 2 piloni: primul pilon susþine pieþele agricole
ºi veniturile fermierilor cu ajutorul plãþilor
directe ºi a subvenþiilor acordate Organizaþiilor
Comune de Piaþã pentru achiziþionarea de
depozite publice, valorificarea surplusurilor
de produse ºi subvenþiilor pentru exporturi.
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“Frumuseþea
stilului, a graþiei,
a ritmului ºi armoniei
depinde de simplitate”.
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Politici Agricole Comune

Paul LUCIAN
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Al doilea pilon susţine dezvoltarea rurală, prin măsuri care
încurajează protecţia mediului,
zonele defavorizate, îmbunătăţirea
calităţii alimentelor şi asigurarea
bunăstării animalelor.
În anul 2013 Parlamentul European, Consiliul de Miniştri şi Comisia Europeană au ajuns la un
acord privind o reformă PAC pentru
perioada 2014-2020. Această
reformă se bazează pe patru
regulamente referitoare la plăţile
directe, organizarea comună a
Pieţei Unice, dezvoltarea rurală şi
finanţarea, gestionarea şi modificarea PAC. Reforma a fost aplicată
de la 1 ianuarie 2014, cu excepţia
plăţilor directe verzi, iar sprijinul
suplimentar pentru tinerii fermieri
a intrat în vigoare din 2015. Noua
reformă are la bază următoarele
elemente: o Politică Agricolă Comună mai verde, mai echitabilă,
mai transparentă şi care să consolideze poziţia fermierilor în aprovizionarea cu alimente.
Obiectivele reformei
sunt susţinute prin cadrul
financiar multianual (CFM) pentru
agricultură şi dezvoltarea rurală
pentru perioada 2014-2020.
Motivele care susţin CFM sunt:
producţia alimentară fiabilă,
gestionarea durabilă a resurselor
naturale şi politicile climatice,
dezvoltarea teritorială echitabilă.

Pentru perioada
2014-2020 Comisia
Europeanã a propus
un pachet financiar
de 317, 2 mld. Euro,
pentru pilonul întâi,
101, 2 mld. Euro
pentru pilonul doi
ºi 17, 1 mld. euro
fonduri
suplimentare.
Fondurile suplimentare sunt repartizate astfel: 5,1 mld.euro cercetare şi inovare, 2, 5 mld. Euro

siguranţă alimentară, 2, 8 mld.
Euro ajutoare pentru persoanele
cele mai defavorizate, 3, 9 mld.
Euro pentru situaţii de criză în sectorul agricol şi 2, 8 mld.euro pentru
Fondul European de Ajustare la
Globalizare. Adunarea sumele mai
susmenţionate reprezintă bugetul
total de 435, 6 mld euro pentru
exerciţiul financiar 2013-2020.
Precizăm că fondurile suplimentare pentru situaţii de criză şi Fondul European de Ajustare la Globalizare nu fac parte din cadrul
financiar multianul 2014-2020, dar
sunt integrate în bugetul PAC. De
asemenea cadrul financiar multianual 2014-2020 prevede sume
pentru acţiuni noi, care nu au fost
prevăzute în cadrul fiananciar
2007-2013, cum ar fi rezerva pentru
situaţiile de criză în agricultură şi
Fondul European de Ajustare la
Globalizare. Valoarea totală a
Cadrului Strategic Comun este de
5073 mil euro, care sunt repartizate
pe ani în perioada 2014-2020.
Observăm o creştere a sumelor pe
an de la 682 mil euro în 2014 la
769 mil euro în 2020. Suma pentru
siguranţa alimentară este repartizată în mod uniform pe toată perioada. Ajutorul acordat persoanelor defavorizate este de 2818
mld. Euro, care a crescut progresiv
pe toată perioada 2014-2020.
În prezent PAC este supusă unor
transformări profunde, generate de
adoptarea de noi măsuri de
cuplare a subvenţiilor de producţie,
introducerea sistemului de modulare, condiţionarea plăţilor agricole
unice, de protecţia mediului şi de
sănătatea animalelor.
La nivel european, 90% din producţia agricolă este reglementată
de Organizaţiile Comune de Piaţă,
organizaţii care au înlocuit organizaţiile naţionale pentru sectoarele care intră sub incidenţa PAC.
Prin aceste organizaţii se acordă
membrilor asistenţă tehnică pentru
a aplica practicile ecologice pentru
supravegherea infrastructurii
tehnice de ambalare, depozitare şi
comercializare a produselor agricole conform normelor legale. De
asemenea , Organizaţiile Comune
pot ajuta la reglementarea preţurilor şi a subvenţiilor în scopul stabilizării importurilor şi exporturilor
de produse agricole în ţările terţe.
Finanţarea Organizaţiilor Comune

de Piaţă se realizează prin proiecte
de la Uniunea Europeană din fonduri europene. Supermarket-urile
şi hypermarket-urile sunt interesate
să ofere produse de calitate la
preţuri accesibile. Standardele
înalte şi preţurile mari sunt obstacole pentru acest model de comercializare a produselor agricole.
Considerăm că plăţile directe sunt
cele mai importante instrumente
ale PAC (pilonul 1), deoarece se
referă la alocarea financiară de la
Uniunea Europeană şi din plafonul
national.
Pentru perioada 2014-2020,
plăţile directe la hectar, alocate
fermelor mari şi medii sunt
compuse din plata de bază şi din
plăţile alocate pentru respectarea
condiţiilor de mediu. Plata de bază
reprezintă 45-50% din suma totală
alocată plăţilor directe şi este
supusă procesului de plafonare.
Plăţile pentru respectarea condiţiilor de mediu constituie 30% din
plafonul naţional, acestea numindu-se plăţi pentru înverzire.
Pe lângă aceste plăţi, mai sunt
şi alte tipuri de sprijin şi anume
sprijin pentru zonele cu constrângeri natural severe, plată pentru
tinerii fermieri, schema pentru ferma mica şi ajutor cuplat. Sunt
considerate ferme mici acelea a
căror suprafaţă este mai mica de 3
hectare.
În cazul României, pentru nivelul
plăţilor directe la hectar, finanţate
din fonduri europene se foloseşte
suprafaţa de 9610 mii hectare,
suprafaţă cu tendinţă de creştere
prin extinderea suprafeţei cultivate
spre pajişti şi defrişări de pădure,
astfel că plata la hectar scade.
Acordarea plăţilor pentru înverzire de 30% din plafonul national
este condiţionată de respectarea
măsurilor de agromediu. Bunele
practici pentru climă şi mediu cuprind 3 cerinţe: diversificarea culturilor, menţinerea pajiştilor permanente şi amenajarea zonelor
ecologice în ferme. Prima cerinţă,
respective diversificarea culturilor
se aplică fermelor, care au
suprafaţa mai mare de 3 hectare.
Aceste ferme trebuie să cultive cel
puţin 3 culturi diferite, dar nici o
cultură nu trebuie să ocupe mai
puţin de 5% şi mai mult de 70%
din suprafaţa fermei. Cu privire la
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păşunile permanente, fermele trebuie să menţină suprafaţa declarată sau chiar să o mărească, însă
trebuie să amenajeze şi zone
ecologice de cel puţin 70% din
suprafaţa eligibilă. Plata pentru
înverzire de 30% din plafonul
naţional anual pentru plăţi directe
este condiţionată de respectarea
măsurilor de climă-mediu, adică
7% din suprafaţa oricărei ferme
mari sau medii să fie ocupată de
garduri vii, copaci, arbuşti şi
elemente de peisaj.
Considerăm că această cerinţă
este greu de respectat în zonele
de câmpie, unde fermele au mii
de hectare cultivate cu cereale şi
plante oleaginoase. Pentru a-şi
crea zone ecologice, fermele
trebuie să -şi reducă suprafaţa
cultivată cu 7% prin amenajarea
zonelor verzi, măsură aplicabilă
din anul 2014. Apreciem că aceste
măsuri contribuie la combaterea
secetei, înzăpezilor şi deşertificării
terenurilor, dar micşorează suprafaţa cultivată, astfel din 1000 de
hectare, 70 de hectare nu mai sunt
cultivate cu cereale şi plante oleaginoase, măsură care afectează
securitatea alimentară.
Plăţile suplimentare către tinerii
fermieri şi pentru ferma mică sunt
obligatorii, astfel statele membre
trebuie să acorde resurse financiare din bugetul naţional, deoarece fără aceste plăţi nivelul plăţilor
directe la hectar ar scădea sub
media europeană. Dacă analizăm
nivelul plăţilor directe la hectar în
cazul României, observăm că
acesta a crescut considerabil în
perioada 2014-2020, de la 50
euro/ha în 2007, la 201, 9 euro/ha
în 2019. Cu toată această creştere, ne aflăm la mare distanţă de
nivelul plăţilor primite de fermierii
vest europeni.
La nivel european, tinerii fermieri
sunt acei fermieri, care au mai
puţin de 40 de ani în momentul
depunerii cererii pentru plata suplimentară şi care se instalează
pentru prima dată într-o exploataţie
agricolă la conducerea ei. Condiţia
pentru a primi această plată este
să aibă sub 40 de ani şi să deţină
o fermă sub 25 de hectare. Suma
suplimentară primită reprezintă
25% din plata de bază şi se acordă
pentru fiecare ha deţinut. Din datele
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie

pentru Agricultură (APIA) pentru
anul 2010, din numărul total de ferme individuale eligibile pentru plăţile directe, numai 7% aveau şefi
sub 40 de ani. Suma destinată
pentru tinerii fermieri, poate reprezenta 2% din plafonul naţional,
adică pentru anul 2014 era de 29,
4 mil euro, iar pentru 2018 era 38,8
mil euro, calculate la nivel european.
România poate aloca mai puţin de
2% din plafonul naţional, deoarece
nu are prea mulţi fermieri tineri.
Comisia Europeană a înlocuit
pentru fermele mici plata la hectar,
cu o sumă anuală fixă. Această
sumă nu poate să fie mai mică de
500 de euro/fermă şi mai mare de
1000 de euro/fermă. Suma destinată fermelor mici se va deduce
din plafonul total alocat pentru
plăţile directe fiecărui stat membru,
la fel ca şi sumele acordate pentru
respectarea condiţiilor de mediu şi
climă, schema pentru zonele cu
constrângeri naturale şi schema
pentru tinerii fermieri. În conformitate cu datele furnizate de APIA
referitoare la fermele mici, sunt un
număr de 6500 de mii, care deţin
1, 2 mil de ha.
Din datele de mai sus, constatăm
că, România are o structură agrară
foarte fărămiţată şi beneficiază de
sprijin financiar mai bun, decât în
perioada anterioară 2007-2014.
Fermele mici, care au suprafaţă
între 1şi 1, 5 hectare primesc mai
mulţi bani, dacă optează pentru
plata unică pe fermă de maxim
500 de euro, decât dacă primesc
plata de bază la hectar. Fermele
cu o suprafaţă între 2, 5 şi 3 hectare
primesc mai mult, dacă optează
pentru plata la hectar, decât plata
unică/fermă. Observăm că, prin
sprijinul acordat fermelor mici în
perioada 2014-2020 are loc o redistribuire a sumelor între fermele
mici şi cele mari, în sensul că, în
măsura în care, creşte sprijinul
pentru fermele mici, scade sprijinul
prin plăţile directe, către fermele
mari şi medii.

Prin susþinerea
fermelor mici, în
cazul României se
îmbunãtãþeºte
producþia de
alimente ºi se
asigurã securitatea
alimentarã a
populaþiei rurale.
Reforma PAC pentru perioada
2014 -2020 a cuprins mai multe
obiective, faţă de perioada anterioară, cel mai important fiind securitatea alimentară a populaţiei. Alte
obiective sunt: creşterea competitivităţii agriculturii, creşterea
veniturilor fermierilor, menţinerea
şi îmbunătăţirea calităţii mediului
etc. Plăţile directe rămân şi după
reforma PAC, instrumentul principal, pentru aducerea la îndeplinire
a obiectivelor acestei politici,
deoarece plăţile directe contribuie
la susţinerea securităţii alimentare
prin creşterea producţiei agricole.
Bibliografie:
1. http://www.reformthecap.eu/sites/
default/files/EP%20note%
20direct%20payments_Tangermann.pdf
2. www.yehr.ro/wp-content/uploads/
2011/04/Buletin-informativ-martie2011_DSG.pdf
3. http://natura2000.mmediu.ro/upl/
planuri/plan_de_management_parcul_
natural_Vanatori_neamt.pdf
4. Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 norme privind plăţile directe acordate
fermierilor în cadrul politicii agricole
comune a UE
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Am observat că întreprinderile
mici şi mijlocii din oraşul nostru, dar
putem extinde chiar şi din întreaga
lume, sunt încă în spatele organizaţiilor mai mari în ceea ce priveşte
adoptarea tehnologiei. Aceste
companii mici şi mijlocii trebuie să
se adaptaze acum mai mult ca
oricând noii ere digitale. În acest
sens, este foarte important ca
guvernele să dezvolte politici pentru
a se asigura că în special întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază
de ceea ce este necesar pentru a
recupera decalajele.
Criza sanitară a intrat în ultima
fază odată cu apariţia vaccinului atât
de mult dezbătut. Nu putem spune
acelaşi lucru şi despre criza economică care se anunţă şi are toate
premisele să fie una fără precedent. Cuvântul "criză" provine din
latină, care a fost împrumutat din
grecescul "krisis" şi care înseamnă
"decizie". Substantivul este derivat
de la verbul "krino", care înseamnă
"distinge, alege, decide", deci are
şi unele conotaţii pozitive cel puţin
aşa era până în timpurile medievale. Război sau pace, boală sau
vindecare, avere sau faliment,
abdicare sau nu - în toate aceste
sensuri criza este o etapă intermediară care duce la ceva, bun sau
rău, rămâne de văzut.
În limba chineză, "criza" se spune
"Wei Ji", ceea ce înseamnă atât un
pericol("Wei"), cât şi o oportunitate
("Ji"). La fel ca celelalte companii şi
cele din China se străduiesc să
supravieţuiască crizei COVID-19, şi
dacă este să ne uităm la macroindicatorii ce se bazează şi pe
performanţa acestor firme se pare
că au şi reuşit. Depăşirea dificultăţilor din timpul crizei şi transformarea crizei într-o oportunitate sunt
alegeri comune ale tuturor firmelor
fie din China sau din altă parte a
globului. Dacă este să ne concentrăm atenţia pe firmele supravieţuitoare din China, o majoritate
se comportă destul de bine în
inovaţiile de marketing pentru a se
adapta rapid la medii turbulente,
incerte şi ambigue. De exemplu,
cererea slabă a consumatorilor este
una dintre cele mai mari provocări
din criza COVID-19. Prin urmare,
bazându-se pe o perspectivă
profundă asupra schimbărilor în
psihologia şi comportamentele
consumatorilor în timpul izolării
locuinţelor, mulţi comercianţi cu
amănuntul şi chiar unii producători
de frunte aleg să folosească ecommerce live-streaming ca un
nou canal care poate fi adaptat la
politica de carantină la domiciliu şi
face mai convenabil pentru consumatori accesul la produsele sau
serviciile de care au nevoie. Această
strategie a început să fie adoptată
într-un ritm aproape inimaginabil
înainte de pandemie. Discutând
însă de o ţară cu regim politic mai
puţin transparent, nu ştim cât de
mult este statul chinez implicat şi
sub ce formă în această ecuaţie.
Acesta a fost şi motivul pentru care
unele companii au fost în discuţie
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pentru a fi chiar delistate de la Bursa
din New York.
Izbucnirea COVID-19 este o
amintire clară că pandemiile, ca şi
alte catastrofe rare, au avut loc în
trecut şi vor continua să se întâmple
în viitor. Chiar dacă nu putem preveni
apariţia viruşilor periculoşi, ar trebui
să ne pregătim să le diminuăm
efectele asupra societăţii. Pandemia actuală a avut consecinţe
economice severe pe tot globul şi
se pare că nicio ţară nu a scăpat
neafectată. Acest lucru nu are doar
consecinţe asupra economiei; toată
societatea a fost afectată, ceea ce a
dus la schimbări şi mai dramatice
în modul în care acţionează companiile sau al comportamentului
consumatorilor.

Criza pandemicã a
gãsit societatea
nepregãtitã pentru
rãsturnarea generatã
de COVID-19
. Consumatorii au
fost forþaþi sã se
izoleze, cu alegeri
limitate în ceea ce
priveºte produsele,
accesibilitatea ºi
creºterea cererii
imediate.
Întreprinderile mici şi mijlocii
(IMM-uri) reprezintă 99% din toate
afacerile din UE, numărând peste
două duzini de milioane de
companii din Uniunea Europeană
şi angajează aproape şaizeci şi
nouă de milioane de oameni.
La mai mult de jumătate de an
de la introducerea măsurilor
restrictive în diferite ţări, se poate
vorbi de mai mult de jumătate de
comenzi şi contracte anulate din
cauza pandemiei covid-19 şi un
impact semnificativ pentru majoritatea afacerilor. Nu acelaşi lucru
se poate spune despre marile
companii care au fost mai bine
dezvoltate, cu rezerve mai mari de
numerar şi acces rapid la liniile de
finanţare sau cu un număr mai
mare de profesionişti. În comparaţie
cu acestea, IMM-urile sunt mult mai
expuse la orice tip de criză.
Din păcate, trecem printr-o
perioadă foarte nesigură, nu ştim
nivelul vârfului crizei economice sau
câte astfel de vârfuri se vor înregistra
în anii ce vor urma pandemiei, dar
putem spune că orice va veni în
următorii ani, digitalizarea bine
aplicata va ajuta aceste companii
să treacă mai bine prin criză. Deci,
chiar dacă abia acum vor începe
dificultăţi mai mari şi totul se va
răspândi în lanţul economiei,
digitalizarea va fi un plus ce poate
ajuta la o traversare
Companiile mici şi mijlocii care
au fost digitalizate au avut cele mai
mari şanse de a identifica noi
oportunităţi de afaceri în timpul
pandemiei, iar afacerile cu cel mai

înalt nivel de digitalizare au obţinut
oportunităţi cu o rată de cel puţin
două ori mai mare comparativ cu
afacerile mai puţin digitalizate.
Cele mai mari lacune sunt în
digitalizarea proceselor organizaţionale interne, unde se pot obţine
rezultate semnificative.
În ultimele luni, mai mult de
jumătate dintre companiile mici şi
mijlocii din toate sectoarele au
înregistrat anulări de comenzi sau
contracte, pandemia având un
impact semnificativ atât asupra
cererii cât şi veniturilor.
Există câteva exemple de
companii şi chiar de ţări care
utilizează situaţia actuală pentru aşi îmbunătăţi situaţia concurenţială.
Una dintre ţările care par să
folosească situaţia este China, care
cumpără infrastructură şi tehnologie
modernă Secretarul general
N.A.T.O. Jens Stoltenberg, în cadrul
conferinţei web a miniştrilor apărării,
a declarat: "Unii aliaţi sunt mai
vulnerabili pentru situaţiile în care
infrastructura critică poate fi
epuizată". Bineînţeles că se referea
la China, pentru că se ştie că China
a fost preocupată să cumpere
infrastructură şi tehnologie.
Companiile mici şi mijlocii au fost
deosebit de vulnerabile la criza
pandemiei. Investind mai mult în
IMM-uri şi în transformarea lor
digitală, avem ocazia să modelăm
redresarea economică a Europei
într-un mod care să ofere o schimbare durabilă cu impact. Observaţiile
care rezultă din numeroase studii
pot fi relevante şi pentru guverne, în
elaborarea de politici care să
asigure beneficiile IMM-urilor pentru
redresare. Acum ar fi încă un bun
moment pentru digitalizarea companiilor mici şi mijlocii pentru a
sprijini rezilienţa şi recuperarea
IMM-urilor.
Reiterăm cu fiecare ocazie că
guvernul ar trebui să pună mai mult
accent pe digitalizarea administraţiei şi sprijinirea digitalizării IMMurilor prin programe şi fonduri puse
la dispoziţia lor şi trebuie să menţionăm din nou că România are
multe de recuperat în ceea ce priveşte e-guvernarea.
Este o nevoie tot vizibilă pentru
oricine de digitalizare a administraţiei noastre. Guvernul româniei
încă nu vă oferă în unele cazuri altă
alternativă decât să se stea la
coadă. Aceasta era deja o problemă
pe cae am mai tratat-o aici şi în
perioada pre-pandemică. Acum,
pandemia ne arată cât de importantă ar fi fost digitalizarea timpurie şi o problemă semnificativă
ar fi fost prevenită.
Cu toate acestea, pentru IMM-uri,
digitalizarea este şi mai importantă,
deoarece acestea sunt considerate
drept motorul economiei. Aici, autorităţile locale şi centrale ar trebui să
insiste mult începând de acum şi
să pună în aplicare fonduri pentru
digitalizare, asistenţă şi programe
de instruire pentru manageri şi
angajaţi şi ar putea colabora cu
companii mari din domeniu, astfel
încât cel puţin instrumentele gratuite puse în aplicare să fie dispuse
să ajungă interesul managerilor
IMM-urilor.
Ar trebui găsite resurse pentru a
face acest lucru posibil, de exemplu,
"Programul de fonduri europene
pentru 2021-2027" este pe cale să
înceapă în Uniunea Europeană.
Unul dintre programe este programul operaţional de creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente
financiare şi pare conceput pentru
asta. Probabil că fondurile ar putea
fi accesate şi prin alte programe,
dintre care unele sunt destinate
educaţiei sau asistenţei tehnice.
Cert este că lumea se va schimba,

va fi puternic digitalizată. România
începe de la început cu un handicap. Raportul DESI 2020, Indexul
economiei şi societăţii digitale,
realizat la nivelul Uniunii Europene,
ne plasează pe dezonorarea
ultimelor trei locuri în coadă, urmate
doar de Grecia şi Bulgaria. Este
raportul care, an de an, spune că
avem Internet de mare viteză degeaba, deoarece nu îl folosim în
scopuri avansate şi nu se
construieşte o creştere economică
pe fundaţia sa.
În timpul unui studiu recent, am
fost plăcut impresionat de faptul că,
cel puţin pentru companiile cu care
am luat legătura în Sibiu, dar poate
chiar şi în alte companii din diverse
părţi ale ţării, am observat o
implementare din ce în ce mai
extinsă a plăţilor cu cardul, ceea ce
mi se pare un miracol şi nu credeam
că voi vedea prea curând asta în
România. Majoritatea companiilor
studiate au actualizat paginile
Google Maps şi Facebook cu programul de funcţionare şi o răspândire foarte puternică a serviciilor de
livrare. S-au făcut paşi mari în
ultimul an, iar pandemia a accelerat
acest ritm.

Este bine de
constatat cã unele
companii au fost
mai bune decât în
anul precedent,
deoarece au
implementat
livrarea comenzilor
prin propriul
sistem ºi alte
platforme de livrare.
După ce a investit în livrări, a
discutat cu clienţii, un site web bine
actualizat şi ce altceva mai este
necesar, a fost surprins să descopere că primeşte mai multe
comenzi pe oră decât atunci când
opera restrâns.
Deci, soluţiile pentru ieşirea din
criză sunt destul de clare şi pentru
public şi privat, aşa că statul ar trebui
să le ia în considerare şi să
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investească în digitalizare dacă
doreşte să supravieţuiască şi să
găsească o piaţă competitivă după
criză. Dacă unele companii s-au
mişcat foarte bine şi folosesc acest
impuls pentru a se adapta atât la
prezent, cât şi la viitor, este de asemenea sectoarele publice să se
adapteze la aceste schimbări pentru a ajunge acolo unde se află deja
o parte a comunităţii româneşti şi
putem vorbi şi aici despre Europa
sau despre lume. Orice ar face, şansele de a reveni la situaţia anterioară crizei sunt aproape imposibile, astfel încât fiecare întârziere va
fi costisitoare şi va fi facturată
populaţiei.
Companiile care au început mai
devreme vor avea avantajele şi
beneficiile mai devreme. Se desfăşoară o cursă pentru reinstalare şi
o schimbare de paradigmă, de la
munca de acasă, transport şi multe
segmente până la relaţiile sociale.
Această ecuaţie este atât de complicată, imprevizibilă, cu atât de
multe neunoscute noi, încât va
trebui să păşim foarte atent, oricât
de curajoşi am fi.

Atât sistemele
româneºti, cât ºi
cele europene ºi
globale au trecut
prin douã crize în
ultima perioadã,
sunt mai bine
pregãtite, dar fiind
condiþii atât de
diferite de aceastã
datã, criza aceasta
necesitã ºi prudenþã
ºi atenþie.
România a avut un avantaj şi
anume viteza internetului, un
indicator care până de curând ne-a
plasat în topul lumii, dar de aici
până la digitalizare există un drum
lung, cu cât acordăm o mai mare
atenţie şi mergem mai repede spre
implementare atât la nivel privat dar
şi public, vom avea o şansă în plus
pentru viitor.
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II. "Prãzile de
rãzboi". Balcanii.
România
Reparaţiile

Kaliningrad

şi o formă de reabilitare socială".
Completând pe profesorul american, trebuie să spunem că, în
realitate, o asemenea muncă a
devenit o veritabilă formă de exterminare, de decrepitudine fizică, de
lovituri cumplite date condiţiei
umane ca atare. Se plăteau poliţe
grele, dar în fapt era vorba de pace
şi nu de război. Legile învingătorilor
ca mai mereu în lume şi în viaţă.
Cu deosebirea, cum se spune, că
"roata, acum, se întorsese". Era un
plan al lui Maiski, trimis în prealabil
şi la ordin sovietic, şi lui Roosevelt
şi lui Churchill, la care aceştia, se
pare, nu au avut obiecţii.
...Concret, Maiski mai sugera în
hârtiile sale, scrie tot Plohii, ca "75%
din echipamentul industrial german, estimat la o valoare totală de
10 miliarde de dolari (la valoarea
de atunci a dolarului, n.n.), să fie
demontat şi trimis în ţările care
suferiseră cel mai mult de pe urma
agresiunii germane (cu precădere
URSS, n.n.). Această sarcină
trebuia să fie dusă la bun sfârşit în
primii doi ani, în vreme ce achitarea
în general a reparaţiilor trebuia să
dureze zece ani. Sovieticii doreau

să ceară între 75% şi 80% din echipamentul industrial, având ca scop
obţinerea a 65%. În privinţa forţei
de muncă, sovieticii urmau să ceară 5 milioane de muncitori. Prejudiciile totale produse de agresiunea germană în Uniunea Sovietică
erau estimate la aproximativ 50 de
miliarde de dolari".

8. Scrie Plohii: "Maiski discutase
aceste cifre cu Molotov şi Stalin la
Moscova dar nu fusese luată nici o
decizie privind proporţia reparaţiilor
germane alocate sovieticilor sau
echivalentul în bani al acesteia.
Când (la Ialta, n.n.) a sosit momentul discutării reparaţiilor, pe 5
februarie, nici Molotov, nici Stalin
nu citiseră versiunea finală a propunerii lui Maiski (Stalin, cum am
arătat, i-a spus în plină şedinţă:
"Maiski, rapotează", n.n.). "Dar nu
aţi văzut formula (finală, n.n.)" a
spus Maiski înspăimântat. "Nu
contează. Raportează", i-a vorbit
Stalin. "Evită însă să vorbeşti despre chestiunea forţei de muncă".
Până şi Molotov era îngrijorat. În
acea noapte, Maiski scria în jurnal
următoarele: "Stând în dreapta lui
sursa south coast baltic

7. "Prăzile de război", aşa numeşte Serhii M. Plohii "reparaţiile
germane" datorate de principala
ţară învinsă în Al Doilea Război
Mondial unor state victorioase, dar
mai ales Uniunii Sovietice. Unde
trupele germane, în lupte dar şi în
ocupaţie, au făcut adevărate prăpăduri. Crime, masacre, prizonieri
înfometaţi, mari prelevări de forţă
de muncă pentru a fi trimise la
activităţi grele în Reich etc. "Odată
stabilite zonele de ocupaţie (în
Germania, de către URSS, SUA,
Marea Britanie, Franţa, n.n.), Stalin
şi-a îndreptat atenţia spre Ivan
Maiski, care era aşezat în stânga
sa şi a spus "mai degrabă nonşalant", conform jurnalului comisarului adjunct al Afacerilor străine:
"Raportează"". Polonez de origine,
dintr-o familie poloneză care locuia
în Imperiul Rus, Maiski, spre
deosebire de Stalin şi de o bună
parte a anturajului acestuia, primise o educaţie bună, studiind
istoria la Universitatea din Moscova.
Înainte de Revoluţie petrecuse
aproape un deceniu în Europa de
Vest, ca refugiat politic, devenind
fluent în engleză şi franceză.
Fusese, de asemenea, ambasadorul Uniunii Sovietice la Londra
între 1932-1943. Un om cunoscut
şi apreciat. Ştia multe, a lucrat mai
mulţi ani şi în planificare, la
Gosplan şi ştia şi cum să calculeze
transpunând în fapt gândurile lui
Stalin şi Molotov. "Reparaţiile"
deveniseră "specialitatea sa".
Plohii mai scrie: "În privinţa
viitorului Germaniei, el (Maiski, n.n.)
a afirmat că aceasta trebuia să fie
divizată, cu Renania şi sudul catolic transformate în entităţi politice
separate. Totodată, propunea ca
industria grea germană să fie
destructurată, pentru a împiedica
refacerea puterii militare (dintr-o
astfel de perspectivă, n.n.). Reparaţiile trebuiau să fie plătite timp
de zece ani, în bunuri şi forţă de
muncă. Maiski a sugerat ca sovieticii să planifice deportarea a
milioane de muncitori germani în mare parte bărbaţi dar şi femei în URSS. Primii recruţi trebuiau să
fie infractorii mărunţi, activiştii
nazişti şi şomerii. Munca în URSS
trebuia să fie atât o pedeapsă, cât
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Stalin, Molotov s-a aplecat înspre
el şi l-a întrebat alarmat: ar trebui
să prezentăm un număr?" "Da, dăle un număr", a replicat Stalin.
"Care?", a continuat Molotov,
făcând trimitere la disputele de la
Moscova privind suma cerută de
noi. "Cinci sau zece?" "Zece" a
răspuns Stalin. Astfel totul s-a decis
imediat. "Numărul" în cauză era
suma care trebuia cerută de
Uniunea Sovietică sub formă de
reparaţii. Stalin decisese pe
moment ca ea să fie de 10 miliarde
dolari".
..."Când Roosevelt a început cu
o întrebare despre cererea sovieticilor pentru forţă de muncă, Stalin
a răspuns că nu era pregătit să discute chestiunea, arată mai departe
în cartea sa profesorul de la
Harvard. Maiski era derutat. De ce?
Motivul nu era nici pe departe lipsa
pregătirii. Stalin probabil simţise
pericolul şi a preferat să scoată de
pe agendă chestiunea "muncii
forţate". El nu avea de unde să ştie
că Hopkins sugerase, înainte de
începerea sesiunii plenare (respective, n.n.), "să acceptăm imediat, fără ezitări" în cazul în care
chestiunea este supusă discuţiei.
Din câte se pare, preşedintele
pusese această întrebare nu pentru
a se confrunta cu Stalin, ci pentru
a-i demonstra bunăvoinţa". Un citat
mai lung din Plohii care demonstrează, o dată mai mult, o bună
înţelegere între cei 3 mari dacă sunt
îmbrăţişate cererile şi respectate
interesele ca atare ale fiecăruia. Nu
conta preţul plătit de învinşi. Ne vom
întâlni mai departe cu nu puţine
astfel de exemple.
Dar să revenim. Cum ne spune
Plohii, Maiski a propus în şedinţă,
în scris şi în lumina deciziei lui
Stalin de a cere 10 miliarde dolari
în loc de cinci ca reparaţii, "să
crească procentul de echipament
industrial german cerut de sovietici
- de 75% la 80%. El a afirmat, de
asemenea, că reparaţiile germane
pentru sovietici nu trebuiau "să fie
mai mici de 10 miliarde", sumă
care ar fi acoperit doar o mică
proporţie a distrugerilor suferit de
Uniunea Sovietică în urma
agresiunii germane. În chestiunea
reparaţiilor, "atrăgătorul şi
capabilul" Maiski era, de fapt, un
prădător. În decembrie, anul trecut,
1944, el propusese o sumă în bani
care se ridica la nu mai puţin la 15
miliarde de dolari". Churchill
prezintă în acest sens o atitudine
nuanţată: "a aruncat "ocheade
viclene" în direcţia comisarului
adjunct sovietic. Apoi a afirmat că
suma de 10 miliarde de dolari era
fantezistă... Şi Marea Britanie
suferise mari pierderi în timpul
celui de Al Doilea Război Mondial,
iar datoria ţării a ajuns la 3 miliarde
de lire sterline... Unul din stenografii
britanici a rezumat astfel cuvintele
lui Churchill: "Dacă ar vedea vreo
modalitate prin care economia
noastră ar putea fi ajutată de
reparaţiile germane, am fi foarte
bucuroşi să urmăm această linie.
Dar cine a fost muşcat de câine nu
mai trece a doua oară pe acolo; el
avea mari îndoieli în această
chestiune". Primul ministru britanic
se temea că britanicii puteau fi
constrânşi să îi salveze pe germani
de foamete în cazul în care povara
reparaţiilor ar fi devenit excesivă",
mai adăugă Plohii. "Dacă vrei un
cal care să tragă căruţa trebuie săi dai nişte fân", a spus Churchill în
încheiere. Da, dar "trebuie să fii
atent ca nu cumva calul să se
întoarcă şi să te pocnească", a
răspuns Stalin.

9. "Roosevelt a intervenit şi de
această dată. Din nou a părut să

favorizeze poziţia sovietică...
Americanii, a declarat Roosevelt,
nu doreau capitaluri sau echipamente germane şi nu doreau
nici ca germanii să fie înfometaţi.
Însă nici nu i se părea normal ca
germanii să iasă din război cu un
nivel de trai mai ridicat decât cel al
cetăţenilor sovietici". Vorbe confuze
şi riscante. Este greu de presupus
că un război se face de un agresor,
înfrânt finalmente, pentru a se
creşte apoi nivelul de trai al învingătorului şi el cu pierderi uriaşe în
oameni şi materiale. Desigur,
există o legătură, dar alţii sunt
factorii care amplifică fundamental
nivelul de trai într-o ţară. Iar aceştia
acţionează cu precădere în timp de
pace... Oricum, scrie Plohii, "Soldaţii Armatei Roşii, care au luat cu
asalt Prusia Orientală în timpul
Conferinţei de la Ialta au fost şocaţi
de nivelul de trai ridicat al ţăranilor
şi orăşenilor din Germania. Crezând că ajunseseră într-un paradis
capitalist alimentat de exploatarea
imperialistă a întregii Europe
(dincolo de dorinţa de a răzbuna
ceea ce făcuseră naziştii în URSS,
cumplitele atrocităţi de aici, şi
dincolo de îngăduinţa şi chiar
îndemnul astfel al conducătorilor
lor, vezi însuşi Stalin, n.n.), ei au
început imediat să "îi jefuiască pe
jefuitori", prădând populaţia
înspăimântată".
Ce mai relatează Plohii în acest
sens? Iată, după alte şi alte discuţii,
"Acum venise rândul lui Stalin să
iasă la rampă... Contribuţia la efortul de război, afirma Stalin, trebuia
să fie factorul decisiv în stabilirea
reparaţiilor... În acea seară, într-o
discuţie cu consilierii săi, Stalin a
propus ca cererile amintite ale sovieticilor să fie reduse la 7 miliarde
de dolari. Aliaţii Occidentali puteau
să ceară apoi 8 miliarde de dolari
în reparaţii. El nu dorea să atragă
ostilitatea aliaţilor săi şi căuta să
ajungă la o înţelegere cu ei. Maiski
s-a exprimat împotriva acestui fapt,
dar scria în jurnal astfel: "În orice
caz, Stalin şi-a spus cuvântul şi el
trebuie respectat"". Întâlnirea s-a
încheiat, de altfel, fără o înţelegere
de fapt privind sumele reparaţiilor,
problema urmând să fie transmisă
miniştrilor de Externe... Oricum, au
fost cifrele sovietice. Este însă
interesant sistemul de a gândi al
celor trei mari şi al consilierilor lor
în problema reparaţiilor. El s-a
reflectat şi în ceea ce a privit ulterior
România. Nu poţi, însă, să nu îţi
pui o întrebare: ce ar fi fost cu Hitler,
cu Stalin, cu Churchill, cu
Roosevelt, cu ţările şi economiile
lor dacă nu ar fi fost războiul? Cu
zeci şi zeci de milioane de oameni
în viaţă, fără nenorocitele de
distrugeri, fără ideologiile naziste
care s-au manifestat în război şi
care au tras atât de mult lumea
înapoi? Şi mai sunt şi altele.
Întrebarea rămâne totuşi: ce ar fi
fost dacă n-ar fi fost?

Balcanii. Soarta României
10. Americanii, desigur, exclusiv
în teorie, în discursuri, erau ferm
hotărâţi: "Conferinţa din Crimeea
trebuie să pună capăt sistemului
de acţiuni unilaterale, alianţelor
private, sferelor de influenţă, echilibrului puterilor şi tuturor mijloacelor încercate vreme de secole şi care au eşuat mereu". Aşa
declara preşedintele Roosevelt.
Frumos, dar din nou în afară de
realităţi şi viitor. Vorbe, vorbe. Ce a
rămas oare dintr-o astfel de
peroraţie? Aproape nimic. Înseşi
americanii şi britanicii nu s-au ţinut
deloc de ea. Rezolvarea "Balcanilor" şi, în speţă, a României,
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Toast al lui I.V. Stalin
pentru Churchill

Toast al lui Churchill
pentru I.V. Stalin

"Propun să închinăm un pahar în cinstea
liderului Imperiului Britanic, cel mai curajos
dintre prim-miniştrii lumii, care întruchipează
experienţa politică şi conducerea militară, şi
care atunci când întreaga Europă era gata să
se prăbuşească în faţa lui Hitler, a afirmat că
Marea Britanie va rezista şi va lupta singură
împotriva Germaniei chiar şi fără aliaţi".

"Eu cutreier această lume cu mult
mai mult curaj şi speranţă ştiind că
mă găsesc într-o relaţie de prietenie
şi intimitate cu acest mare om
(Stalin, n.n.), a cărui faimă nu se
mărgineşte doar la Rusia, ci a
cuprins întreaga lume".

sursa uniti schimbam

Banchetul de la Palatul Koreiz din Crimea, 8 februarie 1945, seara. Au trecut 75 de ani.

Discuţii între delegaţi. În dreapta, preşedintele Roosevelt. În dreptul geamului, cu spatele, generalul Marshall
la Conferinţa de la Ialta - şi, în continuare, de la Postdam, pe urmă
după sfârşitul războiului, ne-o
demonstrează elocvent. Şi nu doar
asta. Distanţa imensă, prăpastia
uriaşă, chiar, de la teorie la fapt.
De la vorbe frumoase, voit oneste,
magice chiar, la interese curente
şi de perspectivă, implacabile,
ardente, urâte, la realităţi dominante... Nu doar fabulistul român
Grigore Alexandrescu, aproape de
marea valoare a francezului La
Fontaine, îl va contrazice în eternitate pe preşedintele american
F.D. Roosevelt - "Există dreptate,
dar nu pentru căţei". Ci chiar Stalin,
şi mult mai dur, Stalin care, la Ialta,
în cercurile sale intime, afirma
insidios: "Un diplomat sincer este
ca apa uscată sau ca lemnul de
fier". De altfel, s-au contrazis înseşi
Roosevelt şi Churchill. Să urmărim
desfăşurări.
"Zonele de influenţă". Nu sunt
categorii inventate la Ialta. Provin
din adâncurile istoriei. Într-o manieră mai primitivă le aflăm în
timpurile în care cuceririle militare
au început să fie concomitente sau
înlocuite cu cuceriri economice. Cu
"cumpărarea" într-un fel sau altul a
unor demnitari sau dregători, a
unor oameni cu răspunderi, ca să
găsească soluţii legalmente spre
a satisface interesele unor străini
puternici în dauna intereselor
propriilor ţări. Este o exprimare mai
generală dar, în sinteză, despre
aceasta este vorba. Astfel, unele
state, de regulă mai mici, cu
oarece slăbiciuni economice dar
cu bogăţii, resurse atrăgătoare, au
devenit supuse, prin astfel de
influenţe dobândite, intereselor
unor ţări mai mari. Chiar dacă, în
fapt, din perspectiva cetăţenilor lor,
se pierdea imens: în general bogăţii, capitaluri, bani, profituri, produse, se vădea comerţ extravertit.
Prin "influenţe", în timpul modern
şi mai apoi, cu precădere mai apoi,
se schimbă parlamente, se impun
guverne, conducători de ţări de
regulă marionete etc. Fireşte că

era - şi este - un proces ceva mai
complicat. Mult mai eficient, însă,
pentru a înclina o ţară sau alta de
partea ta, era s-o stăpâneşti direct,
militar, economic sau de
amândouă. De altfel, istoria economică şi politică a lumii ne arată că
cu cât o ţară, un imperiu, un regat
au devenit mai puternice, cu atât
au urmărit să stăpânească mai
mult pe alţii. Dintr-un astfel de
proces, puternicii îşi trăgeau - şi îşi
trag - noi valenţe de forţă. Astfel au
făcut - şi fac? - britanicii, americanii,
francezii, ruşii, germanii, turcii etc.
Cu argumente din excursul său
istoric dar şi analizând îndeaproape documentele şi realităţile
respective, în cartea sa Plohii
subliniază: "Împărţirea Europei de
Est (în 1939, n.n.) în "sfere de
influenţă" germane şi sovietice a
fost un fenomen straniu. Desigur,
crearea unor sfere de influenţă de
către statele mari care îşi dominau
vecinii mai slabi era o practică tradiţională în diplomaţia europeană şi
mondială din secolul XIX şi la
începutul secolului XX. Însă Pactul
Ribbentrop - Molotov a folosit acest
concept pentru a demarca viitoare
zone de ocupaţie. Cele două tabere
nu erau interesate să colaboreze
cu guvernele locale; ele doreau să
ocupe aceste teritorii. Germanii au
preluat iniţiativa, invadând Polonia
la numai o săptămână după
semnarea acordului Ribbentrop Molotov. Sovieticii au intrat şi ei în
joc, mai întâi preluând estul
Poloniei şi, apoi, de îndată ce
prăbuşirea Parisului a marcat
înclinarea balanţei puterilor în
favoarea Germaniei, ocupând
ţările din sfera lor de influenţă - mai
întâi, în vara anului 1940, cele trei
ţări baltice, Estonia, Letonia şi
Lituania, apoi Basarabia şi nordul
Bucovinei, care aparţinuseră până
atunci României". Finlanda, care
a opus rezistenţă şi a fost sprijinită
diplomatic de americani şi faptic
de germani, a fost un caz aparte.
Dar şi aici am avut de-a-face cu o
anume tolerare, să nu-i spunem

supunere: "finlandizarea". Este
drept, opunerea finlandeză a
relevat la momentul respectiv
anumite slăbiciuni militare sovietice, care l-au derutat şi precipitat
pe Hitler în raporturile imediate ale
Germaniei cu URSS... Până la
urmă, tot având în vedere realitatea
zonelor de influenţă, de ocupaţie
şi de securitate proprie - realitate
negată de Roosevelt în cuvinte
mirifice, chiar America, fapt, notoriu,
tot în acest fel se conducea - Pactul
Ribbentrop-Molotov a devenit nul.
Iar "noii Aliaţi" s-au condus în
derularea şi finalizarea războiului
cu Germania nu altfel, ci tot din
perspectiva zonelor de influenţă, de
ocupaţie, de proprie securitate.
Nimic nou sub soare.
Dar cum s-a petrecut "răsturnarea" de poziţii? Sovieticii şi germanii nu s-au înţeles pentru zonele
de influenţă. Plohii scrie: "Dacă
Stalin şi Molotov erau interesaţi de
crearea unor graniţe sovietice
sigure asupra Europei de Est şi de
refacerea influenţei ruse în Balcani,
Hitler dorea (în schimb, n.n.) ca
Uniunea Sovietică să îl ajute să
învingă Imperiul Britanic". Cum
"Molotov nu a arătat nici un interes
pentru expansiunea în Asia, şi nici
să facă altfel rău englezilor, pe
măsură ce discuţiile au continuat
iar cererile sovietice legate de
Europa de Est au devenit tot mai
mari", iată un argument major - au
fost şi altele - pentru care germanii
nu s-au mai înţeles cu sovieticii...
"Churchill nu a ezitat să renunţe
pentru moment - cum am mai
arătat, n.n. - la anticomunism şi să
exploateze situaţia în propriul
avantaj". La fel şi Roosevelt,
ulterior. Şi aşa, iată în confruntare
cu molohul nazist, Aliaţii: Marea
Britanie, URSS, SUA, Franţa - câtă
mai era - etc. Bătălia pentru sfere
de influenţă, de ocupaţie şi de
securitate a rămas, de fapt,
asemănătoare. Sovieticii neclintiţi,
Marea Britanie dorind conservarea
Imperiului său, SUA cu interese prin
alte părţi, dar oricum doritoare să

dobândească noi zone de influenţă
şi de securitate, din unghiul Doctrinei Monroe, prin noi părţi. Tocmai
dintr-o astfel de perspectivă, la Ialta
dar şi înainte, au fost abordaţi şi
negociaţi Balcanii.
Plohii scrie: "Liderii Statelor Unite
au început secolul XX la fel ca liderii
altor puteri, crezând cu tărie în
principiul echilibrului puterilor şi în
împărţirea lumii în sfere de
influenţă... De pildă, preşedintele
Theodore Roosevelt... nu a avut
nimic de reproşat când, în 1908,
Japonia a ocupat Coreea: din
moment ce Coreea era prea slabă
pentru a se apăra, nici o lege şi
nici un acord nu o putea proteja de
vecinul mult mai puternic". Gândirea şi acţiunile, apoi, ale preşedintelui Woodrow Wilson au modificat însă elemente în gândirea
geopolitică americană. Mai târziu,
"Problema era însă modul în care
restul lumii, în special partenerii
Americii din Marea Alianţă puteau
fi convinşi că sferele de influenţă
aparţineau trecutului". Şi nu au fost
convinşi. Mai mult, chiar Statele
Unite au revenit pe vechile poziţii
menţionate, era mult mai eficient.
Pe care, într-un fel nu le-au părăsit
niciodată. Nu doar sub acest aspect
URSS a fost acceptată, promovată
"cu arme şi bagaje" în tabăra
Aliaţilor. "În primăvara anului 1943,
arată Plohii, când Stalin a decis să
preia personal controlul asupra
relaţiilor cu Aliaţii Occidentali,
numindu-i pe tinerii şi neexperimentaţii sicofanţi Andrei Gromîko
şi Fiodor Gusev ca ambasadori la
Washington, respectiv Londra,
Maksim Litvinov şi Ivan Maiski, care
ocupaseră aceste funcţii în prima
parte a războiului, fuseseră aduşi
înapoi la Moscova şi puşi în fruntea
a două comisii responsabile de
planificarea sovietică postbelică. Au
scris nenumărate memorii vizând
împărţirea Germaniei şi reparaţiile
germane, dar şi interesele strategice şi aspiraţiile sovietice legate
de Europa şi de restul lumii". Dintro astfel de perspectivă şi urmând,
continuând gândirea strategică
ţaristă, se va derula chestiunea
Balcanilor.

11. Victoriile de la Stalingrad şi
de la Kursk, precum şi Conferinţa
de la Teheran care a adus recunoaşterea de facto a graniţelor din
1941, i-a încurajat pe strategii sovietici "să adopte o viziune optimistă
asupra perspectivelor geopolitice".
Ambiţiile sovietice au devenit clare.
George Kennan, revenit la ambasada Statelor Unite la Moscova în
vara anului 1944, citat de Plohii,
scria astfel: "Programul (sovietic,
n.n.) înseamnă restaurarea puterii
ruse în Finlanda şi în statele baltice,
în estul Poloniei, în nordul Bucovinei şi în Basarabia. Înseamnă un
protectorat asupra vestului Poloniei
şi acces la mare pentru Imperiul
rus undeva în Prusia Orientală.
Înseamnă instaurarea unei influenţe ruseşti asupra tuturor slavilor
din Europa Centrală şi din Balcani
şi, dacă va fi posibil, crearea unui
coridor care să îi lege pe slavii din

vest cu cei din sud, undeva de-a
lungul graniţelor dintre Austria şi
Ungaria. Finalmente înseamnă un
control rusesc asupra strâmtorii
Dardanele... Principalul lucru care
îi interesează pe sovietici este ca
Moscova să-şi exercite (astfel, n.n.)
influenţa şi, dacă este posibil, autoritatea". Proiectele erau cunoscute
Aliaţilor, erau decenale sau chiar
seculare, s-au sfătuit deseori astfel,
nu se poate spune că nu.
Tot în acest sens, Ivan Maiski,
eminenţă cenuşie - alături de
Litvinov - pentru Stalin şi Molotov într-un memoriu prezentat puterii
sovietice, scria şi el, citat de Plohii:
"Uniunea Sovietică să încerce să
se impună ca putere continentală
dominantă în Europa şi în Asia şi
să promoveze victoria socialismului în Europa". Succesele Armatei Roşii şi apariţia mişcărilor de
rezistenţă conduse sau cooperante
cu comuniştii în Europa aflată sub
ocupaţie nazistă l-au făcut însă pe
Maiski să se gândească la scară
mai mare: "Revoluţiile socialiste
din Europa erau un scop important... iar mişcările comuniste
locale urmau să dea o mână de
ajutor în acest sens". Pentru
Balcani, Maiski a propus (mai ales
în perspectivă, n.n.) semnarea unor
acorduri de asistenţă reciprocă nu
doar cu România, ci şi cu Iugoslavia, Bulgaria, Grecia. Tratatul de
asistenţă reciprocă dintre Uniunea
Sovietică şi Cehoslovacia, semnat
în 12 decembrie 1943, îi oferea un
model în acest sens. Chestiunea
Poloniei - care în ianuarie 1945 era,
practic, deja ocupată de trupele
sovietice, dar care avea două
guverne, la Lublin-Varşovia şi la
Londra - era ceva mai complicată
şi ne vom referi ulterior la ea. Referitor la Grecia, şi această problemă relativ mai complicată,
Maiski arăta: "Uniunea Sovietică
este mult mai puţin interesată de
Grecia decât de alte ţări balcanice,
în timp ce Anglia, pe de altă parte,
este extrem de interesată de Grecia
(legăturile prin Mediterana, n.n.).
Din unghiul unor asemenea interese, URSS era mai puţin activă,
fiind însă mult mai mult preocupaţi
britanicii şi americanii". Pe tabla
negocierilor, piesele începuseră să
se aşeze. Toţi ştiau bine despre ce
este vorba.
Iată, dar, o dimensiune însemnată şi semnificativă. Încă din 9
octombrie 1944, Stalin şi Churchill
s-au întâlnit la Moscova, în biroul
din Kremlin al liderului sovietic.
Cităm din Plohii: "... Primul ministru
britanic... i-a prezentat lui Stalin o
propunere pentru împărţirea
Balcanilor între Marea Britanie şi
URSS. "...Ce aţi spune dacă aţi
avea 90% influenţă în România,
(iar) noi să avem 90% în Grecia,
de pildă, şi 50% de ambele părţi în
Iugoslavia?"... Iniţiativa a venit din
partea britanicilor; Stalin doar s-a
lăsat dus de val". Desigur, un "val"
pe care el îl ceruse, îl cerea de fapt
şi îl aştepta. Iar americanii cunoşteau şi ei, esenţial, chestiunea
cu procenţii.

12. "În schimbul libertăţii de acţiune în România, aşadar, Londra
trebuia să primească mână liberă
în Grecia... Dacă Marea Britanie era
serioasă în privinţa păstrării Indiei,
ea trebuia să împiedice alte puteri
să preia controlul asupra Greciei
şi, de fapt, asupra oricăror ţări
mediteraneene" - scria Plohii.
Sigur că Italia, cu comuniştii ei
importanţi în lupta contra nazismului şi fascismului şi răsturnarea
lui Mussolini, avea şi ea un rol de

continuare în pag. 6
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seamă, pe care nici americanii şi
nici britanicii nu voiau să-l cedeze
Rusiei. Cu Iugoslavia, jumătate-jumătate, lucrurile păreau în ordine.
Oricum, România avea ieşire la
Marea Neagră şi nu la Marea Mediterană. Aşadar, era doar "o pierdere
pe "hârtie" pentru britanici (şi
americani). Churchill era de părere
că sovieticii... Şi-ar fi impus dominaţia acolo (trupele sovietice
fiind de faţă, n.n.), indiferent dacă
britanicii îşi dădeau sau nu acordul". La fel credeau americanii,
deşi se plângeau adesea de
"unilateralismul britanic". În faţa
istoriei, Churchill a urmărit, totuşi,
să nu pară ceea ce a fost în
realitate. "Nu trebuiau să existe graniţe impenetrabile care să
blocheze mişcarea capitalurilor, a
mărfurilor şi a ideilor politice". Era,
însă, mult prea vag şi foarte, foarte
puţin. În ansamblu, sovieticii "au
fost de acord". Va mai scrie
Churchill, citat de Plohii: "Comunismul şi-a iţit capul din spatele
frontului rusesc. Rusia era Mântuitorul iar comunismul era cuvântul
sfânt pe care îl aducea". Un adevăr,
dar care, pentru nu puţini, nu iartă
deloc cea ce s-a negociat.
Va scrie profesorul de la Harvard,
reiterând concepţiile lui Churchill:
la Moscova, în octombrie 1944, în
convorbirea cu Stalin, "prim-ministrul a început prin a lăuda armistiţiul
încheiat de sovietici cu România,
afirmând că ceea ce se petrecea
în acea ţară era treaba sovieticilor.
"În Grecia, pe de altă parte, situaţia
era diferită"... "Marea Britanie
trebuia să fie principala putere
mediteraneană" şi el, Churchill,
spera ca Mareşalul Stalin să îl lase
să aibă primul cuvânt în privinţa
Greciei, aşa cum a fost cazul lui
Stalin în România". "Următoarea
ţară de pe listă, Ungaria, mai arată
Plohii, era (atunci, n.n.) împărţită
în proporţii egale (care, ulterior au
devenit cele din cazul României,
n.n.), în vreme ce în Bulgaria proporţia urma să fie de 75% pentru
Uniunea Sovietică şi 25% pentru
Marea Britanie (din nou procente
modificate ulterior precum în cazul
României şi apoi Ungariei, n.n.)".

Împingeri şi alunecări
pe topogan
13. Sovieticii au urmărit, atunci
dar şi pe urmă, să transforme, deşi
nu brusc, problema "sferelor de
influenţă" într-o problemă a "zonelor
de securitate". Chestiunea a fost
iniţial privită de vestici ca "o ameninţare potenţială asupra viitorului".
Ulterior, însă, lucrurile s-au calmat,
fiind prevăzute şi pentru SUA şi
pentru Marea Britanie "zone de
securitate". Practic, toată lumea a
devenit de acord. Plohii face apoi
precizări: "Molotov şi Stalin au
urmat sfatul lui Litvinov şi nu au
încercat să pună tema sferelor de
influenţă pe agenda (directă, n.n.)
a Conferinţei de la Ialta". G. Kennan, politician important, de la
Ambasada Statelor Unite la
Moscova, era însă de acord să se
discute şi astfel. "Era convins de
faptul că sovieticii erau hotărâţi să
obţină controlul asupra unei părţi
din Europa de Est. De asemenea,
credea că este în interesul Statelor
Unite să accepte ideea". Va scrie,
Kennan (îl cităm din Plohii): "Sunt
conştient de realităţile acestui
război şi de faptul că am fost prea
slabi pentru a-l câştiga de unii
singuri. Recunosc că efortul de
război al Rusiei a fost extraordinar
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şi eficient, iar ea trebuie, într-o
anumită măsură, să îşi primească
răsplata în detrimentul altor
popoare din estul şi din centrul
Europei. Cu toate acestea, nu
reuşesc să înţeleg... De ce nu am
putea ajunge la un compromis
corespunzător şi definitiv (definitiv,
n.n.) - în împărţirea Europei în sfere
de influenţă - astfel încât noi să
rămânem în afara sferei ruseşti iar
ruşii în afara sferei noastre? Acesta
ar fi cel mai bun lucru pe care l-am
putea face pentru noi şi pentru
prietenii noştri din Europa, şi ar fi
cea mai onestă încercare de a
reconstrui viaţa postbelică pe o
temelie demnă şi stabilă" (sbl.n.).
Semnificativ.
Bohlen a considerat că propunerile lui Kennan nu erau prea
realiste. I-a răspuns de la Ialta:
"Politica externă de acest fel nu îşi
are locul într-o democraţie". Dar,
"nici el nu credea că acordurile
oficiale internaţionale puteau opri
expansiunea sovietică în Europa mai arată Plohii. Amicii noştri fie se
vor abţine, fie nu, îl citează Plohii
mai departe pe Bohlen. Admit,
vorba britanicilor, că răspunsul încă
nu este clar. Însă lucrul clar este că
Soyuz (Uniunea Sovietică, n.n.) va
rămâne aici pentru mult timp ca
factor global major. Ar fi uşor să ne
certăm cu ei, dar avem tot timpul
pentru a ajunge acolo". Din nou
vorbe şi doar vorbe acoperind
major realităţile. "Corespondenţa
dintre Kennan şi Bohlen atinge
esenţa dilemei morale cu care se
confruntau delegaţiile occidentale
la Ialta, mai scrie Plohii. Era mai
bine (pentru acestea, n.n.) să accepte realitatea dominaţiei militare
sovietice în Europa de Est şi să se
disocieze din punct de vedere politic şi moral de acţiunile sovieticilor
sau, dimpotrivă, să încerce să
influenţeze situaţia îmbunătăţinduşi relaţia cu sovieticii şi, prin urmare,
legitimându-le implicit dominaţia?
Bohlen era de părere că se puteau
obţine mai multe rezultate pozitive
de pe urma neobţinerii unei relaţii
apropiate cu Uniunea Sovietică.
Opinia era împărtăşită de majoritatea membrilor delegaţiei americane de la Ialta. Roosevelt şi colaboratorii săi erau dispuşi să plătească un preţ pentru continuarea
alianţei cu sovieticii". Aşa au fost
utilizate ambele orientări, direcţii.
Precum la britanici, nici la americani nu contau democraţia, morala politică, echitatea, contau doar
interesele lor specifice. Aşa a fost
şi este lumea. Printre altele, şi din
punct de vedere american unul din
preţuri a fost România cedată
integral şi pentru multă vreme stăpânirii şi, apoi, influenţei sovietice.

14. ... Făcându-i confienţă lui
Plohii - şi opiniez că nu avem de ce
să nu-i facem -înainte, la Ialta şi
după aceea, România a fost
oricum privită marginal, la "pachet",
dată fără nici o discuţie sau
obiecţie sovieticilor. Dacă nu din
perspectiva principiilor, chiar şi
generale, ale libertăţii şi democraţiei din care la Ialta nu mai
rămăsese aproape nimic, oricum
ar fi fost necesare împotriviri vehemente ale Vestului în ce priveşte
situaţia României măcar având în
vedere trecutul nostru capitalist şi
de civilizaţiei. Măcar având în
vedere o anumită datorie a Vestului
faţă de România, mereu fidelă
acestuia, sistemul nostru tradiţional de alianţe mai tot timpul
îndreptat către Apus. Şi, de ce nu,
măcar având în vedere tradiţionalele noastre relaţii comerciale în
virtutea cărora am exploatat

petrolul românesc nu cu ruşii şi
germanii, ci, de decenii şi decenii,
cu precădere cu britanicii,
americanii, francezii, olandezii ş.a.,
cu mare avantaj de partea acestor
parteneri. Atunci eram prieteni
apropiaţi, nici vorbă să fim împinşi
în zona URSS-ului. Acum, însă, în
1944-1945, când acest lucru "prietenia" - părea că este mai greu
posibil, s-a acţionat altminteri. Mai
mult, în Al Doilea Război Mondial
noi nu am luptat nici cu America,
nici cu Marea Britanie, nici cu
Franţa. Nu doar formal, ci efectiv
nu am luptat. Iar după 23 August
1944, am devenit Aliaţi nemijlociţi,
inclusiv cu Uniunea Sovietică. Nu
doar în declaraţii şi documente, ci
cu mari sacrificii de sânge şi materiale pentru România. "Predarea"
de către Vest a României la URSS,
practic "la schimb" cu Grecia, Italia,
ceva Iugoslavia, dar şi în funcţie de
alte calcule, relevă, o dată mai mult,
maniera nedreaptă în care s-a
derulat şi se derulează istoria,
urmare a unor confruntări exagerate de interese şi gesturi nepotrivite ale politicienilor. Să mai spunem că nici pe departe Stalin nu
şi-a lăsat comuniştii săi de izbelişte.
Nici în Franţa, în Franţa totuşi ca
Franţa (M. Thorez, J. Duclos), dar
nici în Italia (P. Togliatti), nici în
Spania (D. Ibarruri, S. Carrillo), nici
chiar în Grecia etc. nu au fost deloc
puţini cei sprijiniţi. Desigur era şi
sistemul democratic al statelor
respective. Dar era şi URSS, banii
daţi aici pentru a susţine oamenii
şi partidele respective, unii deputaţi, senatori, miniştri, ş.a., atenţia
Atena
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astfel, îngrijiri medicale şi multe altele.
Cu totul altfel a fost situaţia în
ţările convenite de Vest în postura
de sateliţi sovieticilor. Sovieticii, în
România etc., au început imediat
să-şi facă treaba cum ştiau ei mai
bine: o tranziţie economică scurtă
şi dură, o altă orânduire, un alt
sistem. Exterminarea opozanţilor
nu doar politici deschişi sau
potenţiali, a "burghezo-moşierimii",
a "chiaburilor", toţi oamenii supuşi
etc. În vreme ce occidentalii transmiteau îndemnuri românilor şi
altora ca ei să se opună inclusiv
violent, militar. Când jocurile erau
deja făcute, stabilite ca atare,
decise. Fără rezerve. Când se ştiau
bine raporturile de forţe şi interne
şi internaţionale, argumentele că
vesticii nu se vor opune sovieticilor,
liberi pe partea lor să facă ce
doresc. Dincolo de un astfel de joc,
unii, însă, pe plan intern, s-au opus,
spre cinstea şi gloria lor. Dar tocmai
în aceasta constă, cred eu, printre
altele, versatilitatea şi cinismul de
atunci al vesticilor.
La circa 3 săptămâni de la încheierea Ialtei, la Bucureşti era adus
la conducere guvernul Dr. Petru
Groza promovat de sovietici. şi la
nici trei ani de la "Ialta", regele
Mihai era silit să abdice. Cine să-l
protejeze? Semnatarii documentelor din Crimeea? Un preşedinte
american gândind oricum republica "ca formă statală, mai bună
decât regalitatea?" Un prim-ministru al unei ţări în care regalitatea
nu era activă, în fapt, ci era mai mult
un simbol şi o reprezentare? Un
dictator comunist care cu două

decenii şi jumătate în urmă participase direct la ordinul de ucidere
mişelească a ţarului şi familiei
sale? Problema era, însă, că nici
cei mulţi, gândind într-o altă cheie,
nu prea îl mai susţineau... Este
drept, până prin 1947, când ofiţerii
americani şi britanici dar şi
diplomaţi de rang mai mic purtând
însă pecetea britanică şi americană, erau invitaţi la "ceaiuri" de
tinere domnişoare din elita
bucureşteană şi nu doar, aceştia,
spre a fi mai convingători în
atingerea unor ţinte mai lumeşti,
afirmau că "peste puţin timp vă vom
elibera de ruşi". Aiureli (vezi şi
volumul ofiţerului român, cu ani
grei de puşcărie şi refugiat apoi în
Vest, Ion Pantazi, "Am trecut prin
iad", Edit. Constant, Sibiu). Documentele americano-ruso-britanice
oficiale erau demult semnate şi
parafate. Nu avea cum să se
întâmple ceva. Pe urmă a început
"războiul rece" şi a fost şi mai rău...
...Trăim, totuşi, în anumite linii
esenţiale, acum, în aceeaşi lume
de mari şi mici. De puternici şi de
slabi. De stăpâni şi de, nu o dată,
relativ dispreţuiţi. Situaţiile din
cartea lui Plohii, se pot repeta?
Probabil. Şi forţa, şi interesele şi
slăbiciunile de un fel sau altul, cum
spuneam, au rămas. Doctrina
comunistă a fost gândită de Marx,
Engels, Lenin, Stalin, etc. Dar ea a
prins mai ales datorită mizeriei,
lipsei de şanse şi de speranţe în
care trăia - trăiesc - o foarte mare
parte din populaţia ţărilor lumii, de
pe toate continentele. Într-o lume
globală astfel de situaţii ar trebui
însă diminuate, dacă nu eliminate.
(va urma)
În grafie anglo-americană Plokhii sau Plokhy
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Henry Churchill şi Bucureşti,
consul general R.G. Colquhoun.
Ele exprimă poziţia Guvernului de
la Londra faţă de Unirea Principatelor, aşa cum o face şi Ministerul
Englez de Externe prin George
Wilhelm Frederik Villiers conte de
Clarendon, Ambasada Angliei la
Constantinopol prin lordul Stratford
Canning sau Comisia europeană
prin Henry Lytton Bulwer, fost reprezentant al Angliei şi comisarul monarhiei britanice la Bucureşti. Aceste rapoarte diplomatice, deşi succinte, dezvăluie obiectivele la nivelul vârfurilor politice ale vremii, interesele Angliei în Imperiul otoman,
preocuparea pentru menţinerea
status-quo-ului şi schimbarea raportului de forţe în zonă, interesele
Angliei interesată de ordine şi
stabilitate, modificările survenite în
administraţie, dorinţa de stabilire
a unor contacte cu noul domnitor,
ecoul produs în Ţara Românească
de alegerea lui Cuza etc.
Relevantă pentru cele afirmate
este nota din 19 ianuarie 1859 a
lui R.G. Colquhoun, transmisă din
Bucureşti, pentru James Harris,
conte de Malmesbury, care prezintă
atmosfera de efervescenţă, banchetul în onoarea evenimentului,
posibila mişcare în favoarea lui
Alexandru Filipescu. Pe de altă
parte, Henry Churchill în nota sa
arată marea însufleţire dacă Poarta respinge investitura, arătând că
românii îşi vor apăra drepturile pînă
la capăt.
Situaţia din preajma alegerilor
apare în raportul din 27 ianuarie
1859 al consulului englez Churchill
de la Iaşi pentru Henry Bulwer, din
care transpar antagonismele
dintre fracţiunile care s-au înfruntat
în prejma alegerilor, ilegalităţile
comise de caimacam, majoritatea
obţinută de unionişti în Adunare,
neînţelegerile din cadrul majorităţii,
hotărârea finală din noaptea de 15
spre 16 ianuarie a lui Grigore Sturza, faptul că cei mai talentaţi oameni aparţin grupului unioniştilor,
că miliţia nu a a participat la competiţie aproape deloc. Sunt precizate detalii despre eligibilitatea
prinţului Grigore Sturza, iar în continuare totul este înserat telegrafic:
coridoarele sunt înţesate şi detectivi înarmaţi, caimacamii iau măsuri de precauţie; în aceeaşi noapte a avut loc o discuţie animată,
frumoasă între membrii partidului
unionist, colonelul de cavalerie
Alexandru Cuza chemat să accepte
domnia; Grigore Sturza şi actele
sinistre din tinereţe, Cuza să jure
că abdică dacă Unirea are şanse
de succes, a doua zi în faţa Palatului
Adunării trupe şi gărzi puternice, cu
puţin înainte de 12, sunt prezenţi
membrii Adunării, este prezent
mitropolitul, se face jurământul pe
Testament însoţit de semnul Crucii,
Cuza este ales în unanimitate,
aclamaţiile mulţimii din faţa Adunării; se miră că Opoziţia a devenit
aşa slabă, Catargiu, Bălănescu,
Panaioti, Balş şi Istrati stau de o
parte; conservatorii demni de
dispreţ, Grigore Sturza nu se lasă,
este iniţiat un complot, 400 de
polonezi sunt la Focşani, sunt
arestaţi de Murad bey, motorul
conspiraţiei; stranie şi neaşteptată
alegere a lui Cuza, dar Anglia
doreşte stabilitate în zonă, felicitările adresate lui Cuza, care este
om cinstit şi sincer, cu judecată
sănătoasă şi fermitate de caracter;
a doua zi întrevedere cu Alexandru
Ioan Cuza, care nu se va supune
nici unei influenţe străine etc.
Starea de spirit a cercurilor largi
ale populaţiei ieşene şi muntene
în perioada imediat următoare
Actului Unirii poate fi observată în

Personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza
nota din 4 februarie 1859 pentru
Ministerul de Externe Britanic şi în
cea din 7 februarie seara. Şi aici
informaţiile transmise sunt succinte: sunt arborate drapele tricolore special pregătite, fanfară, sunt
oameni cu torţe aprinse la locuinţa
lui Cuza, este aclamată Unirea
Principatelor, se aud urale, Cuza
în balcon aclamă Unirea; manifestaţii la consulatele rus, francez,
englez şi locuinţele lor: consulul rus
la Iaşi, Popov, a salutat Unirea, s-a
jucat Hora Unirii în curte, Theremin,
consulul Prusiei, a aclamat în limba
română ,,Trăiască Unirea Principatelor"!, Victor Place, consulul
francez la Iaşi, a primit în salon 7
reprezentanţi, ce a fost mai greu sa îndeplinit. Urmează raportul din
6 februarie 1859, al lui R.G. Colquhoun pentru contele de Malmesbury, la fel de sintetic, dar bogat în
detalii: în noaptea de 4 februarie
un puternic detaşament de dorobanţi a fost trimis împotriva maselor
de ţărani trimise spre oraş de către
emisarii partidului progresist sau
naţional de pe moşiile a trei membri din familia Ghica, la Colentina
sunt dezarmaţi, 25 poliţişti sunt
legaţi şi duşi în oraş, prinţul Dimitrie
Gica urmăreşte interese personale, în zorii zilei sunt prezenţi 15
000 de participanţi, mase de ţărani,
măcelari şi tăbăcari de la Atelierele
Tallon, cu topoare, cuţite, ciomege,
până la urmă au rămas 2 000,
deliberările s-au desfăşurat fără
nici o aparenţă de presiune dinafară. În raportul din 11 februarie
1859, Iaşi, consulul englez pentru
Henry Bulwer arată că sfaturile lui
Bulwer nu au avut influenţă asupra
lui Cuza, moldovalahii vor merge
la măsuri extreme cu Turcia dacă
va încerca să-şi impună autoritatea
în Principate, că hotărârea Conferinţei va avea o mare greutate,
încredere în spiritul de justiţie al
Angliei. Telegrama din 27 februarie 1859 a lui Colquhoun pentru Henry Bulwer menţionează
sfatul diplomaţilor britanici: Cuza să
rămână liniştit până la Conferinţă,
consulii rus, francez, prusac şi
belgian sunt de părere că Alexandru Ioan Cuza este omul situaţiei,
dovedind o mulţime de cunoştinţe
în problemele politicii internaţionale şi ale administraţiei.
Raportul din 11 noiembrie 1859 al
consulului englez la Bucureşti
pentru Henry Bulwer accentuează
că năzuinţa pentru Unirea completă nu şi-a pierdut ardoarea,
moldovenii se manifestă puternic
pentru Unire. În raportul din 12
noiembrie 1859, consulul englez
la Bucureşti, contele de Malmesbury, arată că un mare număr de
deputaţi sunt primiţi la consulat, că
s-a protestat împotriva evenimentelor din 5 februarie, că voturile au
fost smulse sub ameninţare, cei
44 membri ai partidului conservator nu au protestat, este
prezentată furia populară, trei mase
de ţărani, tăbăcari, măcelari din
mahalale, adunate pe trei înălţimi
gata de acţiune, după luarea
hotărârii în Cameră, au fost scoşi
din pieţe, s-a creat o aparenţă că
nu a a existat presiune.

În concluzie, putem
spune că rapoartele
reprezentanţilor marilor
puteri în consulatele de la
Iaşi şi Bucureşti, din
primul an al domniei lui
Cuza, sunt extrem de
importante pentru
detaliile transmise
ministerelor de externe
din ţările ale căror
conducători trebuiau să ia
decizii în legătură cu
poziţia lor faţă de evoluţia
situaţiei politice din
această parte a Europei.
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Contemporani ai lui Cuza:

Regina Victoria (1819-1901)

Napoleon al III-lea (1808-1873)

Alexandru al II-lea (1818-1881)

Franz Joseph (1830-1916)

Frederic Wilhelm IV

Abdul Medjid I (1823-1861)
Camillo Cavour (1810-1861)
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Sibiul, iarna

Paula COTARCEA

sursa foto totul despre mame

urmare din pagina 1

atenţia într-un mod deosebit, dar
totuşi există şi este concretă. Ne
farmecă cu frumuseţea şi gingăşia
ei. De cele mai multe ori nu o
remarcăm din cauza uscăciunilor
care o înconjoară. Această floare
poate fi asemuită cu simplitatea.
Prezenţa, într-o mai mare măsură,
în viaţa unei persoane a simplităţii
atrage, din păcate, dezinteresul
social al celorlalţi. În spatele unui
suflet pur, frumos, onest, blând, cu
o purtare raţională se ascunde, de
cele mai multe ori, simplitatea. Nu
toţi o putem remarca din cauză că
suntem mereu într-o goană neîntreruptă după bogăţii şi acumulare
de bunuri materiale, într-o veşnică

şi, încet, încet, nemulţumirile ne
invadează minţile. Fiindcă trăim
într-o societate care asociază
simplitatea cu simplism, lene sau
ignoranţă, tânjind după averi şi lux,
nu mai reuşim să vedem acea
floare, pe care îmi place să o
numesc simplitate. Ea, cea care stă
cuminte într-un loc special. Aşteaptă să fie culeasă de acele persoane deosebite pe care nu te mai
saturi să le priveşti, să le asculţi cu
admiraţie, acei oameni care ştiu că
o viaţă frumoasă şi liniştită înseamnă modestie şi împlinire sufletească. Ne dorim să fim fericiţi, cum
putem face asta? Simplu. Fii recunoscător pentru ce ai, îmbrăţişează, bucură pe cineva şi nu în
ultimul rând, zâmbeşte! „Fii tu însuţi
schimbarea pe care vrei să o vezi
în lume!” – Mahatma Gandhi
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Mă gândesc cât de frumoasă, cât
de firească şi naturală ar fi viaţa
noastră, fără pretenţii, aroganţe,
aere, purtări şi maniere sofisticate.
Noi, însă, ca nişte adevăraţi
maeştri, reuşim să o complicăm.
Chiar dacă am fost loviţi de
pandemie, de izolare socială, deşi
timpurile sunt atât de dificile şi
tulburi, totuşi, ne sunt mai plăcute
adrenalina, situaţiile alambicate,
drumurile întortocheate. Şi, iată că,
simplitatea a fost înlocuită cu prostia, ignoranţa, dezinteresul social,
involuţia, regresul psihologic,
răutatea, etc. E ca şi cum într-o grădină imensă stă, ascunsă şi discretă, o floare. Ea nu ne atrage

competiţie în etalarea acestora,
opulenţa a devenit un fel de vârf al
aisbergului pe care cei mai mulţi
dintre noi speră să îl atingă. În altă
ordine de idei, oricât de grea şi
dificilă pare o problemă, ea îşi
găseşte rezolvarea într-o manieră
simplă. Doar noi o complicăm şi
asta deoarece ne este greu să
acceptăm realitatea. Cu cât
suntem mai modeşti, mai simpli şi
cu un mod de gândire pozitiv cu
atât suntem mai nobili, mai sensibili, mai delicaţi şi bucuroşi să ne
trăim frumos viaţa într-o armonie
deplină. Trăim într-o continuă
agitaţie, ne dorim tot mai mult şi
ajungem la sfârşitul unei zile de
lucru epuizaţi iar stresul ne fură şi
acele puţine ore de somn pe care
le avem la dispoziţie. Obosiţi, târziu
în noapte, ne întrebăm ce va urma
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