
PAGINI ROMANESTI IN NOUA ZEELANDA
REVISTA ROMANILOR DIN NOUA ZEELANDA - ANUL IX - NUMARUL 91 - IANUARIE 2013 - ISSN 1174-4847

POVESTEA 
RAZBOINICILOR 
CURCUBEULUI



EDITORI / LAYOUT/ DESIGN/ PUBLISHING Adina si Cristi Dumitrache

ROMANIA Irina Margareta Nistor, Liviu Antonesei, Octavian Lupu, Corina Diamanta Lupu, Marius Dobrescu, George Petrovai, Catalin Paduraru, Cornel Nistorescu, Nicolae Balasa

FRANTA Adrian Irvin Rozei GERMANIA Adalbert Gyuris SPANIA Gabriela Calutiu Sonnenberg USA Octavian Curpas BRAZILIA Vlad Radu Poenaru AUSTRALIA George Roca, Ben Todica CANADA Elena Buica, George Filip

NOUA ZEELANDA Lucia Davis, Marian Ioan, Pr. Mircea Corpodean, Pr. Emanuel Crainic, Mihaela Orlandea, Mihaela Enache, Bianca Ungureanu

PARTENERI PRNZ Romanian Global News, www.stiridiaspora.com, www.decenews, La Drum, Radio Romania Actualitati, TVR International, Gandul, PROTV International, www.liternet.ro, Altermedia, www.roeanz.com.au, Radio 

Metafora, Fereastra, Curierul Suedia, Romanul Australian, Clipa USA, Phoenix Magazine, Constelatii Diamantine, Destine Literare, Port@Leu, www.romanianvoice.com. PRNZ este membru al Clubului Presei Transatlantice.

ABONAMENTE SI PUBLICITATE romanianpages@yahoo.co.nz. Materialele si fotografiile pot fi reproduse citand sursa. ISSN 1174-4847 © PRNZ 2013 / AUCKLAND / NOUA ZEELANDA

CONTROVERSE: RAINBOW WARRIOR 6-8 MOVIE NIGHTS: LA TAIFAS CU HOBBITUL 4-5 DISCURSURI CELEBRE: MOHANDAS GANDHI 9

IN MEMORIAM: SERGIU NICOLAESCU 3 BIOGRAFII: POVESTEA ANEI ASLAN 12 INTERVIU: SCOALA ROMANEASCA DE TENIS 10-11

SUMAR PRNZ 2

PETROVAI: DAR UNDE-S CODRII DE MAI AN 18 SECANTE ROMANESTI: PAUL MORAND 14VOCEA ANIMALELOR: APELUL ANUAL “SAFE” 16-17



PRNZ 3IN MEMORIAM

A fost un alt mare dar de la Dumnezeu ca, din cei 82 de ani ai sai, marele regizor 
Sergiu Nicolaescu sa-si petreaca o jumatate de ora din viata sa cu mine. Eram in 
concediu pe plaja Marii  Negre de la Eforie  Nord,  impreuna cu sotia mea Mioara. 
Deodata il vad pe plaja pe Sergiu Nicolaescu. Nu-mi venea a crede.  

SERGIU NICOLAESCU

CLIPE CARE TE UMARESC O VIATA / Ben Todica
Era imbracat intr-un costum de vara, cafea cu lapte, tinandu-si haina peste umar, si 
pasea falnic in drumul sau spre faleza. Am stat cateva momente parca incremenit, 
nu-mi simteam nici respiratia. Dupa ce regizorul a trecut  pe langa noi, am lasat-o 
pe plaja pe sotia mea si incetisor, parca vrand sa nu-l supar cu ceva m-am luat dupa 
el. L-am ajuns si mergeam in linie. Nu puteam sa pierd aceasta ocazie, cum se va 
dovedi in timp, a fi unica. Aveam cu mine primul meu aparat de filmat Meopta de 
8 mm, pe care-l simteam ca ma incurajeaza in gestul meu. “Dumneavoastra sunteti 
domnul Sergiu Nicolaescu?”, l-am intrebat vadit emotionat pana in varful urechilor. 
A zambit in coltul gurii si mi-a raspuns - “Da”. Era vocea din ecranul filmelor sale, 
am simtit cum sangele imi invadeaza intreg trupul, o stare de emotie si bucurie, de 
timiditate si indrazneala. Cu glasu-mi, parca piedut, am reusit totusi sa articulez 
cateva cuvinte : “Va rog, imi dati voie sa va filmez”? El s-a uitat la mine si a vazut 
ca tin in mana aparatul. Tocmai ajunsesem la planul inclinat care urca spre faleza.  
“Bine, ce vrei sa fac“? mi-a raspuns. Atunci, entuziasmat, i-am zis ca eu o sa fiu 
sus, pe faleza, cu camera si ca el trebuie doar sa urce spre mine si cand va fi sus, sa 
priveasca in stanga, apoi sa o ia spre dreapta si sa-si continue mersul pana cand ii voi 
spune stop. Asa a si facut. M-a asteptat sa ajung sus, sa ma pozitionez si sa-i spun 
“Motor“! Dupa “Stop“, a venit la mine, s-a uitat la camera, a studiat-o un pic, m-a 
intrebat de unde sunt, mi-a dorit succes si ne-am despartit. N-am sa uit niciodata ca 
renumitul regizor Sergiu Nicolaescu m-a lasat sa-l filmez timp de trei minute, el ac-
ceptand sa fie regizat de mine. Asta se intampla prin 1974. 
 In 1976 am fost sa-i fac o vizita la Bucuresti. Aveam un film cu Sergiu 
Nicolaescu, in regia lui Benoni  Todica si, un altul de 11 minute care luase locul trei, 
medalia de bronz la Festivalul filmului de la Timisoara, filmul Visul. Mai aveam cu 
mine doua role, una de 8 mm si alta de 16 mm. Am ajuns in Bucuresti si am mers 
direct la blocul unde locuia. Adresa mi-o daduse domnul Vasiliu de la Romania Film. 
Stiu ca in balcon, la etajul doi avea un frigider FRAM. Am ajuns la usa, am sunat si 
dinauntru mi-a raspuns o voce de femeie in varsta. Am banuit ca trebuie sa fie mama 
lui. Nu mi-a deschis, ci doar m-a intrebat ce vreau si cand i-am spus ca doresc sa-l 
vad pe domnul regizor ca sa-i arat filmuletele mele mi-a raspuns ca nu este in oras 

Sergiu Nicolaescu, le Beau Serge s-a  stins desi toti speram sa fie iar un Supravietuit-
or. A fost un personaj unic, dintr-o alta lume. A ramas un Nemuritor, in egala masura 
iubit si controversat, dar in mod sigur de neignorat. A facut filme de toate tipurile, a 
iubit a saptea arta si si-a creat un personaj pe ecran si in viata. A fost subiect pentru 
“Senatorul melcilor” si a fost confundat de presa straina cu un Rege la Revolutie. A 
iubit deopotriva cinemaul si publicul si a fost o dragoste impartasita. 

A IUBIT CINEMATOGRAFIA SI PUBLICUL/ Irina M. Nistor

ci este plecat la filmari in Dobrogea. Trist m-am plimbat pe strazile Bucurestiului 
pana la urmatorul  tren  spre casa. In 1979 am fugit din tara si de atunci am sperat 
ca poate o sa ajung vreodata sa-l reintalnesc. Din pacate nu s-a mai intamplat acest 
lucru. In Australia am studiat film si consultand documente de referinta din domeniul 
cinematografie, am observat ca dictionarele din vest il mentionau doar pe Sergiu 
Nicolaescu ca regizor roman pe langa alti mari regizori care lucrau deja de mult timp 
in Hollywood. M-am simtit mandru de timpul nostru. Asa a fost sa fie: Dumnezeu 
sa-l ierte!



Intr-adevar este o calatorie neas-
teptata, dar intru totul asteptata de 
publicul fan al „Stapanului inele-
lor”, dar si de cei mai putin entu-
ziasti printre care ma numaram. 

Marturisesc ca m-a amuzat mai tare 
decat primele povesti ale lui Tolkin. 

In mod surprinzator nu pare prea 
lung, desi are aproape trei ore, se 
intampla ceva la aproape fiecare 
moment, personajele sunt dintre 
cele mai diferite si mai stranii cu 
putinta, uneori iti dai seama ca 

inspiratia vine si de la „Calatoriile 
lui Gulliver”, avand grija sa fie sufi-
cient de ecologic, ceea ce nu e prea 
complicat atata vreme cat s-a filmat 

in inverzita Noua Zeelanda. 
Luleaua face toti banii si precis 
va crea o noua moda. Chiar e de 

mirare ca a trecut de severa cenzura 
inclusiv cea hollywoodiana. Ima-
ginea mentorului este una idilica, 
pe alocuri una foarte omeneasca. 

Poneiul este foarte atasant, iar scena 
de inceput cu musafirii nepoftiti 

ramane antologica. Peter Jackson 
s-a intrecut pe sine, e deja abonat 
la Oscaruri, poate ca usor deza-

magitoare ramane Cate Blanchett 
si ar fi meritat un rol mai ofertant. 
Ideea unei lumi paralele si aproape 
fantomatice e splendida si redata 

cinematografic remarcabil. 
Varianta de 48 de cadre pe 

secunda fata de cele acceptate de 
cand lumea, adica mai precis de 
la inceputurile istoriei celei de-a 

saptea arte, adica de 24 doar, da im-
presia de teatru filmat, dar dupa ce 

te obisnuiesti, regizorul zice ca nu-ti 
ia mai mult de 20 de minute, parca 
intri si mai tare in poveste si te poti 

socoti unul dintre personaje.

LA TAIFAS CU
Irina Margareta Nistor

HOBBITUL
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John Ronald Reuel Tolkien CBE a fost un scriitor, poet, filolog si profesor de universitate englez, cunoscut cel mai bine pentru 
carti fantastice clasice: Hobbitul si Stapanul Inelelor. A fost profesor de anglo-saxona la Oxford din 1925 pana in 1945 si profe-
sor de limba si literatura engleza din 1945 pana in 1959. A fost un Romano-Catolic devotat si prietenul lui C. S. Lewis - aman-
doi fiind membri ai clubului de discutie cunoscut sub numele The Inklings. Dupa moartea sa, fiul lui a publicat foarte multe 
carti bazate pe notatiile lui si manuscrisele nepublicate, incluzand Silmarillion. Acestea, impreuna cu Hobbitul si Stapanul 
Inelelor, formeaza un complex de povestiri si poezii legate intre ele, precum si istorii fictive, dialecte inventate si eseuri despre 
lumi imaginare ca Arda si Pamantul de Mijloc. Intre 1951 si 1955, Tolkien a publicat un Legendarium al acestor povestiri. 
Desi multi alti autori au publicat lucrari fantasy inaintea lui, imensul succes al Hobbitului si Stapanului Inelelor cand au fost 
publicate in editie necartonata in Statele Unite a dus la o popularizare uriasa a genului, si Tolkien este acum considerat “tatal” 
literaturii fantastice. Lucrarile lui Tolkien au inspirat o serie de multe alte romane si nuvele fantasy si science-fiction. In 2008 
The Times l-a pus pe locul 6 in lista celor mai buni scriitori britanici din 1945 incoace. John Ronald Reuel Tolkien s-a nascut la 
3 ianuarie 1892 in Bloemfontein in Orange Free State (acum Free State Province, parte din Africa de Sud), fiul lui Arthur Re-
uel Tolkien (1857–1896), un manager de banca englez si a sotiei lui, Mabel (1870–1904). Cuplul a parasit Anglia cand Arthur a 
fost promovat capul oficiului Bloemfontein la banca britanica la care lucra. Tolkien avea un frate, Hilary Arthur Reuel, nascut 
la 17 Februarie 1894. In copilarie, Tolkien a fost muscat de un paianjen babuin in gradina, eveniment care i-a influentat mai 
tarziu operele. Thornton S. Quimby, doctorul care a avut grija de copil dupa muscatura de paianjen, a devenit un model pentru 
personaje ca Gandalf. La trei ani, Tolkien a plecat in Anglia cu mama si fratele sau in ceea ce trebuia sa fie o vizita lunga de 
familie. Tatal sau a murit in Africa de Sud de febra reumatica inainte de a-i putea insoti. Asta a lasat familia fara niciun venit 
, asa ca mama lui l-a dus sa locuiasca cu parintii in Stirling Road, Birmingham. La scurt timp, in 1896, s-au mutat in Sarehole 
(acum in Hall Green), atunci un sat din Worcestershire. I-a placut sa exploreze Sarehole Mill si Moseley Bog, precum si Clent 
Hills si Malvern Hills, care vor inspira mai tarziu scene din cartile sale, impreuna cu orase si sate ca Bromsgrove, Alcester, si 
Alvechurch, si locuri ca ferma matusii. Mabel a observat la Tolkien dragostea pentru plante si botanica. Tanarul Tolkien adora 
sa deseneze campii si copaci, dar lectiile lui preferate erau cele de limba, si mama lui l-a invatat bazele latinei foarte devreme. 
A invatat sa citeasca de la patru ani si a putut scrie fluent la scurt timp. Mama lui l-a invatat sa iubeasca cartile. I-au displacut 
Comoara din insula si The Pied Piper, si a gasit Alice in Tara Minunilor de Lewis Carroll amuzanta dar tulburatoare. I-au placut 
povestirile despre “Indienii Rosii” si lucrarile fantasy de George MacDonald. “Fairy Books”(povesti cu Zane) de Andrew Lang 
au fost foarte importante pentru el si au influentat foarte mult lucrarile sale de mai tarziu. Tolkien a studiat la King Edward’s 
School, Birmingham. Mabel a murit de complicatii la diabet in 1904, cand Tolkien avea 12 ani. Mabel Tolkien avea atunci 34 
de ani, iar moartea ei a avut un efect puternic asupra credintelor catolice ale lui Tolkien. Tolkien a crescut apoi in Edgbaston, 
o zona din Birmingham. A trait acolo in umbra turnului Perrott’s Folly si turnului victorian Edgbaston Waterworks, care au 
influentat probabil imaginea turnurilor intunecate din romanele sale. O alta influenta au fost picturile romantice ale lui Edward 
Burne-Jones si muzeul Birmingham Museum and Art Gallery, care a fost deschis in 1908. In 1911, cand erau la King Edward’s 
School, Birmingham, Tolkien si trei prieteni, Rob Gilson, Geoffrey Smith si Christopher Wiseman, au format o societate 
semi-secreta numita “Tea Club and Barrovian Society”, care le simboliza placerea de a bea ceai in Barrow’s Stores in biblio-
teca scolii. In vara anului 1911 Tolkien si-a petrecut vacanta in Elvetia, excursie pe care o povesteste intr-o scrisoare din 1968, 
notand ca drumul lui Bilbo prin Misty Mountains (Muntii Cetosi) este bazat direct pe aventurile lui din acea calatorie.

Cine a fost John Ronald Reuel Tolkien?
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Scufundarea navei Rainbow Warrior a fost denumita “Opération Satanique”, ceea ce inseam-
na, evident, “Operatiunea Satanica“. Aceasta a fost o operatiune dusa la capat de serviciile 
speciale franceze (DGSE, Directia Generala pentru Securitate Externa), pe data de 10 iulie 
1985. Scopul acestei operatiuni a fost scufundarea navei fanion a flotilei organizatiei Green-
peace, Rainbow Warrior I, in portul Auckland din Noua Zeelanda, pentru a preveni protestele 
impotriva testelor nucleare din atolul Mururoa.

SCUFUNDAREA PRIMULUI RAINBOW WARRIOR
Dupa ce toate informatiile necesare au fost stranse, doi agenti francezi scufundatori au atasat 
doua mine ce au fost detonate la un interval de 10 minute, una dupa alta. Prima bomba a ex-
plodat la ora 11.38pm, si a creat in nava o gaura de marimea unei masini. Agentii au sustinut 
ca au dorit initial ca prima bomba sa sperie echipajul astfel incat acestia sa fie evacuati in 
siguranta, cea de-a doua urmand sa produca pagubele ireparabile navei organizatiei Green-
peace. Echipajul insa nu a rectionat asa cum si-au dorit francezii, portughezul-olandez Fer-
nando Pereira intorcandu-se la bord imediat pentru a investiga stricaciunile si a salva filmele 
fotografice pe care le producea. La ora 11.45pm, adica exact dupa 7 minute de la prima defla-
gratie, cea de-a doua bomba a explodat. Pereira s-a inecat, datorita scufundarii rapide a navei, 
ceilalti 10 marinari fiind fie evacuati de catre capitanul Peter Willcox, fie aruncati in apa de 
suflul celei de-a doua explozii. Nava Rainbow Warrior s-a scufundat 4 minute mai tarziu, la 
45%, in rada portului Auckland, la o adancime de 14m.

DEZASTRU DE PUBLIC RELATION
 “Operatiunea Satanica” a fost un adevarat dezastru “PR“. Franta, ca aliat al Noii 
Zeelande, a negat initial orice implicare in actul de sabotaj si a condamnat ferm acest ade-
varat “act terorist indreptat impotriva prietenilor neo-zeelandezi“. Imediat dupa bombarda-
ment, a fost deschiza o ancheta penala de catre Politia Noii Zeelande. Majoritatea agentilor 
care au participat la punerea in practica a distrugerii navei au reusit sa scape, dar doi dintre 
ei, capitanul Dominique Prieur si comandorul Alain Mafart – care pozau drept cuplul de 
casatoriti ‘Sophie si Alain Turenge’ avand si pasapoarte elvetiene – au fost identificati drept 
potentiali suspecti si arestati, dupa un raport al mai multor cetateni. Amandoi au fost intero-
gati si investigati, adevaratele lor identitati fiind desoperite, impreuna cu responsabilitatea 

 In aceasta actiune a murit fotograful Fernando Pereira. Doi agenti 
secreti ai Frantei au fost arestati de Politia Noii Zeelande si invinuiti de 
frauda si incalcari ale legii emigratiei. Au fost pusi sub acuzare pentru crima 
si o intreaga serie de alte acuzatii. Ei au pledat ulterior pentru ucidere din 
culpa si au fost condamnati la 10 ani de inchisoare, din care au servit doar 2 
ani. Scandalul international a dus la demisia ministrului francez al apararii Agentii francezi Dominique si Alain

Fernando Pereira

Charles Hernu, dar si la modificarea politicii Noii Zeelande in relatia cu statele ali-
ate, care au tinut partea Frantei sau s-au abtinut sa acorde dreptate Noii Zeelande. 

SCUFUNDAREA NAVEI 
 Sa rememoram insa cum s-au petrecut lucrurile. Agentii francezi s-au urcat 
la bordul navei intr-una din zilele in care aceasta a fost deschisa accesului publicu-
lui larg. Christine Cabon, poza drept ecologista iar Frederique Bonlieu, ca voluntar 
pentru Greenpeace la biroul din Auckland. Cabon a reusit sa monitorizeze in secret 
toate comunicatiile dintre birou si nava, a colectionat diverse harti si a investigat si 
echipamente de scufundare, pentru a oferi informatii cruciale in vederea scufunfarii. 

guvernului francez. Cei doi au pledat “vinovati de omucidere“ si au fost 
trimisi in inchisoare pentru o perioada de 10 ani, pe data de 22 noiembrie 
1985. Franta a amenintat Noua Zeelanda cu un embargou economic asupra 
exporturilor sale in Uniunea Europeana daca perechea nu este eliberata. 
Aceasta actiune ar fi avut un impact devastator asupra economiei Noii 
Zeelande, datorita faptului ca principala piata de desfacere a exporturilor 
era Marea Britanie. In iunie 1986, a avut loc o intalnire de negociere intre 

prim ministrul Noii Zeelande, David Lange, secretarul general al ONU Javier Pérez 
de Cuéllar si partea franceza. Aceasta din urma s-a obligat sa plateasca 13 milioane 
de dolari neo-zeelandezi (USD$6.5 milioane) Noii Zeelande si sa isi ceara scuze 
pentru actul criminal, in schimbul acestor actiuni cei doi agenti fiind transferati la o 
baza militara din Atolul Hao, pentru a-si continua ispasirea pedepsei. Totusi, cei doi 
agenti s-au intors in Franta in luna mai 1988, dupa mai putin de doi ani petrecuti in 
atol. Mafart s-a intors la Paris pentru a beneficia de tratament medical, dupa care a 
fost eliberat, continuand sa fie activ in armata franceza, fiind chiar avansat la gradul 
de colonel. Prieur s-a intors in Franta in 6 mai 1988 pentru ca era gravida, sotul 
sau fiind acceptat impreuna cu ea in baza de detentie din atol. Si ea a fost ulterior 
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eliberata si promovata. Eliberarea celor doi agenti a fost declarata de catre Noua Zeelanda o 
violare clara a termenilor acordului din 1986. Trei alti agenti implicati, ofiterii Verge, Bartelo 
si Andries, au fost capturati de politia australiana in Insula Norfolk dar eliberati pana la sos-
irea testelor criminalistice. Intre timp, ei au fost ridicati de catre submarinul nuclear francez 
Rubis, scapand astfel de acuzare. O comisie de ancheta din Franta, condusa de Bernard Tricot 
a exonerat guvernul francez de orice responsabilitate, stabilind ca agentii francezi arestati in 
Noua Zeelanda nu spionau activitatile Greenpeace si nu au avut nici o legatura cu explozia 
de la bordul Rainbw Warrior. Cand ziarele “The Times“ si “Le Monde“ au afirmat ca ordinul 
de executare a operatiunii a fost dat de insasi presedintele Francois Mitterand, ministrul 
apararii Charles Hernu a demisionat iar seful spionajului francez amiralul Pierre Lacoste a 
fost concediat. Prim-ministrul francez Laurent Fabius a admis ca Franta a organizat aceasat 
misiune. Pe data de 22 septembrie 1985 a convocat o conferinta de presa in cardul careia a 
citit o declaratie istorica spunand printre altele: “Adevarul este crud. Agenti ai Serviciului 
Secret Francez au scufundat aceasta nava, actionand la ordin.“ 

URMARILE ATENTATULUI
 Imediat dupa atentat, o 
flotile de vase private din Noua 
Zeelanda a pornit spre Atolul 
Mururoa, pentru a continua pro-
testele impotriva testelor nucle-
are. Testele franceze din Pacific 
au fost oprite, desi au mai fost 
reluate, pentru o scurta perioada 
de timp in 1995. In anul 1987, 
sub presiunea internationala 
crescanda, guvernul francez a 
platit Greenpeace aproximativ 8 

cu acelasi nume. Rainbow Warrior 3 a fost lansata pe noua iulie, in Germania, dar a intrat in 
flota Greenpeace in octombrie, o data cu aniversarea a 40 de ani de la infiintarea organizatiei. 
Noul Rainbow are 58 de metri si 680 de tone, fiind evaluat la 23 de milioane de euro. Timp 
de aproape doua decenii, nava Rainbow Warrior 2 a reusit sa schimbe sistemul juridic, s-a 
confruntat cu crime de mediu, a blocat transportul de lemn din padurile tropicale, s-a opus 
testarii armelor nucleare, vanatorii de balene, incalzirii globale, dar si razboiului si a altor 
crime de mediu din fiecare ocean. 

milioane de dolari americani. Nava Rainbow Warrior a fost repusa pe linia de plutire pentru 
examinare criminalistica. A fost declarata ireparabila si scufundata la urmatoarele coordo-
nate 34°58′29″S 173°56′06″E34.9748°S 173.9349°E in Matauri Bay, langa Insula Cavalli, 
pe data de 2 decembrie 1987, pentru a servi drept sanctuar pentru pesti si scufundari. O parte 
din nava este expusa la muzeul maritim din Dargaville. Scufundarea navei amiral a flotei 
Greenpeace a avut consecinte deosebite in politica internationala. Faptul ca aliatii traditionali 
ai Noii Zeelande, Marea Britanie si Statele Unite ale Americii, nu au condamnat actul de 
sabotaj al Frantei, a cauzat o schimbare totala a politicii externe a Noii Zeelande, tara ce s-a 
distantat de acesti aliati, punand bazele unei cooperari sustinute intre statele din Pacific, in 
special cu statul-sora Australia. Atentatul a schimbat si politica nucleara a Noii Zeelande.

RAINBOW WARRIOR II
 Vaporul Rainbow Warrior 2 a navigat pentru prima data in anul 1989. Dupa 22 de 
expeditii pentru apararea mediului inconjurator, nava a fost rebotezata Rongdhonu si serveste 
transportului de asistenta medicala primara pentru unele din cele mai vulnerabile comunitati 
ale lumii, comunitati care au acces limitat la ingrijiri medicale. Cu toate acestea, Greenpeace 
nu va sta mult timp fara o nava Rainbow Warrior, fiind completa constructia unei a treia nave 

GERRY WRIGHT este autorul cartii “Rainbow War-
rior Salvage“, carte dedicata tragediei petrecute in 1985. 
Gerry are in lucru cea de-a zecea carte personala, majori-
tatea acestora fiind axate pe subiecte legate de navigatie. 
Gerry si-a inceput cariera navala ca “seaman boy” pe 
diverse nave, intrand in serviciul Marinei Noii Zeelande 
in anul 1955. Timp de 26 de ani a avansat pana la gradul 
de Locotenent Comandor, fiind capitanul mai multor vase. 
Dupa ce s-a pensionat,  a intrat in Ministerul Transportu-
rilor, Divizia Marina, ca si consultant nautic, in probleme 
de poluare cu uleiuri. L-am contactat pe Gerry Wright, 
rugandu-l sa ne raspunda in exclusivitate la cateva intre-
bari legate de Rainbow Warrior. Mentionam ca, pentru cei 
ce doresc sa cumpere cartile sale, Gerry are un website de 
pe care acestea se pot comanda: http://gerrywright.co.nz.   

Draga Gerry, multumesc pentru ca ai acceptat sa ne raspunzi la cateva intrebari. La inceput as 
vrea sa stiu cum priveau oamenii din Noua Zeelanda testele nucleare frantuzesti din Pacific?
 Oamenii nu erau fericiti cu starea de lucruri, tot ce era legat de chestiunea nucleara 
fiind foarte sensibil. Guvernul Kirk planuia chiar sa trimita o fregata in Mururoa pentru a pro-
testa, mai ales pentru ca noi eram destul de aproape de locul unde se desfasurau testele.

Ce s-a intamplat in noaptea cand francezi au reusit sa scufunde nava? Chiar erau spioni?
 In acea noapte era o petrecere pe mal, pentru toti noii veniti pe Rainbow Warrior, 
iar toata lumea era pe mal. Apoi a venit randul celor 2 bombe sa vorbeasca, ceea ce a distrus 
complet camera motoarelor si o parte din punte. Toata lumea era absolut sigura ca acest sabo-
taj era mana francezilor. O investigatie pentru crima a inceput imediat. Cat despre francezi, 
acestia erau o combinatie nefericita de spioni si sabotori profesionisti.

Care a fost starea de spirit din Noua Zeelanda dupa atentat?
 Publicul din Noua Zeelanda a fost furios si, in consecinta, sume uriase de bani au 
inceput sa curga spre conturile Greenpeace.

Multumesc si o ultima intrebare: ce s-a intamplat cu nava si cu sabotorii?
 Nava nu a mai putut fi recuperata insa a fost cercetata in amanunt de Politie. Am 
fost si eu implicat, ca specialist in utilaje de pompare. Cat despre sabotori, ei au facut obiectul 
unui negot intre guverne, francezii scotandu-i basma curata si decorandu-i. 
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Turul navei Rainbow Warrior III a inceput pe puntea din fata. Acolo, seful echipajului ne-a vorbit despre Greenpeace New Zealand, 
despre scopurile si reusitele acestei organizatii, care nu cere bani de la nici o firma sau companie comerciala si nici de la guvernele lumii, 
tocmai pentru a-si pastra independenta in raport cu toata lumea. S-a vorbit mult despre tragedia din 1985, despre constructia si caracteris-
ticile noului vas, despre toate tehnicile moderne care-i vin in ajutor. 
 Paradoxal, desi nu executa decat actiuni indreptate impotriva corporatiilor si a intereselor acestora, protejand lumea si mediul 
inconjurator de abuzuri, organizatia mondiala Greenpeace este privita peste tot cu circumspectie, exceptia fiind facuta de idealisti, cei 
care sprijina de atatia ani conceptul, indiferent de parerea majoritatii. Am avut placerea sa cunosc, la cozile interminabile, electoratul 
“Green“, toti semivegetarienii, vegetarienii, vegansii si fructarienii din Auckland. Insotiti de copii, tineri si in varsta, cu totii usor de 
recunoscut dupa mesajele exceptionale de pe tricourile lor. Si au fost doua zile calduroase, in care au vizitat faimoasa nava mii de per-
soane. Ne-am plimbat de la un capat la altul, privind, invatand, apreciind munca acestor voluntari. Am aflat care sunt actiunile care au 
avut cel mai mare succes, dar si care sunt actiunile viitorului. A fost un privilegiu sa ma aflu la bordul acestei nave, intr-o zi minunata de 
vara, in portul Auckland, un port de suflet pentru Rainbow Warrior III. (CD)

LA BORDUL NAVEI RAINBOW WARRIOR III



DISCURSURI CELEBRE PRNZ 9

Aceasta prelegere a fost sustinuta de Gandhi la 
Intalnirea Sociala organizata de Societatea Ve-
getarienilor din Londra, 20 Noiembrie 1931. 

Domnule presedinte, dragi prieteni vegetarieni, 
 Cand am primit invitatia de a fi prezent 
la aceasta intalnire, am fost extrem de incantat, 
pentru ca mi-am amintit placuta prietenie si so-
lidaritate care ma leaga de vegetarieni. Sunt in 
special onorat sa il am alaturi pe domnul Henry 
Salt. A fost cartea domniei sale “Apel pentru 
vegetarianism“ cea care mi-a aratat ca este drept 
sa fii vegetarian. El mi-a aratat de ce este o da-
torie morala a vegetarienilor sa nu traiasca prin 

BAZELE MORALE ALE VEGETARIANISMULUI

Mohandas Mahatma Gandhi 

animalele pe care le consuma. Nu imi propun sa va rapesc din timp povestindu-va 
diferitele mele experiente de vegetarian si nici cat de greu este sa ramai vegetarian in 
Londra acestor ani. Ceea ce vreau insa sa va spun, sunt cele cateva ganduri pe care 
le-am acumulat datorita acestui obicei extraordinar care este vegetarianismul. 
 Acum 40 de ani eram mai mereu in compania vegetarienilor. Nu era res-
taurant vegetarian in Londra pe care sa nu-l fi vizitat, chiar imi facusem un scop 
din asta. In mod firesc, am venit in contact cu multi “camarazi de arme”. Mi-am dat 
seama ca, aproape intotdeauna, conversatia ajungea la mancarea pe care o con-
sumam si la bolile la care sunt expusi consumatorii carnii. Am aflat si ca una dintre 
problemele vegetarienilor este si faptul ca pot avea probleme de sanatate atunci cand 
renunta la carne. Imi amintesc cu precizie o dezbatere intre Dr. Densmore si Dr. T. 
R. Allinson in care se spunea ca vegetarienii isi fac chiar un obicei din a vorbi numai 
despre mancare si numai despre boli. Cred ca acest mod de a convinge nonvegetari-
enii este cel mai contraindicat. Am constatat ca, exact cei care devin vegetarieni din 
motive de sanatate cad in aceasta capcana. Atunci mi-am dat seama ca oamenii care 
intra in aceasta “afacere“ trebuie sa aiba si un motiv etic, moral. Pentru mine, a fost 
o descoperire uriasa, in cautarea adevarului. In tinerete, am descoperit ca o gandire 
egoista nu serveste cauza omului ce isi doreste sa ajunga cat mai sus pe scara evo-
lutiei. Ceea ce se cerea era un scop altruist. Am aflat ca sanatatea nu este, in nici un 
caz, monopolul vegetarienilor, multi dintre cei care consuma carne aratand o buna 
sanatate fizica. Am constatat, de asemenea, ca multi vegetarieni au esuat in tentativa 
lor pentru ca au facut din mancare o obsesie si pentru ca au crezut ca, devenind vege-
tarieni pot manca fasole si branza in cantitati uriase. Bineinteles ca acesti oameni nu 

isi pot pastra sanatatea in acest mod. Am observat ca oamenii pot manca foarte mult 
si apoi, din cand in cand, pot posti. Nimeni nu poate manca doar atat cat are nevoie 
organismul, fara a cadea prada tentatiilor. Dar nu iti poti pastra sanatatea, in atare 
circumstante. De aceea, am constatat ca, indiferent de ceea ce mananci, e necesar sa 
tai din cantitatea de mancare si din numarul de mese, pentru a iti pastra sanatatea. 
Devino moderat, mananca mai degraba mai putin decat mai mult. Cand imi invit 
prietenii sa ia masa cu mine, nu ii invit niciodata sa ia mai mult ci doar atat cat le 
trebuie. Si le mai spun si sa nu ia nimic din ceea ce nu vor. Ceea ce vreau sa va spun 
de fapt este ca vegetarienii trebuie sa fie toleranti, daca doresc sa ii converteasca pe 
altii la acest obicei. Adoptati putina decenta.Trebuie sa apelam la moralitate, in cazul 
celor care nu privesc la fel ca noi. Daca un vegetarian devine bolnav si un doctor ii 
prescrie sa manance o friptura de vita, atunci el nu poate fi numit un vegetarian. Un 
vegetarian este facut din alt material. De ce? Pentru ca devine vegetarian in spirit, 
nu in corp. Omul este mai mult decat carnea sa. Spiritul este cel de care trebuie sa 
fim preocupati. De aceea vegetarianul trebuie sa aiba o baza morala solida, aceea ca 
omul nu este un animal carnivor ci este construit sa traiasca din fructele si legumele 
pe care i le ofera pamantul. Stiu ca ar fi trebuit sa renunt si la lapte, dar nu pot.  
 Am facut acest experiment de foarte multe ori. Nu ma pot reface dupa o 
boala sau dupa momente de slabiciune, fara ajutorul laptelui. Aceasta a fost trage-
dia vietii mele. Insa vegetarianismul meu nu este fizic ci moral. Daca cineva mi-ar 
spune ca voi muri daca nu voi manca o bucata de vita, as prefera moartea. Aceasta 
este baza vegetarianismului meu. Mi-ar placea sa cred ca, toti acei dintre noi care ne 
spunem vegetarieni, avem aceasta baza morala in noi. Au fost mii de mancatori de 
carne care nu au ramas mancatori de carne. Pentru nimic in lume, un om inteligent si 
rational nu trebuie sa sacrifice un principiu. De aceea, singurul motiv pentru a avea o 
societate vegetariana si pentru a proclama un principiu vegetarian este, si trebuie sa 
fie, un principiu moral. Nu stau aici si va spun ca vegetarienii se bucura de o sanatate 
mai buna decat mancatorii de carne. Apartin unei tari care este predominant vegetari-
ana, mai mult de nevoie. Cred cu tarie ca ceea ce vegetarienii trebuie sa faca este 
nu sa exploreze consecintele fizice ale acestei stari, ci pe cele morale. Nu am uitat 
ca avem multe in comun cu animalele care ne inconjoara, insa am uitat ca sunt si 
lucruri care ne diferentiaza. Am aflat, din propria-mi experienta, dar si din experienta 
altor mii de oameni, prieteni si companioni, ca au gasit satisfactii infinit mai mari in 
bazele morale ale vegetarianismului. In concluzie, va multumesc ca ati venit aici si 
ca mi-ati permis sa va privesc in ochi. 



Pe Delia, Gianni (Gabi) si Alexandru Giurgiu i-am cunoscut cu multi ani in urma, cand 
de-abia sosisera in noua tara de adoptie, Aotearoa. Intre timp, prietenia noastra a crescut, 
datorita preocuparilor comune si a varstei apropiate a copiilor nostri. Delia, Gianni si ulte-
rior Alexandru, fac parte din categoria celor care isi dedica voluntar timpul si energia unor 
scopuri nobile. Iar acest grup de oameni este destul de restrans in comunitatea romaneasca, 
din motive diverse, pe care n-am sa le enumar acum. Cati nu ne-am bucurat de excelenta 
capacitate de organizare a evenimentelor festive organizate de Delia, careia de multe ori i-am 
spus ca ar trebui sa devina “event organizer”, si cati dintre copiii nostri nu beneficiaza de 
aptitudinile sportive si didactice ale lui Gianni si ale lui Alexandru pe terenul de tenis. Gianni 
isi cunoaste foarte bine elevii si din punct de vedere psihologic, este foarte apropiat de ei, ii 
sfatuieste tot timpul si stie sa se apropie sufleteste de ei. Dar si ciocolata de la sfarsitul antre-
namentelor isi are rostul ei! De aceea, am considerat necesar ca lumea sa cunoasca mai multe 
amanunte despre Scoala Romaneasca de Tenis infiintata si condusa de Gianni la Marlborough 
Tennis Club, Glenfield, North Shore-Auckland. Initiativa, efortul si munca depuse in fiecare 
saptamana de Gianni si Alexandru sunt demne de toata lauda si le multumim. Copiii nostri 
invata nu numai aptitudini necesare pe terenul de tenis, ci isi consolideaza trasaturi de carac-
ter cum ar fi tenacitatea, ambitia, vointa, puterea de a trece peste infrangeri, perseveranta, ca 
sa enumar doar cateva. In plus, vinerea seara e un prilej de intalnire a parintilor din comuni-
tate, la o plimbare sau la o vorba, si stim cu totii cat de mult le place romanilor sa vorbeasca 
atunci cand se intalnesc! Trebuie mentionat aici ca Asociatia Doina sponsorizeaza inchirierea 
terenurilor, ceea ce face participarea copiilor romani la lectii mult mai accesibila.Va invit sa 
cititi mai jos gandurile antrenorului roman de tenis din Auckland, Gianni Giurgiu.

De cati ani joci tenis si cum a fost inceputul ?
 Am inceput sa joc tenis in scoala generala, la varsta de 12 ani, in conditii care o sa 
li-i se para foarte amuzante studentilor mei. In Romania anilor ‘80, tenisul nu era ceva usor 
accesibil, mai ales la sate, precum este aici in NZ in prezent. Primii mei ani de antrenamente 
de tenis i-am petrecut pe terenul de handbal din beton, din curtea scolii generale din Comuna 
Luna, de langa Campia Turzii, care intamplator avea pe el si marcajul pentru un teren de te-
nis. Acel teren nu a avut niciodata un fileu normal pe care sa il folosim, asa ca de fiecare data 
puneam o teava metalica peste cateva caramizi ramase de la constructia noii scoli. Conditia 
fizica mi-am facut-o in primul rand datorita faptului ca nu aveam gard in jurul terenului, ca 
sa ne opreasca mingile. De multe ori trebuia sa fim mai rapizi la alergatul dupa mingile care 
deja parasisera terenul, decat la mingile din timpul meciului, ca sa fim siguri ca nu ajung pe 
panta din apropiere, care le ducea apoi la vreo 300 m de teren. Din punct de vedere tehnic, 
toata viata mea am fost un autodidact si primele lovituri in tenis le-am invatat pur si simplu 
urmarind miscarile unui prieten care facea tenis de performanta. Acel prieten, pe care din 
motive niciodata stiute de mine , toata lumea il numea “ Vegeta” , a fost motivatia mea de a 
invata sa joc tenis. Mai precis el a fost cel care prima data cand a jucat cu mine i-a facut o 
placere atat de mare sa imi ridiculizeze toate loviturile, incat acel lucru m-a mobilizat pentru 
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urmatorii doi ani. Da, am reusit in final sa ii dau si eu o lectie, dar dupa aproape doi ani de 
antrenamente individuale. Ironia a facut ca toate loviturile si miscarile sa le invat in principal 
doar urmarind jocul lui. Deci pot sa zic ca “ Vegeta” a fost primul meu “antrenor” de tenis 
cu care am jucat doar doua meciuri toata viata. Primul meci cand mi-a “ transmis” motivatia 
“ de a munci mai serios si al doilea dupa doi ani cand i-am “ multumit” si cand i-am sugerat 
tacit ca niciodata nu este bine sa iti subestimezi adversarul. Asta a fost o buna lectie de viata 
nu doar pentru el, dar si pentru mine. Este o filozofie de viata pe care o inoculez si copiilor 
care participa la lectiile mele de tenis de vinerea. Este ceea ce asa de frumos apare in multe 
carti din domeniul tenisului si anume: ”un meci nu il poti considera niciodata castigat inainte 
de a fi finalizat”. In acelsi timp, pentru a-ti asigura succesul in tenis sau in general in viata, 
nu subestima niciodata pe cel de celalata parte a “ fileului”. Din pacate, pentru ca intotdeuna 
am fost o persoana cu rezultate academice bune, nu am fost incurajat niciodata sa merg spre 
performanta in sport, ceea ce ma face cateodata sa imi pun intrebarea: “Ce ar fi fost daca?” 
Pentru mine tenisul a fost intotdeauna o mare pasiune, care de multe ori m-a ajutat sa imi 
cristalizez gandurile din timpul zilei si mi-a creat relexarea necesara sa pot merge mai “de-
parte” pe toate planurile vietii.

Cum ti-a venit ideea scolii de tenis si ce te determina sa-ti dedici timpul copiilor romani?
 Ideea mi-a venit in momentul in care mi-am dat seama ca am ajuns sa am in do-
meniul tenisului cunostiinte tehnice la nivel mult mai mare decat nivelul la care voi putea 
sa joc vreodata. In ultimii 3-4 ani, am facut o pasiune foarte mare din a studia tot ceea ce 
tine de tenis, in primul rand pe motivul de a putea sa imi imbunatatesc nivelul. Am studiat 
multe video-analize facute de profesionisti in domeniu si am citit foarte multe carti si cursuri, 
incercand sa gasesc ceea ce este vechi si nou in tenis cu ideea de a pune impreuna un stil sau 
combinatie de stiluri care deja au demonstrat ca sunt de success in prezent in tenisul profe-
sionist mondial. Toate studiile mele pot spune ca s-au incununat cu succes intrucat in prezent 
imi este foarte clar care este orientarea si care trebuie sa fie modul de abordare a acestui sport 
daca vrei sa mergi spre performanta. Din pacate insa, pentru mine personal este foarte  tarziu 
sa mai aspir la performanta deosebita in tenis, chiar daca cunostiintele mele acumulate in ul-
timii ani acopera toate nivelurile, de la incepatori si pana la “ performance coaching”. M-am 
gandit insa ca totusi este pacat ca aceste cunostiinte sa nu foloseasaca cuiva care intra-devar 
poate sa aiba o sansa reala de a realiza ceva mai deosebit in tenis. Cei tineri, copiii nostri, au 
marea sansa sa folosesca aceste cunostiinte  mult mai eficient, avand avantajul varstei si a 
posibilitatilor din ziua de astazi. Deci totul a pornit  de la aceasta idee , dar si folosindu-ma de 
experienta mea in NZ  cu fiul meu care joaca tenis de la 5 ani. Tenisul nu este un sport foarte 
ieftin daca doresti sa depasesti “social level”. De aceea am avut ideea de a infiinta aceasta 
“Scoala de tenis- RomTenisNZ”, in cadrul careia sa am sansa sa prezint tenisul copiilor nos-
tri, fara ca parintii sa fie pusi in situatia de a cheltui sume mari de bani. Pentru multi este doar 
un “ test” foarte la indemana pe care au sansa sa il faca inainte de a pune toate “resursele” in 
ceva care nu este  poate potrivit pentru ei.  Pentru altii insa este doar un inceput la ceva mai 
serios care va urma in viitor. Sunt foarte fericit ca deja s-au “autoselectat” cativa studenti, 
pentru care tenisul a devenit primul sport, de la care incep sa aiba pretentii din ce in ce mai 
mari. Pasionati ai tenisului deja s-au “nascut” din scoala noastra, ceea ce este cea mai mare 
satisfactie pe care as putea sa o am in tenis la ora actuala. In plus, si marea mea satisfactie ca 

la aceste cursuri s-a nascut si o mare pasiune pedagogica a fiului meu Alexandru, care este 
foarte activ implicat in calitate de tenis coach.

Cativa dintre copiii care participa la cursurile de tenis?
 Am copii de toate varstele, incepand de la Johnny Flueras care are doar 3 ani si pana 
la Dominic Enache, Mircea Popovici, Julia Giurgiu si Mihnea Enache care au intre 10-15 
ani. Ultimii 4 enumerati sunt si cei care fac parte din grupa mea de ”Elite tenis” care deja 
au demonstrat o mare determinare pentru tenis, dar au rezultate deosebite si pe alte planuri 
sportive. Numarul copiilor participanti este si motivul pentru care am fost nevoit sa ma extind 
cu aceste cursuri, astfel incat in fiecare vineri seara avem 3 grupe de studenti. De la ora 6 la 
7 pm avem doua grupe de copii, una de incepatori si alta de nivel intermediar, iar de la 7 la 
8 “Elite group”,  formata din cei mai buni si promitatori studenti care anterior au facut parte 
din grupa de nivel intermediar. Intrucat la clasele de la 6 la 7 pm avem in mod constant in jur 
de 10-15 copii, lectiile le tin impreuna cu fiul meu Alexandru, care deja a demonstrat calitati 
reale de tenis coach, atat din punct de vedere tehnic cat si pedagogic.

Exista ceva deosebit la orele de tenis de vineri, comparativ cu ce se tine la cluburile din NZ?
 Cea mai mare deosebire intre orele noastre si orele obisnuite de la cluburi este faptul 
ca nu incerc sa “ clonez” copiii dupa “ chipul si asemanarea mea”. Adica nu ii invat doar ceea 
ce  fac eu, ci si ceea ce marii jucatori profesionisti fac in prezent, ca sa aiba succesul pe care 
il au. In acelasi timp , din stilurile existente in prezent, nu impun copiilor un anumit stil, ci 
urmaresc inclinatiile fiecaruia si apoi ii dau optiunea de a juca in stilul lui si care il va ajuta 
sa fie cat mai performant. Ca sa dau cateva exemple, eu pot sa am intr-o grupa in acelasi timp 
copii care lovesc backhand cu o mana si altii cu doua maini. La fel, unii copii au adoptat un 
fel de “grip”, unii lovesc mingea “ on the rise”, “agressive net players” sau doar “ baseline 
players”, si totul este in functie de temperamentul si aptitudinile fizice ale fiecaruia. 

Proiecte de viitor?
 Pe termen scurt, un numar cat mai mare de copii de romani sa participe la cursurile 
noastre si sa inceapa sa iubeasca acest sport frumos. Consider ca tenisul este un sport foarte 
util, care poate sa te ajute sa ai sanatate si vigoare fizica. Dar cum toata lumea stie ca “mintea 
sanatoasa exista intr-un corp sanatos”, beneficiile sunt multiple. In acelasi timp filozofiile 
de viata si experientele traite prin tenis pot sa fie o calauza spirituala pe toate planurile vietii 
cotidiene. Pe termen lung, imi doresc ca grupa mea de “ Elite tenis” sa se mareasca continuu 
si sa putem sa auzim in viitorul nu foarte indepartat ca unii dintre ei au ajuns sa mearga cu 
succes pe calea performantei in tenis. La modul idealistic, ar fi frumos  sa putem sa infiintam 
un nou club de tenis care sa aiba la baza adulti si copii romani, pe langa care sa putem sa 
avem o “ Scoala de Tenis- RomTenisNZ“ cu grupe la toate nivelele, mai ales grupe speciale 
de performanta. La scara extinsa, aceasta scoala ar putea sa functioneze pe langa o mica 
scoala privata care sa deserveasca  din punct de vedere academic in principal pe copiii care 
sunt implicati in tenis. Stiu ca suna foarte idealistic ce spun, si ca ar fi o mare investitie, dar 
cine stie, marele bilet la Lotto... Intre timp, putem visa. E gratis si face bine psihicului.

Interviu de Mihaela Enache
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Ana Aslan s-a nascut la Braila pe 1 ianuarie 1897 si a murit pe 20 mai 1988, la 
Bucuresti. A fost unul dintre cei mai cunoscuti medici romani, fiind specializata 
in gerontologie. A fost academician din 1974 si director al Institutului National de 
Geriatrie si Gerontologie intre anii 1958 si 1988. 
 A evidentiat importanta procainei in ameliorarea tulburarilor distrofice le-
gate de varsta, aplicand-o pe scara larga in clinica de geriatrie, sub numele de Gero-
vital. Numeroase personalitati internationale au urmat tratament cu Gerovital: Tito, 
Charles de Gaulle, Hrusciov, J.F. Kennedy, Indira Gandhi, Imelda Marcos, Marlene 
Dietrich, Konrad Adenauer, Charlie Chaplin, Kirk Douglas, Salvador Dali. Ana 
Aslan a inventat (in colaborare cu farmacista Elena Polovrageanu) produsul geriatric 
Aslavital, brevetat si introdus in productie industriala in 1980. Ana Aslan a fost cel 
mai mic dintre cei patru copii ai Sofiei si ai lui Margarit Aslan, o familie de intelec-
tuali. A urmat cursurile colegiului Romascanu din Braila. La 13 ani isi pierde tatal. 
Familia Aslan paraseste orasul natal si se muta la Bucuresti. In 1915, Ana absolva 
Scoala Centrala din Bucuresti. La 16 ani, viseaza sa ajunga pilot si chiar zboara 
cu un mic aparat, tip Bristol - Coanda. In cele din urma se decide sa devina medic. 
Declara greva foamei pentru a infrange impotrivirea mamei si se inscrie la Facul-
tatea de Medicina. In timpul Primului Razboi Mondial, ingrijeste soldatii in spita-
lele militare din spatele frontului de la Iasi. Dupa intoarcerea la Bucuresti, in anul 
1919, lucreaza alaturi de marele neurolog Gheorghe Marinescu. Trei ani mai tarziu, 
absolva Facultatea de Medicina. Este numita preparator la clinica II din Bucuresti, 
condusa de profesorul Daniel Danielopolu, care o indruma si in alcatuirea tezei de 
doctorat. Urmeaza o activitate didactica si spitaliceasca la Filantropia, Institutul 
Clinico-Medi-cal al Facultatii de Medicina din Bucuresti, Clinica Medicala din 
Timisoara, Spitalul CFR. Din 1949, devine seful Sectiei de fiziologie a Institutului 
de Endocrinologie din Bucuresti. Este punctul de plecare al carierei ei de gerontolog. 
Experimenteaza procaina in afectiunile reumatice, in cazul unui student tintuit la pat 
din cauza unei crize de artroza. Continua cercetarile intr-un azil de batrani si evi-
dentiaza importanta procainei in ameliorarea tulburarilor distrofice legate de varsta. 
Obtine rezultate remarcabile, care sunt comunicate Academiei Romane. In 1952 
prepara vitamina H3 (Gerovital), produs geriatric brevetat in peste 30 de tari, iar in 
1980 inventeaza, impreuna cu farmacista Elena Polovrageanu, Aslavital, un pro-
dus geriatric cunoscut in intreaga lume. A fost membra a Academiei de Stiinte din 
New York, membra a Uniunii Mondiale de Medicina Profilactica si Igiena Sociala, 
membra de Onoare al Centrului European de Cercetari Medicale Aplicative, membra 
in Consiliul de Conducere al Asociatiei Internationale de Gerontologie, membra a 
Societatii Nationale de Gerontologie din Chile si presedinta a Societatii Romane de 
Gerontologie. In 1952 a obtinut premiul international si medalia “Leon Bernard”, 
prestigioasa distinctie acordata de Organizatia Mondiala a Sanatatii, pentru contribu-
tia adusa la dezvoltarea gerontologiei si geriatriei.

POVESTEA ANEI ASLAN



„Iata Anul Nou, s-a apropiat, din ceeer”. Asa cantau cu ani in urma, copiii strazii 
veniti la cersit in metrou. Intr-un fel, aveau dreptate micutii in ceea ce spuneau – 
caci daca mai prindem inca un An Nou, acest lucru ne este dat de la Dumnezeu. 
Cum ziceam deci, Anul Nou 2013 a venit si deja o parte din el a si trecut. Dovada ca 
asa stau lucrurile sunt bradutii inca verzi, stufosi si frumosi, ce zac aruncati pe langa 
cosurile de gunoi prinse de stalpii de iluminat care strajuiesc trotuarele. Ce mai tura-
vura, s-au dus Craciunul si Revelionul, s-a zis cu distractia, a inceput munca. 
 M-am intors si eu la munca, dupa un concediu de zece zile. Am pornit-o de 
acasa dis-de-dimineata, joi 3 ianuarie, la minus cinci grade. Mai greu, mai cu somnu’ 
in gene, am razbit pana la urma sa ajung la statia de metrou. Aici, liniste, oameni 
care la fel ca si mine isi reveneau dupa sarbatori. Drumul a fost placut as spune, pen-
tru ca aproape reusisem sa atipesc stand pe scaun, in vagonul care se legana relaxant, 
pe sine. Am iesit din metrou si m-am oprit la semafor. In fata mea, asteptand si ea 
culoarea verde, se afla o duduie. O priveam din spate – par bogat, roscat, cazandu-i 
in inele pana aproape de solduri, sacou elegant, de stofa, strans in cordon pe talia de 
viespe, poseta luxoasa, de piele. Urmau o pereche de pantaloni scurti - ce-i drept, 
grosi, insa doar atat cat sa-i acopere domnisoarei posteriorul, o pereche de picioare 
lungi si frumoase si niste botine din cele mai fine, cum spunea candva, cantecul. 
Muta de admiratie, n-am observat ca se facuse verde. M-a trezit brusc, un claxon. 
Pe geamul unui BMW oprit la stop, scosesera capul, unul in dreapta si celalalt in 
stanga, doi domni ce i se adresau domnisoarei in pantalonasi:
 - Hei, papusa, striga unul, nu ti-e frig? Ce dezbracata esti!!!
 - Vrei sa te incalzim noi?, a adaugat celalalt. Uiti imediat de frig.
 - Hei, n-auzi? Ia uita-te-ncoa! Hai la noi in masina, sa vezi ce bine o sa iti 
fie, ce te-ncalzim! Sincer, mi se facuse rusine. Ma gandeam ca la fel i-o fi rusine si 
tinerei pe care cei doi o-nghesuiau acum cu vorbele lor. M-am grabit sa traversez. 
Tinerica a ramas in urma, taind strada incet, la pas, sub privirile devoratoare ale 
soferului si ale colegului acestuia, care nu se mai opreau din a-i face invitatii care de 
care mai fanteziste, la ei in masina. Fara sa ii prea pese ca pietonii intorceau capul 
dupa ea, „Pantaloni Scurti”, caci asa o botezasem deja in gand, si-a vazut de drum si 
la fel au facut si cei doi care incercasera sa o agate. Mie mi-a fost rusine, ei probabil 
ca nu i-a fost, lor le-o fi fost macar o clipa, rusine? 
 Dar povestea nu se termina aici. Nici n-ajung bine la urmatorul semafor, 
cand langa trotuar trage un Volkswagen, din care se da jos tacticos, cu maniere si 
finesuri, o alta fatuca. In blugi si cu un hanorac, cu parul negru frumos intins cu 
placa, atarnandu-i pe umeri, fardata strident, copila, caci nu cred sa fi avut mai mult 
de 21 de ani, se propteste in fata unui Mega Image, ramanand sa astepte, cu mainile 

IATA ANUL NOU, S-A APROPIAT, DIN CER VA FI IMPODOBIT...
in buzunare. Volkswagenul demareaza in tromba. 
Se face rosu si o dubita parcheaza in dreptul fetei, 
in asteptarea culorii verzi. Din nou, scenariul 
cunoscut. Pasagerii din dubita deschid geamurile si 
incep:
 - Esti cu mamica sau cu taticul, frumoaso?
 - Ia zi, de ce te-ai oprit asa devreme la colt 
de strada? 
 Fata nu raspunde. Ii priveste insa, zam-
bind cu subinteles pe cei doi. „S-o fi cunoscand de 
undeva cu astia?”, imi spun si eu, observand-o cum 
ii sorbea din ochi pe craii ce o curtau. 
 - Cu dumnevoastra vorbesc obraznicii as-
tia, doamna?, rosteste o femeie langa mine. Uluita, 
nevenindu-mi sa-mi cred auzului, mai sa imi scape 
geanta si punga cu mancare din maini, ii raspund 

Corina Diamanta Lupu

intepat trecatoarei, care sosita prea tarziu la fata locului, nu pricepea in ruptul capu-
lui cine cu cine se converseaza: 
 - Nu, doamna, nu cu mine. Eu am o varsta, nu mai trezesc pasiuni subite!
Pana sa mai apuce insa vreuna dintre noi sa mai spuna ceva, locatarii dubitei incep 
cu un repertoriu pe care hartia sau ma rog, ecranul computerului, nu il suporta, chiar 
daca stim din mosi-stramosi ca papirusul indura orice. Ciudat, dar domnisoara catre 
care se indreapta tirul de descrieri luate din filmele pentru adulti, nu pare a fi nici 
impresionata si nici suparata de cuvintele pe care i le trimit cei doi. Poate doar putin 
magulita... Ii las in urma si grabesc pasul. Mai am de trecut vreo doua semafoare 
pana sa ajung la serviciu si cine stie, Doamne fereste!!! Se vede treaba ca o fi lumea 
cu chef dupa atata distractie, ca altfel, cum sa imi explic asemenea peripetii? Sau 
poate ca asa o fi fost la ei la trecerea dintre ani? Stiti cum era pe vremuri, prima si 
a doua zi de Anul Nou ne intreba televiziunea daca dorim sa revedem selectiuni din 
programul de Revelion. Or fi vrut si domnisoarele si domnii de care v-am povestit sa 
revada cate ceva din ceea ce li s-a intamplat pana si dupa miezul noptii de 31 decem-
brie 2012 spre 1 ianuarie 2013! 
 Or fi vrut, n-or fi vrut, e treaba lor. Eu doar v-am istorisit cum s-au petrecut 
lucrurile. Ca doar e iarna si e frumos sa stai de povesti la gura sobei. Stiti cum zicea 
George Toparceanu: „Lung prilej de vorbe si de ipoteze”. (Bucuresti, ianuarie 2013)
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La inceputul anilor ’70, calatorul care trecea prin Vevey, orasul de pe malul lacului Leman 
aflat la 20 km de Lausanne, putea intalni deseori un domn in varsta, cu o tinuta impunatoare, 
care trecea prin centrul orasului, imbracat cu un impermeabil marinaresc galben, pe o veche 
bicicleta neagra, recuperata din surplusurile armatei elvetiene. Domnul cu un aspect de dip-
lomat la pensie se dirija mai in fiecare saptamana spre o agentie de voiaj din centrul orasului, 
unde cumpara cu regularitate un bilet dus-intors pentru Paris, si disparea pe urma intr’un 
castel straniu – jumatate cetatuie neo-gotica, jumatate biserica post-romantica – asezat pe 
malul lacului, langa debarcaderul unde acostau cu regularitatea ceasurilor elvetiene vapoarele 
ce traversau intinderea apei, uneori albastra si deseori gri-vanat.
 Acest „om grabit”, cum il numise „jet-set”-ul dintre cele doua razboaie mondiale 
dupa titlul uneia din cartile sale, era Paul Morand, scriitor, fost diplomat, membru al Acade-
miei Franceze. E drept ca titlul de „membru al Academiei” fusese greu castigat, pentru ca 
– se spune – generalul De Gaulle s’a opus cu toata forta alegerii lui la acest fotoliu mult 
dorit. Generalul isi amintea ca Paul Morand fusese ambasadorul Frantei la Bucuresti intre 
august 1943 si mai 1944. Chiar daca „ministrul Frantei” – titlul oficial purtat de Paul Morand 
in Romania – n’a lasat o amintire de neuitat in acest post, in care gurile rele spun ca princi-
pala lui preocupare a fost salvarea averii sotiei lui, fosta printesa Sutu, nascuta Chrisoveloni, 
acreditarea de catre regimul de trista memorie de la Vichy era un handicap major care l’a 
costat o asteptare de mai bine de 20 de ani.
 In mod curios, pe cand era la Bucuresti, Paul Morand simtea deja sfarsitul aventurii 
fasciste, dar in acelasi timp evita sa ajute fortele gaulliste, din ce in ce mai active. Un atasat 
de ambasada din acea epoca povesteste ca Paul Morand aflase ca un soldat aliat parasutat in 
Romania era ascuns de colaboratorii lui, dar ca a insistat sa nu stie nimic in mod oficial din 
ce se intampla in mod discret in jurul lui. In orice caz, autorul unei cantitati impresionante de 
succese de librarie din perioada interbelica, a inteles poate mai bine decat orice strain esenta 
sufletului si culturii romanesti, si mai ales a stiut sa o redea cu un umor inegalat in cartea 
intitulata „Bucarest” publicata in 1935. Desigur ca sotia lui, Hélène Chrisoveloni, cea despre 
care Cocteau spunea in mod ironic ca semana cu o „Minerva care si-a inghitit bufnita” – 
mai bine zis o Athena, avand in vedere originile ei elene – l-a ajutat sa patrunda in cercurile 
romanesti din Bucuresti si Paris, unde tinea salon deschis tuturor personalitatilor artistice 
si mondene ale Europei, intai la Hotelul Ritz din Place Vendôme si ulterior in hotelul sau 
particular din avenue Charles Floquet, la poalele turnului Eiffel.
 Dar intuitia lui de scriitor si calator al lumii l-a facut sa inteleaga lucruri pe langa 
care atitia altii au trecut fara sa-si dea seama. Astfel, Paul Morand citeaza cu ironie moldo-
valahul instalat „rue de la Paix”, care afirma: „Lumea e un desert care nu are decat o oaza, 
Parisul!” El insa nu a gasit fericirea decat in ultimii ani, la Vevey, unde a locuit intre 1948 
si 1976. „Les années les plus heureuses de ma vie” mentioneaza o placa instalata pe zidul 
lepros de la ”Chateau de l’Aile”, locuinta in care au trait scriitorul si sotia lui pana la moarte.
 Ultima lor locuinta se gaseste insa la aproape 800 km de acest cuib al fericirii. In 
cimitirul ortodox din Triest, pe culmea dealului care domina golful Venetiei – „Venetiilor”, ar 

UN OM GRABIT, CU UN IMPERMEABIL GALBEN

fi spus Paul Morand dupa numele uneia din cartile sale cele mai celebre, scrisa in 1971 – ca-
latorul grabit, care cauta exotismul marilor departari, si-a gasit odihna la piciorul unui obelisc 
impunator strajuit de un inger de marmura alba. Un epitaf, scris in greaca si franceza spune:
„Calatorule, continua-ti drumul cu cea care a fost si va fi intotdeauna ingerul tau pazitor”.
 Intr’adevar, greu s’ar putea gasi un loc mai potrivit pentru o calatorie imobila decat 
acest cimitir aflat in orasul frontiera a trei mari civilizatii europene (latina, germana, slava) 
strabatut de “Bora”, vantul aprig care traverseaza Europa din muntii Boemiei pana la apele 
Adriaticii. Si greu ar fi gasit sotii Morand o companie mai aleasa decat umbrele lui Rainer 
Maria Rilke, a imparatului Mexicului Maximilian de Habsburg sau a regelui Frantei Charles 
X, ce au marcat cu prezenta lor pentru eternitate imprejurimile orasului care a reusit timp 
de cativa ani dupa cel de-al doilea razboi mondial sa se mandreasca cu titlul mult invidiat de 
„Teritoriu liber al Triestului”! 
 N.B. Pe 28 februarie 2001, editura pariziana Gallimard a lansat „Jurnal inutil”, 
cartea de memorii scrisa de Paul Morand, care acopera in doua volume perioada 1968-1976. 
Admiratorii lui au asteptat cu nerabdare revelatiile scriitorului, care a impus ca acest jurnal 
sa nu fie publicat decat in secolul XXI. In toate documentele in care era citat numele ei de 
familie, si la care a avut acces, Hélène Crisoveloni i-a corectat ortografia, lasand un singur 
„s”, cu exceptia mormantului! In acest articol am respectat dorinta ei.

Adrian Irvin Rozei

Stanga: Locul de veci al sotilor Morand, cu vedere spre Marea “Venetiilor”.
Dreapta: Chateau d’Aile din Vevey – unde Paul Morand a locuit in ultimii ani din viata.
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Multa vreme s’a crezut ca Tara Romineasca s’a intemeiat printr’o descalecare din 
Fagaras. De acolo ar fi venit Negru Voda, pe la sfarsitul veacului al XIII-lea, ar 
fi ocupat tinutul dintre Carpati si Dunare, intemeind orase, facand curti domnesti, 
ridicand biserici. Asa povesteste traditia literara pastrata in cronica cea mai veche 
a Tarii Romanesti, asa au crezut, mai inainte, istoricii, influentati, cu siguranta, si 
de intemeierea statului moldovean care s’a facut, intradevar, printr’o descalecare.
Astazi, stim insa ca faptele s’au petrecut altfel. Intemeierea Munteniei nu se
datoreste unor descalecatori din Fagaras, ci reunirii sub o singura stapanire roma-
neasca, a diferitelor formaiiuni politice, cnezate si voievodate, din dreapta si din 
stanga Oltului. Ea nu s’a facut dintr-odata, intr’un singur an, ci a cerut mai multe 
decenii. A fost precedata de incercarea neizbutita a lui Litovoi si a fost incoronata de 
stralucita biruinta din 133o a lui Basarab cel Mare, Intemeietorul.
 Dupa moartea regelui Stefan al V-lea al Ungariei (1272) si pe timpul cand 
urmasul sau Ladislau al IV-lea era inca minor, voievodul Litovoi foarte probabil 
una si aceeasi persoana cu Litovoi din 1247 ocupa, impreuna cu fratii sai, o parte 
din posesiunile pe care le avea coroana ungara dincoace de munti si refuza sa mai 
plateasca tribut. Nu stim exact unde erau tinuturile ocupate de Litovoi; pare-se in 
spre Olt, sau chiar la rasarit de acest rau. Vazand ca somatiunile de restituire nu au
niciun rezultat, ungurii intreprind o expeditie impotriva voievodului rebel. Ea a avut 
loc intre 1272 si 1276, mai probabil in 1273. Soarta armelor n’a favorizat pe Litovoi; 
el pierde vieata pe campul de lupta: iar fratele sau Barbat este prins, adus la curtea
regelui ungar si silit sa se rascumpere cu o suma insemnata de bani. Prima incercare 
deci de a mari Tara si a o face independenta a dat gres. Razboiul cu Ungurii ne arata 
totusi ca voievodatul lui Litovoi ajunsese la o desvoltare insemnata, de vreme ce 
dispunea de forta militara necesara unei lupte ca aceea care avusese loc si de suma 
importanta de bani reclamata pentru eliberarea lui Barbat. 
 Dar ceea ce nu izbutise voievodul din dreapta Oltului, va face cel din stanga 
lui. Dupe Meneslau urmeaza aci in scaun Tohomer sau Tihomir, iar dupe acesta, fiul
Basarab. Cum s’au desfasurat evenimentele care au dus la formarea statului Tarii 
Romanesti, nu stim exact; constatam insa ca in 1324 acest stat exista si avea ca 
domn stapanitor pe Basarab. Foarte probabil ca Banatul si cetatea Severinului au fost 
ocupate cu sabia. Cert este ca intre 1291 si 1324 nu se mai gasesc in documentele
ungare mentionati banii de Severin, ceea ce inseamna ca aceasta posesiune nu se mai 
afla in stapanirea coroanei ungare. Voievodatul lui Litovoi precum cnezatele unde 
stapanisera in 247 loan Farcas se poate sa fi fost ele ocupate tot cu sabia. Se poate 
de asemenea ca relatii de familie - o inrudire prin casatorie de pilda - sa fi permis 
reunirea unora dintre aceste formatiuni. Cert este ca in 1324, voievodul de la Arges 

EPISODUL   : INTEMEIEREA TARII ROMANESTI 
Campulung, Basarab Intemeietorul, stapanea un tinut intins, intre Carpati si Dunare, 
incepand dela Portile de Fier si mergand pana in marginea Baraganului. Tara Roma-
neasca sau Muntenia se intemeiase. La realizarea acestui act fundamental al trecutu-
lui nostru a contribuit o conjuncture politica externa favorabila. Ungaria, vecinul cel 
mai puternic si direct interesat, trece la inceputul secolului al XIV-lea, printr’o lunga 
criza interna, printr’o perioada de anarhie provocata de lupta pentru tron. In 1301 
moare regele Andrei al III-lea si odata cu el se stinge, in linie barbateasca, dinastia
arpadiana. De razboiul care incepe acum intre pretendentii la tron, razboiu terminal 
prin biruinta, in octomvrie 1307, a lui Carol Robert de Anjou, se folosesc voievozii 
de la Arges spre rotunji hotarele: o interventie a Ungurilor, ocupati la ei acasa, nu se 
putea produce. Pe de alta parte, cealalta putere, dinspre rasarit, anume imperiul ta-
taresc, era si ea in scadere; de altfel raporturile noastre cu Tatarii se constata a fi bune 
in acest timp; dovada ca Basarab va fi ajutat de ei in razboiul din 133o.
 In 1324, noul rege al Ungariei, Carol Robert, recunoscand situatia creata, 
e in raporturi bune cu domnul muntean; ele se mentin si in 1327; curand insa, dupa 
aceea, in 1330, se ajunge la un conflict armat, a carui urmare va fi independenpa 
Tarii Romanesti. Cauzele conflictului nu sunt bine cunoscute; se pare insa ca vino-
vati au fost doi sfetnici ai regelui ungar care doreau sa aiba pentru ei taxa lui Ba-
sarab, sau macar Banatul de Severin. Somat sa restitue aceasta ultima posesiune si 
sa plateasca tributul, Basarab refuza. Atunci Carol Robert strange o armata insem-
nata. In Septemvrie 133o, porneste impotriva lui. Cetatea Severinului cade; vazand 
aceasta, domnul muntean e dispus sa incheie pace, oferind prin soli demni de toata 
cinstea (cum spune cronica ungureasca) sa plateasca tributul cerut, sa dea o desp-
agubire de razboiu trimisa chiar pe fiul sau la curtea ungara. Aceste propuneri foarte 
avantajoase sunt insa respinse de infumuratul angevin care indrasneste chiar sa spuna 
solilor ca Basarab e pastorul oilor sale si ca-1 va scoate de barba din ascunzisurile 
sale. Armata ungara porni mai departe. Voievodul muntean facuse insa, dupa obiceiul 
de totdeauna al tinuturilor noastre, pustiul in fata dusmanului. Carol Robert ajunse in
sfarsit in fata cetatii dela Arges; ostasii sai nu gaseau insa nimic de ale mancarii, asa 
ca, in curand, incepura a suferi de foamea cea mare; in cele din urma, trebui sa se dea 
porunca de intoarcere. Aci, in drum spre casa, ii ajunse pe Unguri pedeapsa. Pe cand 
armata lor se angajase intr’o vale lunga si stramta, ostasii lui Basarab, care ocupasera 
inaltimile si inchisesera cu sanvuri si cu valuri de pamant iesirea, incepura sa pra-
valeasca asupra ei bolovani si copaci sau sa traga cu sagetile in gramada. Prapadul a 
tinut patru zile (9-12 Nov) si a cazut atunci multime de Unguri. VA URMA 
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Cristi Dumitrache

Apelul anual al organizatiei SAFE, m-a gasit imbracat 
intr-un cocos imens si galben, pe care-l puteai vedea 
chiar si dintr-un avion al Air New Zealand, incercand 
sa strang bani pentru a sustine campaniile de publicitate 
ale anului viitor. Cu unica sursa de finantare acest apel, 
organizatia se baza pe voluntarii care trebuiau sa asi-
gure o mare parte din bugetul anual, respectiv aproxi-
mativ 300.000 NZ$. 
 A fost o experienta extraordinara, ale carei 
satisfactii nu le puteam banui din afara, au fost doua 
ore din viata pe care le-am donat spre beneficiul tuturor 
animalelor din Noua Zeelanda care sufera si nu au o 
voce.Am reusit sa strang aproximativ 140 de dolari, iar 
pe plan national s-au strans cei 300.000 de dolari atat 
de necesari. Cei peste 1000 de voluntari au luat cu asalt 
strazile oraselor, peste tot in Noua Zeelanda, echipati 

in gaini, porci, vaci, pinguini si chiar si ursi polari. Si, desi am murit de caldura, in 
costumul meu de lana, a meritat, pentru ca am plecat acasa cu sentimentul datoriei 
implinite. S-a terminat o lupta, cu o mica victorie, razboiul continua, cu toate fortele 
si pe toate planurile, inclusiv din acest colt de revista. Ne asteapta campanii diferite, 
pentru diverse cauze. Pentru ca, din pacate, nu avem a ne plange de lipsa subiectelor 
de campanie. Peste tot in lume, dar mai ales 
in tara in care traim, un animal sufera intr-o 
cusca, insingurat, chinuit, maltratat si ucis, 
pentru a servi drept hrana sau cobai marelui 
cuceritor care este omul. Am auzit recent, de 
la un prieten, ca multi dintre romanii nostri 
de aici si-au schimbat obiceiurile culinare, 
din motive etice sau de silueta. Acest fapt 
nu poate decat sa bucure si sa dea speranta 
pentru viitor. Poate ca acest trend va conti-
nua, iar cei care vor dori sa inteleaga ca o 
schimbare poate veni doar din noi ni se vor 
alatura in aceasta lupta. Daca se va intampla 
asa, ne vom bucura, daca nu, vom continua 
sa luptam pana ii vom convinge ca semive-
getarianismul si vegetarianismul aduc doar 
beneficii celor ce adopta aceste noi stiluri de 
alimentatie.       

APELUL ANUAL SAFE Richie Hardcore, 33 de ani, este un faimos dj neo-zeelandez care indeamna la vegetarianism. Dar 
nu numai atat. Atunci cand nu mixeaza muzica lucreaza pentru CAYAD, o initiativa a Ministerului 
Sanatatii axata pe reducerea problemelor cauzate de consumul excesiv de droguri si alcool. El con-
cureaza international si in luptele Muay Thai. Am putea crede despre el ca este un dur, insa dedesubt 
veti gasi o inima de aur, aplecata spre compasiune si responsabilitate fata de mediu. Iata mai jos un 
scurt interviu cu Richie, pentru a explica reclama pe care o puteti vedea in pagina urmatoare.

De ce ai devenit vegetarian si cand s-a intamplat asta?
 S-a intamplat in 1999/2000, atunci cand aveam 19/20 de ani. Pe vremea aia ascultam o 
groaza de punk/rock si hardcore. Etica vegetarianismului si veganismului a inspirat multe dintre 
trupele acelor ani (The Smiths au chiar o piesa care se numeste “Meat is murder“, “Carnea e crima“), 
asa ca am inceput sa explorez de unde venea mancarea pe care o inghiteam. Sa fiu sincer, nu ma 
preocupase deloc pana atunci. Rusinos, nu? Picatura care a umplut paharul a fost un eseu despre 
vegetarianism, scris pentru mine de unul dintre prietenii mei, si-atunci m-am decis sa ma schimb.  

INTERVIU CU DJ-UL RICHIE HARDCORE
Care este cel mai important lucru pentru tine, ca vegetarian?
 Pai, sa vedem, chiar daca stiu ca este practic imposibil sa evitam ranirea Pamantului si a 
mediului, in aceasta epoca moderna, cred ca te simti extraordinar atunci cand iei o decizie  personala, 
pe care nu ti-o impune nimeni, o decizie prin care incerci sa minimizezi in fiecare zi lucrurile rele pe 
care trebuie sa le faci, ca n-ai incotro. 
 
Cum ai facut schimbarea? A fost greu?
 Mi-am scos din meniu diferitele tipuri de carne, progresiv, pana le-am eliminat complet. 
Odata ce m-am obisnuit cu asta, m-am asigurat ca nu mai consum nici alte produse animale derivate, 
produse pentru care animalele trebuie sa moara, ca rennetul, grasimile animale sau gelatina. Cred 
ca am reusit sa o fac rapid si sensibil, asa ca nu am suferit deloc. Nu a fost greu deloc, si a devenit 
si mai usor cu timpul. Cu certitudine este mai usor acum sa devii vegetarian, pentru ca acum 10 ani 
optiunile in restaurant erau mult limitate.

Familia, prietenii tai, au devenit si ei vegetarieni?
 Fratele meu este chiar vegan, si unul foarte strict, si aproape toti prietenii mei sunt vegetari-
eni sau macar nu mai consuma carne rosie. 

Care este mancarea ta favorita?
 Dificila intrebare, dar cred ca este mancarea tailandeza. Vegetarianismul este foarte respec-
tat in cultura thai, jucand un rol central si in Buddhism, asa ca au tone de mancaruri absolut delicioa-
se si absolut vegetariene. 

Iti multumim si te rugam sa ne indici  cateva restaurante bune pentru vegetarieni in Auckland.
 Sunt atat de multe. Daca vreau thai food, Malenee din Point Chevalier sau Thai House 
din Ponsonby Road. Tot aici exista si Coco’s Cantina. Apoi cafenele, Domain and Ayr, Federal and 
Wolfe si Kokako Grey Lynn, precum si Vinyl Coffee din Dominion Road.
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and give 
yourself 
an edge

For you, for the planet, for the animals.

“It feels great to make a conscious 
decision everyday, to minimise my impact 
on animals and the planet”
Richie Hardcore 
DJ AND THAI KICKBOXER
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Pilat:
(vizibil relaxat, spalandu-se pe maini)

Ma simt cu cugetul curat
dupa aceasta precizare,

fapt pentru care tin sa fac
o necesara indreptare: o nebunie-i sa afirmi

ca esti si zeu si om deodata;
dar cand pretinzi ca esti si rege,

ticneala trebuie stopata!
De-aceea, eu voi ordona sa fie-n rege deghizat

si-apoi luat la scarmanat
acest erou de mucava.

Da soldatilor ordinele necesare pentru batjocorirea 
lui Iisus, dupa care se intoarce langa cei doi preoti 

si continua:

Poporu-acum sa-l intrebam
cui libertatea i-o va da –

preablandului ticnit Isus, ori fiorosului Baraba?

De trei ori Pilat cere multimii pestrite si 
zgomotoase sa aleaga intre Iisus profetul si Baraba 
talharul si tot de-atatea ori aceasta urla: „Baraba”!

Pilat: (aparte)
Vai tie lume de haram!

Ce sanse de schimbare ai cand visatorii tai de soi
in schimbul leprelor ii dai?

Nu mi-i rusine nici cu mine –
niscaiva timp m-am agitat,
ca in final sa demonstrez 

ca sinele mi-i neschimbat...

PONTIUS PILAT 4

George Petrovai

In istoria zbuciumata a romanilor, timp de mai multe secole, codrii, nepatrunsii codri de-atunci au jucat importantul rol al fortaretelor de pe alte melea-
guri: Aici isi gasea adapost si liniste relativa tot romanul fugit din calea navalitorilor, aici se refugiau micutele dar curajoasele armate romanesti pentru 
organizarea indraznetelor atacuri asupra ordiilor asiatice si tot aici si-au gasit un binemeritat sfarsit trufasele armate maghiare, turcesti sau poloneze, care 
au cutezat sa se aventureze in necunoscut pentru nimicirea celor ce se incapatanau sa-si apere „saracia, si nevoile, si neamul”. Caci pe-atunci codrul era 
frate bun cu romanul. Iata de ce nu-i intamplator faptul ca fundamentele culturii romanesti, durate din substanta vie a creatiei populare, se origineaza in 
legatura inseparabila dintre om, munte si padure. Din acele vremuri de maretie teofanica, cand romanul era mult mai aproape de ceruri prin dragostea lui 
patimasa fata de pamantul natal, din acele vremuri, prin urmare, ne tragem seva de popor respectat, dimpreuna cu tot ceea ce inca-i confera distinctie si 
demnitate – iubire de patrie, identitate culturala, cinste, omenie, ospitalitate. Dar intinsii codri de odinioara, astazi au devenit doar amintiri! Caci romanul 
postdecembrist, modern in naravuri si profund ticalosit in esenta (venerabilul Neagu Djuvara spune cu amaraciune ca in romanul de azi nu izbuteste sa-l 
descopere pe romanul din perioada interbelica!), romanul de-acum, deci, intelege sa scoata bani chiar si din piatra seaca, fara sa-i pese de morala, legi, 
semeni, ori de ce va urma. Asa ca, pretutindeni in Romania padurile sunt macelarite, caci pretutindeni gaterele far’ de numar lucreaza zi si noapte. Nu se 
stie cate dintre ele lucreaza legal, dar se stie ca toate se „hranesc” cu masa lemnoasa, care, daca nu este in intregime furata, atunci macar este procurata 
pe cai dubioase, si ca stapanii acestor gatere se descotorosesc de rumegus pe unde se nimereste, de regula il arunca pe malul raurilor, incat apele noastre 
curgatoare, sau, ma rog, cele mai multe dintre el, au devenit niste imputiciuni de unde pestele fuge ingrozit, daca- fireste – mai are puterea sa o faca. 
Ti se rupe inima de jale cand vezi ce prapad s-a facut si continua sa se faca in falnicele noastre paduri de pana mai ieri (a se citi pana la Decembriada) 
– nenumarate cioturi ranjind la privitorul incremenit de uimire, precum resturile de dinti dintr-o uriasa gura stirba, mormane de crengi, dealuri rase 
ca-n palma. Iar de ai cumva ghinionul sa fii insotit de niscaiva straini, apoi realmente iti crapa obrazul de rusinea comentariilor si a exclamatiilor lor de 
surprindere, caci noi stim prea bine cu cata dragoste si pricepere isi ocrotesc ei padurile. In apusul Europei, ba chiar si in nordul doldora de paduri, orice 
taiere trebuie autorizata! Mai mult. Imi spunea un prieten, care s-a miscat cam peste tot in Europa, ca la finlandezi, de pilda, in locul fiecarui copac taiat, 
trebuie plantati de indata cinci puieti! Cu precizarea ca la locul taierii nu ramane nici macar o crenguta. Elocvent, nu-i asa?... In aceste conditii ale ne-
simtirii si bunului plac, pe cine mai poate sa mire ca si la capitolul suprafete impadurite, Romania este codasa intre tarile din Uniunea Europeana?! Cand 
toate sunt date peste cap, iar parlamentul, guvernul si cam toate institutiile statului sunt pline de megaraufacatori (unii chiar cu mai multe dosare penale), 
de mirare ar fi ca ceva sa se normalizeze si sa functioneze ca in alte tari. Devine tot mai evident ca suprafata padurilor viguroase ale unei tari reprezinta 
un indicator exact nu doar al gradului de civilizatie, ci mai ales a starii de sanatate si echilibru pentru poporul respectiv. O asemenea relatie nu este deloc 
hazardanta daca se au in vedere imensele foloase (de la cele economice pana la cele curative si estetice) pe care, in marea sa generozitate, padurea le 
pune la dispozitia omului chibzuit: purificarea aerului si filtrarea apei, fixarea solului, cel mai eficace mijloc de aparare (indeosebi la campie) impotriva 
vijeliilor. Unde mai punem ca palcurile si perdelele de padure de la ses constituie cea mai economica metoda (verificata si rasverificata) de sporire a 
productiei agricole, intrucat stiut este din experienta inaintasilor ca aceste cranguri nu numai ca apara plantele de furtuni, dar asigura si o foarte necesara 
rezerva de apa pentru perioadele de seceta. Si cum instalatiile de irigare din zonele de campie ale Romaniei au disparut aproape cu totul dupa Decembrie 
’89, sparcuite fiind de hoti, este lesne de inteles importanta pe care o detin, mai exact importanta pe care ar trebui sa o detina palcurile si perdelele de 
padure din zonele agricole ale tarii. Numai ca si la acest capitol, Romania detine o nedemna intaietate: in loc sa fie marite, suprafetele impadurite de la 
ses au fost matrasite aproape in totalitate! Atunci, ce sa ne mai mire periodicele calamitati, care – functie de anotimp – se abat tot mai pustiitor asupra 
romanilor si a agoniselii lor: uriase alunecari de teren (adevarate morminte pentru comunitati), primavara si toamna furia apelor slobozite de muntii 
despodobiti, vara secete prelungite, iarna introieniri de cosmar si in tot cursul anului furia cu care vantul isi face de cap, atata timp cat nici un obstacol 
natural mai acatarii nu-i curma avantul. Cu dreptate se spune ca fiecare cum isi asterne asa doarme, sau, ma rog, nu doarme... Dar vanatul? Indiscutabil 
ca vanatul mare si mic este in inseparabila legatura cu starea mediului ambiental. Daca nu se vor lua urgent masuri prohibitive, se va ajunge in curand sa 
fie mai multi vanatori decat iepuri, vulpi si lupi la un loc. Aproape ca nu mai exista vanat mic (iepuri, dihori, vulpi), necum din cel mare. Celebrul dicton 
latin – Non bis in idem, il consider just: Da, nu poti fi judecat de doua ori pentru acelasi delict! Atata doar ca la noi n-au fost judecati nici macar o data 
marii talhari, spertari si traficanti de influenta. Ba unii dintre acestia, bine cunoscuti in tara si strainatate, nu numai ca ies cu regularitate basma curata din 
toate potlogariile, dar chiar sunt rasplatiti cu inalte demnitati publice. Bunaoara, gloata puscariabililor din actualul parlament si guvern al Romaniei. In 
adevar, intr-o anumita economie de piata, totul este de vanzare... Iata de ce cu indreptatire se poate spune despre actuala invechita stare de lucruri de pe 
la noi: Sint ut sunt, aut non sint – Sa fie lucrurile cum sunt (in alta parte, nota mea, G.P.) sau sa nu mai fie!

DAR UNDE-S CODRII DE MAI AN?
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Kia ora, prieteni si confrati,
Ceea ce este curios este ca abia azi aflam ca in sfarsit dorinta noastra, samanta aruncata de 
noi in Noua Zeelanda a dat un rod minunat, paginile romanesti pe care le pastoriti in Auck 
land, orasul de care suntem indragostiti si in care revista Contact international si Acta Neu-
rologica Moldavica au functionat pentru aproape un an intre 2000 si 2001 cand am emigrat 
noi, Julieta si Liviu Pendefunda impreuna cu Sandra, fetita noastra mai mare si Elleny care 

la varsta de 9 zile a primit rezidenta permanenta in New Zealand, pasaportul fiind dovada ca 
este o kiwi adevarata. 

KIA ORA SI LA MULTI ANI!

Julieta si Liviu Pendefunda

Acum este o mare poetesa si pictorita, recunoscuta in Romania si Statele Unite, tradusa in 
multe limbi de circulatie si pastreaza nostalgia locurilor pe unde au trecut rotile caruciorului 
si talpile primilor ei pasi, plimbarile pe chei, in Albert Park sau pe Queen Street, hranindu-i 
imaginatia. Indiferent unde am fost apoi in lume, in Europa, Asia, America de Sud sau de 

Nord, in Africa, poemele si Jurnalul Sudului scrise in Auckland de Julieta sau Liviu Pende-
funda raman antologice. Pentru copii prima gradina zoologica, primul acvariu subacvatic, 

primul parc de distractie sunt cele din imprejurimile orasului sau langa golful Manukau. Ne 
bucuram ca v-am descoperit, ca va citim si suntem alaturi de realizarile voastre ca niste kiwi 
fugari doriti de primavara care acum abia a trecut acolo in pragul unei veri la fel de blande ca 

si iarna. Vesnica nostalgie nu ne opreste insa sa va dorim: Craciun Fericit si La Multi Ani!

Dragii nostri Julieta si Liviu, 
Ne bucuram foarte mult ca ne-ati scris si ca ne cititi. Nu am stiut de revista 

“Contact International“ pana astazi, asa ca am dorit sa consemnam si aici, pentru a 
ramane scris despre trecerea voastra prin Noua Zeelanda. Ne-am bucura daca ne-ati 
trimite pe adresa de email a revistei (romanianpages@yahoo.co.nz), cateva numere 

pe care le-ati publicat in Noua Zeelanda, poate si Jurnalul Sudului, pentru a republica 
texte de atunci si a ne aduce aminte impreuna de acei ani. Bine ati venit in “Familia 

PRNZ” si asteptam cu nerabdare materialele de la voi. Cristi Dumitrache, editor.

Un pustiu uitat sub gheata
imi pare un portret ascuns,

fluturand ca o paiata
vorbe care n-au nimic de spus.

Nu suntem numai duiumul
stand pe margini de paragini,
cand doar zarea ne e drumul

cautand vorbe in pagini.

VORBE DE POVESTE
Statornicia din noapte
chemarile le ingheata,

o vorba sculptata-n carte
ne cautam pentru o viata. 

Caut vorbe in izvoare,
frunzele m-asculta sigur

punand pe destin culoare,
cand m-aseaza intr-un mugur.

Rusu Constantin

ai coborat, Mihai, pe-acest pamant
din cerul tau cu astri si cu stele.

te-am asteptat - cu graiul tau cel sfant,
sa ne scrii limba-n blande menestrele.

 
doine aveam, balade, strigaturi
si lautari, cu cobze si cu naiuri.

barbatii hatri, cu cimilituri,
stiau sa cante ale noastre plaiuri

 
dar nu aveam un astru, te-am dorit
sa dai grairii noastre forma clara,

poetul nostru drag - si ai venit
pe Tara, cea mai sfanta primavara.

 
prin staulul tau cald din Ipotesti
in scutrec te-nfasara muze bune

care-au citit in astri ca tu esti
rapsodul nou al pildelor strabune.

 
padurea verde te-astepta si ea

si muntii falnici te chemau din zare,
Tu, prunc frumos, aveai pe frunte-o stea

ce te-a sortit sa nu ai alinare.
 

ai pus, Mihai, in graiul nostru rost
dar oameni hazi te prigoneau prin soarta.

maica-natura ti-a fost adapost
si-n veci - destinul ti-a deschis o poarta.

 
si ne-a fost dat ca pruncul cel balai,
din acest Om de semintie - teafar,
sa cante-n limba noastra un Mihai
si-n poezia lumii  -  un Luceafar!

GLAS DE URSITOARE

George Filip
Poezie scrisa la Montreal in 2013. 

In stanga, autorul langa statuia lui Eminescu din 
Montreal, sculptura realizata de Vasile Gorduz

in anul 2004.



Desi este domeniul in care m-am specializat, am preferat dintotdeauna planul micro 
al economiei, ferindu-ma cu incapatanare de corelatia cu etajele macro si, implicit, 
cu politica. Nu subiectul m-a intimidat, ci inertia care deriva din “uscaciunea” sa 
aparenta. Cu totii criticam lipsa de etica a politicienilor, dar, ciudat  mai nimeni nu 
propune o alternativa de rezolvare. Chiar daca nu zace-n fiecare dintre noi un geniu 
de talia unui Marx sau Taylor, nimeni nu ne impiedica sa propunem solutii. Poate 
n-avem cu totii chemare de cercetatator pasionat, asa cum aveau carismaticii nostri 
profesori universitari pe vremuri, dar o discutie interdisciplinara poate purta roade 
surprinzatoare. Cineva m-a invitat recent sa-mi imaginez cum ar arata o guvernare 
fara detestatele partide. De atunci ideea nu-mi mai da pace. SFP - Societatea fara 
partide sau acel Science Fiction Politic, cum l-a botezat sugubat interlocutorul meu, 
devine un subiect incendiar, mai ales acum, in prag de alegeri parlamentare. Pe fun-
dalul crizei sistemice care se propaga pe planeta ca un virus, dezbaterea internatio-
nala a inceput de fapt mai de demult, fara ca noi sa o fim observat. Cu toate acestea, 
ideea nu e noua. Wikipedia ne lumineaza sec: „Democratia fara partide este o forma 
de organizare politica cu caracter reprezentativ, exercitata in stat sau intr-o parte din 
el, prin care se desfasoara alegeri periodice fara participarea partidelor politice, toti 
candidatii la alegeri avand statut de candidati independenti.” Aha, deci s-a mai auzit 
„jos partidele”! Sigur ca da. Stiati ca in Grecia Antica nu existau partide? Pe atunci 
functiona democratia directa, in care cetatenii cu drept de vot optau pentru anumite 
legi, fara sa mai recurga la reprezentanti. La fel, cateva din cantoanele Elvetiei se 
guverneaza si azi dupa un model asemanator. Canada si Spania au monarhi inde-
pendenti iar Israelul si India au presedinti nepartinici. Chiar si Statele Unite ale 
Americii, administratia George Washington si prin primele sesiuni ale Congresului 
s-au infaptuit fara partide. Mai tarziu, in perioada 1867 – 1876 (scurta!), Mexicul a 
dispus de un sistem politic democratic fara partide, in care a existat o reala diviziune 
a puterii in stat, respect fata de lege, suveranitate statala, alegeri fara fraude, magis-
trati independenti si libertate de opinie. Asadar, problema nu pare a fi punerea in 
practica, ci mentinerea in stare de functionare a unui asemenea model de guvernare. 
A interzice partidele mi se pare cel putin la fel de riscant ca si masura de a le incu-
raja cresterea lor aberanta. Nu ma refer aici numai la dictaturi – cea comunista ne 
este cunoscuta - , ci si la interdictiile impuse prin metode democratice, asa cum s-a 
putut vedea recent in cazul Ugandei. Acolo, in anul 1986, pe baza unui referendum, 
s-a interzis infiintarea oricarui partid. Rezultatul a fost modest, politicienii functio-
nand sub acoperirea miscarii Movement Political System, care de fapt a operat ca 
un partid unic. Experimentului i s-a pus capat la scurt timp, in 2006 - culmea tot 

DEMOCRATIE FARA PARTIDE?
prin referendum! O ironie, caci plebiscitul este o metoda eminamente democratica. 
Abunda luarile de pozitie impotriva modelului democratic, care pasamite si-a fi trait 
traiul si mancat malaiul. Ziare de prestigiu precum Welt anm Sonntag sau Die Zeit 
acorda spatiu acestei “utopii” ce pe alocuri imbraca forma unui curent cat se poate 
de realist. Dar nu parerea specialistilor are acum intaietate. Meritul principal al dez-
baterii iscate azi este acela ca se poarta peste tot acolo unde de oamenii “obisnuiti” 
incep sa-si puna intrebarea fireasca daca nu cumva suntem spectatorii unei inscenari 
nereusite. Pe scurt, la ce mai folosesc partidele, cand programele lor sunt depasite, 
politicienii devenind niste actori autosuficienti? Imi amintesc cat de consternata 
am fost la scurt timp dupa decembrie 1989, cand se infiintase un Partid al Popesti-
lor – evident cu numerosi membri – care n-avea un program viabil, dar era indrep-
tatit la subventii ca si toate celelalte partide concurente. Cata demagogie! Farfuridi 
si-ar fi lins degetele. Lectia pe care am invatat-o atunci este ca incurajarea fortata 
a activitatii politice – atunci cand e perceputa doar ca o simpla aflare in treaba, e la 
fel de ineficienta ca si interdictia de a face politica. Apropo, stiati ca in unele tari 
nereprezentarea la vot se pedepseste prin lege? Cetatenii belgieni care absenteaza 
repetat la vot risca sa fie privati de drepturile lor cetatenesti (stiu ca stiti, dar e vorba 
printre altele de educatie, asistenta medicala, acte, legalizari, libertate de miscare, 
asistenta sociala etc., deci nu sunt nimicuri). In Peru si in Grecia, bunuri si servicii 
publice pot fi refuzate cetatenilor care nu-si exercita dreptul la vot. Raportat la aceste 
pedepse, amenda cu contravaloarea a trei salarii lunare care se aplica rezistentilor la 
vot din Bolivia pare o mustrare simpla. Cu totii suntem de acord ca se intampla ceva, 
dar nimeni nu prea stie exact ce. Multi doar se prefac ca ar propune noi forme de 
guvernare, cand, de fapt nu fac altceva decat sa instige la restructurarea in profunz-
ime a partidelor existente. Vor sa le schimbe numele, transformandu-le intr-un fel de 
crescatorii de politicieni profesionisti, adaptati noilor cerinte ale economiei. Cu alte 
cuvinte, se cauta aceeasi Marioara, dar cu alta palarioara. Fireste ca nu e suficient; ar 
fi doar o interventie cosmetica. Cine opteaza pentru instituirea meseriei de politician 
ca atare, incurajeaza izolarea lui de realitate, incurajandu-l sa comunice cu colegii de 
breasla, in cerc restrans, pe teme din ce in ce mai abstracte. Mai realista este ideea 
de a depune puterea de decizie in mainile celor care se pricep la domeniul respectiv: 
pentru sanatate – cadre cu pregatire medicala, pentru invatamant – profesori, pentru 
armata – ofiteri. Distribuirea raspunderii pe bresle – meritocratia - este o solutie de 
bun simt. VA URMA

Gabriela Calutiu Sonnenberg
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