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“Un om de nădejde nu poate
spune niciodată că nu mai e
nimic de făcut. Chiar împotriva
evidenţei.“
Mircea Vulcănescu
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Genghis Khan și mongolii – străpungeri
timpurii spre lumea modernă

„Sunt șapte sute
de ani de când un
om aproape a
cucerit pământul.
El s-a impus ca
stăpânul
a
jumătate
din
lumea cunoscută
Dan POPesCu și
a
inspirat
umanității o groază care a dăinuit
câteva generații. În decursul vieții
sale, acest om a primit mai multe
nume: «Marele omorâtor de oameni»;
«Blestemul
lui
Dumnezeu»;
«Războinicul sângeros»; «Stăpânul
tronurilor și al coroanelor». El este
însă mai bine cunoscut sub numele
de Genghis-Khan” . Așa începe un
prestigios istoric britanic – Harold
Lamb – cartea sa Genghis-Khan,
volum de mare succes prin anii ′920.

Dar și acum.
Am avut la îndemână versiunea
franceză a acestei lucrări realizată cu
seriozitate, cu interpretări originale și
interesante. Un spirit deschis, o
concepție realistă asupra istoriei,
asupra lumii și, în mod particular, o
vastă bibliografie asupra faptelor
„Blestemului lui Dumnezeu” i-au permis lui Lamb – cât și altor autori pe
care i-am mai consultat – considerații
pertinente atât asupra epocii lui
Genghis-Khan, cât și asupra celui
care – dovezile o susțin – a fost un
cuceritor de o anvergură superioară,
dar și de o cruzime incomparabil mai
mare, decât ale cuceritorilor de pe
scena europeană: Alexandru cel
Mare, Cezar sau, mult mai târziu,
Napoleon.
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Realităţi
“in glissando”(III)
22. români în america

MOttO
„Trebuie să ajungi la capătul unei existenţe şi al unei cariere
ca să poţi afirma cu sinceritate că nu ştii nimic.”
Conf. Univ. Dr.
jean negulesco
Cornel juCan, ulbs
În februarie 1968, era trimis în Iran pentru a fi consilier pe lângă
Şahinşahul Mohammad Reza Pahlavi ce dorea întemeierea unei industrii a filmului în Iran.
Între timp, el va fi parte din coproducţia irano-americană The Heroes (Eroii). În 1969, studiourile Fox îi acordă lui Negulesco comedia Hello and Goodbye care va aparea în 1970,
an în care se va filma şi The Invinceble Six.

continuare ^n pag. 4

continuare in pag. 2

Provocări în comerțul cu
amănuntul și tehnici
comerciale moderne
În
prezent,
comerțul cu
amănuntul cu
dominantă
alimentară,
din Europa,
se confruntă
asist. univ. Alma
cu o supracaPentesCu, ulbs pacitate
la

nivel de suprafață de vânzare, ceea
ce afectează cifra de afaceri a marilor rețele de magazine (Ardelean,
2014). Ținând cont de ritmul alert în
care acestea s-au extins, această
situație era oarecum previzibilă. Cu
toate acestea, apare întrebarea „Ce
este de făcut?”.
- continuare în pagina 7 -

Pagini de istorie şi viaţă economică
TRANHUMANȚA ȘI EMIGRAȚIA
MĂRGINENILOR
AJUNȘI ÎN DOBROGEA,
CRIMEEA ȘI SIBERIA (III)

Prof. Dr. Gheorghe
Preda

Oierii, ciobanii
lor și oamenii
cu
foamea
potolită, formau
chiar puncte de
rezistență îm-

potriva bolșevicilor.
Având în vedere cinstea, hărnicia și
omenia de care dădeau dovadă oierii
noștri, autoritățile comuniste aveau o
anumită reținere și considerație față de
ei.
Pentru a nu fi mereu în pierdere din
cauza devalorizării banilor, oierii s-au
adaptat, converteau rublele rusești în

ruble de aur, napoleoni și dolari, toate în
aur. Cumpărau deasemeni diferite
obiecte de aur, ceasuri, medalioane,
brățări, inele, haine costisitoare, blănuri
pentru soții, covoare orientale, dantele
franțuzești. A venit însă pârjolul revoluției
și de căderea economică a statului.
Au apărut noi și noi obligații date prin decrete pentru oieri, taxe, impozite etc.
Populația autohtonă s-a împărțit în
două: a săracilor porniți pe jaf și a cerlacilor (chiaburilor) oameni care prin
muncă și viață chibzuită au ajuns chiar
foarte bogați.
- continuare în pagina 6 -

PERU – INIMA
IMPERIULUI INCAŞ
Cu ani în urmă,
căutând zeităţi în
mitologii mai puţin
familiare nouă europenilor, am citit
despre culturile şi
civilizaţiile
precolumbiene
/
Prof. Dr. Elena
amerindiene (anteMaCavei
rioare descoperirii
de către Columb, în 1492, a Lumii Noi); sunt
cele aflate în Mexic şi în America Centrală
(Guatemala, Belize, Honduras), numite şi
mezoamericane (Olmecă, Toltecă, Aztecă,
Huaztecă, Zapotecă, Maya) şi cele din America de Sud – andine (zona Munţilor Anzi) –
Peru, Columbia, Ecuador, Bolivia, Chile.
În traseul turistic PERU-BOLIVIA-CHILE,
inedit prin peisaje (montane, deşertice) spectaculoase, ruine ale civilizaţiilor preincaşe şi
incaşă, muzee, lăcaşuri de cult somptuoase,
prima ţară pe care am vizitat-o a fost PERU,
cel mai vechi stat şi cu cele mai multe situri

arheologice din America. Este a treia ţară ca
mărime din America de Sud, după Brazilia şi
Argentina, are o suprafaţă de 1.285.216
km.p, este a patra ţară ca populaţie –
30.147.935 – din care: 45% indigeni,
descendenţi incaşi, 37% metişi, 15% europeni, 3% asiatici. Limbile oficiale sunt:
spaniola, quechua, aymara (băştinaşe). Majoritatea este catolică, sunt şi adepţi ai cultelor protestante şi amerindiene. Oamenii
sunt prietenoşi (vorba lui Nenea Iancu, „gianta noastră latină”), dornici să comunice, să
te îmbie să cumperi pulovere, poncho-uri din
lână fină de lama şi alpaca, pălării în forma
craterelor vulcanice, suveniruri incaşe, pentru a-ţi prelungi bucuria de a fi trecut prin
zona centrală, misterioasă, a preincaşilor şi
a incaşilor. Oamenii sunt pasionaţi de dans şi
muzică, de sport, în special pentru fotbal.
Performanţe deosebite nu au (comparativ cu
alţii), au câştigat de două ori Cupa Americii
(1939, 1975), au avut şi înfrângeri intrate în
istorie (cu Brazilia, cu Uruguay).
continuare in pag. 3 şi 8

Cranii la "Muzeu - extraterestri"
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Conf. Univ. Dr. Cornel juCan,
ulbs
urmare din pagina 1
Acest an va reprezenta însă pentru
Negulesco sfârşitul carierei sale în
cinematografie, înregistrând un
număr de 85 de filme, care includ:
scurt-metraje, long-metraje, documentare şi filme pentru care nu a
fost creditat oficial ca regizor. Pentru alte 7 filme a fost scenarist, iar
pentru un alt film, producător.
Începea să călătorească tot mai
des între California, Marbella
(Spania), locul unde se mutase
după Boy on Dolphin şi Londra,
unde îşi amenajase un apartament
și, făcând din pictură ocupaţia sa
principală.
După o serie de probleme grave de
sănătate, Jean decide să-şi facă
testamentul: „Rog ca executorul
meu să creeze un fond cu numele
„Jean Negulesco Trust Fund”, pentru a ajuta tinere talente din România, un băiat şi o fată, din domeniul
artei – muzică, literatură, pictură,
sculptură, balet, teatru, regie, cinematografie – să-i ajute să-şi petreaca trei ani în străinătate, la un
Colegiu adecvat, de preferinţă la
Paris, Roma sau în Statele Unite, în
scopul de a-şi putea afirma PERSONALITATEA în domeniul pe care
şi l-au ales. Pentru aceşti doi tineri
se vor asigura pe parcursul celor
trei ani condiţii de viaţă adecvate,
nu de lux. Vârsta lor va fi cuprinsă
între 18 şi 25 de ani. Ei vor fi ajutaţi
şi sfătuiţi de prietenii mei, Anne
Head la Paris şi profesorul Mihnea
Gheorghiu în România.” (Jean Negulesco, Manuela Cernat, Editura
alo, Bucureşti!, Bucureşti, pag.
191).
Negulesco și-a publicat memoriile
la editura newyorkeză „Simon &
Schuster”, prefaţate de prietenul
său, John Houseman, producător şi
scenarist american de origine
română. Cartea Things I Did and
Things I Think I Did a devenit un
best-seller internaţional. Apărea şi
în România, în anul 1989, cu titlul
Drum printre stele. Această apariţie
îl readucea în prim-plan, presa
aducând numai complimente la
adresa lui.
Cu ocazia semicentenarului Cinematecii Franceze din ianuarie 1986,
s-a organizat un „medalion Jean
Negulesco”. Jean este prezent şi
declară pentru Le Figaro: „Trebuie
să ajungi la capătul unei existenţe
şi al unei cariere ca să poţi afirma
cu sinceritate că nu ştii nimic.” Despre industria americană de film din
anii 1980 va declara: „Astăzi la Hollywood oamenii au o maşinărie în
loc de inimă.” În acelaşi an, Jean va
primi Înaltul Ordin de Comandor al
Artelor şi Literelor.
În anul 1990, Uniunea Cineaştilor
din România îl alegea ca Membru
de Onoare, despre care Jean
consideră: „aceasta este o acoladă
cu totul specială. Pentru că mi-a
fost oferită de fraţii şi colegii mei de
breaslă”. În aceeaşi perioadă, Negulesco era extrem de activ,
călătorind de la un festival la altul şi
uimind pe toţi cei cu care intra în
contact.
La 20 iulie 1993, aflat la reședința
sa din Marbella, Jean Negulesco
părăsea această lume, pornind la
drum către stele.
bibliografie
• Jean Negulesco, Manuela Cernat,
Drum printre stele. Amintiri europene şi hollywoodiene, Jean Negulesco,
Editura
Meridiane,
Bucureşti, 1989, Things I Did... and
Things I Think I Did, Jean Negule-

sco, Linden Press/ Simon & Schuster, New York, 1984
•Wertsman,V.f., Romanian Americ
a
n
s
,
http//www.everyculture.com/multi/P
a-Sp/Romanian-Americans.html
liviu Ciulei (1923– 2011)
Liviu Ciulei a fost regizor de teatru
şi film, scenarist, actor, arhitect, educator şi într-o carieră de peste
cinci decenii a marcat cinematografia, teatrul şi lumea
culturală românească, în general
prin îndrăzneala lui artistică.
S-a născut pe 7 iulie 1923, a studiat
teatrul, la Conservatorul Regal de
Muzică şi Teatru din Bucureşti, iar
apoi arhitectura. Debutând ca actor
în anul 1946, în rolul lui Puck în
"Visul unei nopţi de vară" la Teatrul
Odeon din Capitală, ulterior s-a
alăturat echipei Teatrului Municipal
din Bucureşti, actualul Teatru Bulandra. Aici și-a început cariera de
regizor în anul 1957, punând în
scenă "Omul care aduce ploaia" de
Richard Nash.
Liviu Ciulei, descris de Newsweek
drept "una dintre cele mai
îndrăzneţe şi provocatoare figuri ale
scenei internaţionale", a și fost
numit director onorific al Teatrului
Bulandra, în semn de apreciere
pentru întreaga sa creaţie artistică.
Cariera spectaculoasă a lui Liviu
Ciulei include peste 20 de filme, la
care a lucrat în calitate de regizor,
actor sau scenarist, precum şi numeroase spectacole de teatru, în
care şi-a pus semnătura ca regizor,
scenograf sau actor. Toate aceste
producţii au fost recompensate dea lungul timpului cu distincţii prestigioase.
Filmografia sa include, alături de
unul dintre titlurile care au marcat
istoria cinematografiei româneşti,
"Pădurea Spânzuraţilor", "Valurile
Dunării" (1959) sau "Erupţia" în
care-și face debutul în regia de
film, din 1957.
Despre scena finală a filmului
"Pădurea spânzuraţilor", Liviu Ciulei
spunea, după o proiecţie a lungmetrajului, că este cea mai bună pe
care a filmat-o vreodată. Aici, Apostol Bologa ia ultima masă, alături de
iubita sa, Ilona.... "Trebuie să facem
ultima scenă într-un fel deosbit,
pentru că vreau să iau premiul la
Cannes și toată lumea a zis «A înnebunit
Ciulei»"...Într-adevăr,
"Pădurea Spânzuraţilor" a primit, în
anul 1965, Premiul pentru regie la
Festivalul de la Cannes.
"Valurile Dunării", cel de-al doilea
film semnat de Liviu Ciulei, în care
el este regizor şi interpret, spune
povestea a trei oameni care sunt
nevoiţi să călătorească pe un şlep
încărcat cu armament, pe Dunăre,
în august 1944, printre minele puse
de hitlerişti. Filmul este o poveste
de dragoste, presărată cu destule
momente de tensiune fiind recompensat cu Globul de Cristal la Festivalul de Film de la Karlovy Vary, în
1960.
Printre distincţiile obţinute de Liviu
Ciulei se mai numără premiul
UNITER, în 1996, premiul de
Excelenţă UNITER, 2001și premiul
de Excelenţă în cinematografia
românădin anul 2002.
Experienţei de regizor, actor,
scenograf şi scenarist i s-a adăugat
cea de director artistic, Liviu Ciulei
ocupând această poziţie, timp de
zece ani la Teatrul "Bulandra" din
Bucureşti, dar şi la Teatrul "Tyrone
Guthrie" din Minneapolis.
De asemenea, Liviu Ciulei, tatăl
unui alt celebru regizor de film,
Thomas Ciulei, a fost profesor de
teatru la prestigioasele Columbia
University şi New York University.
De asemenea a fost membru de

onoare al Ordinului Arhitecţilor
“Pentru mine asta este regia: logică,
după aia logică, şi după aia tot
logică. Şi dacă mai e unu la sută
inspiraţie e bine, dacă nu – merge şi
fără”, spunea regizorul care a semnat, în anul 1964, unul dintre filmele
revoluționare în pe atunci tânăra
cinematografie
românească,
“Pădurea spânzuraților”. (Barca,
D,E, (2011), Liviu Ciulei. O poveste)
Puțină lume știe că Liviu Ciulei a
studiat Artă Dramatică, în paralel cu
Facultatea de Arhitectură din
București, unde a absolvit studiile
cu brio. Pentru prima avea har, iar
microbul celei de-a doua i-a fost
transmis genetic, probabil, de la un
tată
supranumit
“ziditorul
Bucureștiului modern“, inginerul
Liviu Ciulley.
Încă din anul 1944, terenul și
marele imobil de pe str. Magheru nr.
20, aparțineau inginerului Liviu Ciulley, iar doi ani mai târziu la acest
număr a apărut pe lume teatrul
Odeon, astăzi Nottara. Acest lucru
se datorează faptului că tatăl celebrului regizor Liviu Ciulei a aflat secretul fiului său care studia pe
ascuns teatrul la Academia Regală
de Muzică și Artă Dramatică, în
paralel cu arhitectura. Impresionat
de pasiunea fiului, Liviu Ciulley a
decretat sever, la un prânz în familie: “Cred că treaba asta cu teatrul
e serioasă așa că îți voi construi un
teatru!”.
Ing.Liviu Ciulley conducea la acea
vreme Societatea Națională de
Construcții și era alături de Emil
Prager cel mai important inginerconstructor din România. Pe lângă
Teatrul Nottara, a mai ridicat din
temelii clădirea Băncii Naționale,
biserica Elefterie, mânăstirea
Cașin, Facultatea de Agronomie,
tunelul pentru tezaurul Băncii
Naționale de la Sinaia și biserica
din Sinaia. Acestora se mai adaugă
Academia Militară și actualele uzine
Dacia-Renault...
Izgonit de comuniști de la Bulandra,
teatru căruia îi fusese ani de zile și
director, Liviu Ciulei a plecat în anul
1980, în lumea largă, unde și-a continuat extraordinara carieră. A montat spectacole în Statele Unite ale
Americii, la Guthrie Theatre din Minneapolis, unde a fost și director,
precum și la Arena Stage din Washington. A fost numit chiar director la
“Lincoln Center” din New York.
De asemenea a regizat spectacole
de răsunet la Sidney, în Australia, şi
pe cele mai importante scene din
Germania. Opere care l-au transformat, în ochii criticii, în “unul dintre
artiștii care au contribuit în mod
esențial la dezvoltarea mișcării
teatrale a secolului 20″. În tot acest
timp breasla l-a recompensat cu
nenumărate onoruri, serie din care
amintesc medalia “Sfântul Olaf pentru merite culturale”, acordată de
Majestatea sa Olaf al V-lea, regele
Norvegiei pentru montarea, în
Statele Unite, a piesei Peer Gynt de
Ibsen (1983) sau “Premiul criticii
australiene” pentru “Azilul de
noapte” de Maxim Gorky, montat la
Sidney, în 1977.
După decembrie 1989, Liviu Ciulei
a venit tot mai des acasă. Și-a reluat chiar și drumurile magice spre
Bulandra, un teatru căruia el i-a
conferit o coroana de glorie și unde,
cu migala, răbdarea și harul ce l-au
neliniștit încă din tinerețe, a montat
în anul 2005 două piese de Pirandello. A trecut la cele veșnice în
2011, rămânând în memoria
colectivă ca artistul total care a
reprezentat demnitatea culturii
române, cel care a deschis noi drumuri în teatru, deopotrivă în Europa
și în Statele Unite.
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liviu Ciulei

teatrul bulandra
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Prof. Univ. Dr. Elena MaCavei 48.000 km, pleacă din Alaska,
continuă de-a lungul Americii de
Nord şi Americii de Sud până în
Ţara de Foc, am avut timp să
privim şi să admirăm relieful
urmare din pagina 1 magnific. Munţii Anzi, ce se
întind pe 8.900 km, te încântă şi
Sporul natural al populaţiei de te înfioară, au vârfuri peste 6000
12,6 la mie indică perspectiva de m, sute de vulcani activi şi stinşi
tinereţe a poporului (în Bolivia ce fac parte din Cercul de Foc al
sporul natural al populaţiei este Pacificului, platouri la peste
de 16,7 la mie, în Chile, este de 30004.000 m, canioane,
8,1 la mie). Peru a fost şi este deşerturi spectaculoase.
încă o ţară bogată în resurse: Ne-au uimit numeroasele terase
argint (locul 3 pe Glob), aur preincaşe şi incaşe de pe coast(locul 6), zinc şi cupru (locul 3), ele munţilor, folosite pentru
molibden, wolfram, bismut (cele agricultură (cartoful, porumbul,
mai mari zăcăminte din lume), fasolea, dovleacul sunt indigaze naturale, petrol, cărbuni, gene), şi mai cu seamă PETminereuri de fier, fosfaţi. Sunt ROGLIFELE – linii săpate pe
dezvoltate industriile extractivă, coastele munţilor la 4.000-5.000
metalurgică, siderurgică, prelu- m, nu se ştie cum şi de către
crarea petrolului, chimică, textilă, cine, unii cred că au fost trasate
alimentară, zootehnia. Pescuitul de preincaşii Nazca, alţii, că ar fi
se situează pe locul 2 în lume. opera extratereştrilor, Peru fiind
Se cultivă: trestie de zahăr, ţara cu cele mai multe vestigii
cartofi (sute de soiuri), porumb, extratereste. Deşerturile sunt de
fasole, orez, bumbac, cereale, o frumuseţe stranie şi oferă
bananieri, arbori de cacao şi de privirii munţi de nisipuri pietrificafea, coca, pe zone mai re- cate; am văzut cea mai mare
strânse (transformată în cocaină dună din lume, are 2.087 m. Am
în Columbia). Cei mai importanţi trecut prin pampasuri, jungle,
parteneri comerciali sunt: SUA, păduri
subtropicale.
Sunt
China, ţările MERCOSUR. PIB- surprinzătoare lagunele cu firavul este de 344.000 milioane $, ele flamingo roz, cu delicate
PIB-ul / locuitor este de 11.100 lame sălbatice, văile cu aşezări
$.
omeneşti sărăcăcioase, turmele
Mergând pe autostrada cu frumoasele lame şi alpaca.
Panamericana, construită în Afluenţi
ai
Amazonului
1923, cea mai lungă din lume, înviorează văile munţilor, zonele

peru
subtropicale creează mediul
vegetal luxuriant. În jurul Lacului
Titicaca, lac navigabil aflat la cea
mai mare altitudine din lume,
există staţiuni şi localităţi
pitoreşti ale amerindienilor.
Istoria Peru-lui este complicată.
În acele locuri, în vechime, oameni-vânători au existat în perioada 8.000-7.000 î.H. S-au
structurat, în perioada 3.000 î.H.
– 100 î. H, culturi şi civilizaţii
preincaşe:
Huaca
Prieta,
Chavin, Sechin, Paracas; în perioada 100-1200 d.H: Nazca,
Mochica, Chimu, Sican, Chancay, Ica-Chincha, Tiahuanaco. În
1200 d-H. a apărut cultura şi
civilizaţia Inca. Legenda îl impune ca prim Inca (conducător)
pe Manco Capac ce este şi
fondatorul cetăţii Cuzco. Popor
războinic, incaşii au cucerit zone
învecinate, s-au extins, distrugând culturile supuşilor şi au
creat cel mai mare imperiu din
Lumea Nouă; el se întindea din
Ecuador până în centrul statului
Chile.
Incaşii au creat oraşe, centre
sacre cu temple, palate opulente, un sistem administrativ eficient, au construit drumuri,
terase pentru agricultură pe
coastele munţilor. Gloria lor a
apus cu venirea conchistadorilor
spanioli conduşi iniţial de Francisco Pizarro, în 1534. Venirea
spaniolilor i-a uimit pe incaşi;
credeau că sunt zei, nu mai
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văzuseră cai. I-au primit cu fast
dar, în scurt timp, le-au cunoscut cruzimea; au fost executaţi
căpeteniile şi supuşii lor, ultimul
Inca executat fiind Tupac Amaru,
conducătorul celei mai mari
răscoale băştinaşe (1780-1781).
Au fost distruse oraşele, templele,
palatele,
au
fost
deposedaţi incaşii de bogăţii;
spaniolii au construit în schimb
noi oraşe, au ridicat, pe ruinele
unor temple, biserici şi catedrale. Pentru munci istovitoare
au fost adus sclavi din Africa.
Cuzco – capitala incaşă, aflată
la înălţime, 3500 m, incomodă
pentru spanioli, a rămas în
paragină; a fost întemeiată Lima
de către F. Pizarro şi a devenit
capitala viceregatului Peru. În
prima jumătate a secolului XIX,
în urma mişcării de eliberare
anticolonială condusă de argentinianul Jose San Martin,
venezuelenii Simon Bolivar şi
Antonio Sucre, eroi ai Americii
Latine,
Peru
a
obţinut
independenţa în 1821. În
Războiul Pacificului (1879-1883)
Peru şi Bolivia au pierdut teritorii
(bogate în salpetru) în favoarea
statului Chile, sprijinit de Marea
Britanie. După Al Doilea Război
Mondial, Peru a traversat o
perioadă de instabilitate politică,
la conducerea ţării s-au aflat
câţiva generali, au avut loc mai
multe lovituri de stat, un război
civil.

S-au schimbat regimuri de
stânga, centrale, liberale. În anii
‘90, sub conducerea autoritară a
lui Alberto Fujimori (1990-2000),
fiul unor emigranţi japonezi, fost
rector al Universităţii Agrare din
Lima, şeful unei noi formaţiuni
politice „Cambio 90” („Schimbarea 90”) s-au luat severe
măsuri fiscale şi economice, sau plătit datoriile externe. Deşi a
fost acuzat de frudă, A. Fujimori
a câştigat din nou alegerile. S-a
refugiat în Chile unde a fost arestat, condamnat, la solicitatea
statului Peru; a fost extrădat în
2007, judecat pentru fraudă, şi
crime, condamnat la 44 ani de
închisoare. Acum se află în exil
în SUA. Marele perdant în
competiţia electorală cu A. Fujimori a fost scriitorul peruan
Mario Vargas Llosa, laureat al
Premiului
Nobel
pentru
Literatură în 2010, autorul unor
cunoscute romane ca: „Oraşul şi
câinii”, „ Mătuşa Julia şi condeierul”, „Casa verde”, „Războiul
sfârşitului Lumii”, ”Rătăcirile unei
fete nesăbuite” ş.a., volume de
publicistică. Reformele au continuat sub preşedinţia lui Alejandro Toledo (primul băştinaş) şi a
lui Alan Garcia Perez. Actualul
preşedinte al statului Peru este
Domnul Ollanta Humala. Pentru
următoarele
alegeri
se
pregăteşte fiica lui A. Fujimori
pentru înalta funcţie în stat, cu
puţine şanse.
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Dan POPesCu
urmare din pagina 1
De exemplu, în materie de geniu
militar Napoleon este pe drept cuvânt considerat cel mai strălucit dintre toți europenii. Să nu uităm, însă,
că el a abandonat o armată în
Egipt, a părăsit în zăpezile Rusiei
resturile aproape degerate ale unei
alte armate, iar, în final, orgoliul său
recunoscut
a
contribuit
esențialmente la aruncarea sa în
dezastrul de la Waterloo. Imperiul
creat de Napoleon s-a prăbușit împrejurul său, iar fiul lui a fost
dezmoștenit privitor la acest imperiu. Or, Genghis-Khan și-a impus
autoritatea de o manieră atât de
absolută, din Armenia în Coreea și
din Tibet la Volga, că fiul său a intrat
în posesia unei moșteniri fără să
ridice din partea altora nici un fel de
protest. Iar Kubilai-Han, nepotul
său, a moștenit încă o bună parte
din lume...
În viziunea lui Lamb, GenghisKhan, respectiv cuceririle sale
imense, sângeroase, soldate, nu o
dată, cu măcelărirea în masă a
celor supuși – soldați și civili, bărbați
și femei, bătrâni și copii – sunt
înfățișate ca o cumplită tragedie a
umanității. Motivele sunt lesne de
înțeles, iar faptul că umanitatea era
dominată în cel timp de precepte,
criterii și valori altele decât cele
umaniste nu este privit în nici un fel
ca o veritabilă circumstanță
atenuantă. Este deosebit de interesant, însă, și un alt aspect, anume
temeiurile care au permis unui
nomad neștiutor de carte, care nu
văzuse niciodată un oraș, unui
vânător și păstor de turme – fie el
aventurier cât de sângeros – să
înfrângă cu hoardele sale armatele
relativ bine organizate și, uneori,
chiar mai numeroase a trei imperii
mai civilizate și rămase în
stăpânirea mongolilor o bună
perioadă (vezi și Dumitru Vrăjitoru,
Alexandru cel Mare, Hanibal, Cezar
și Napoleon...). Întradevăr, cum s-a
putut oare întâmpla aceasta? Dintro paletă bogată de factori, de fapte
și evenimente, în cele ce urmează
ne vom opri asupra câtorva nu atât
de esență istorică, de strategie și
tactică militară, cât mai ales de
natură social-economică.
Pe un plan însemnat, forța mongolilor decurgea din calitățile morale
ale luptătorilor. Trăind în condițiile de
climă dificile, cu un nivel de dezvoltare și organizare relativ primar,
nivel inapt să surmonteze
privațiunile ivite astfel, mongolii erau
oameni obișnuiți cu greul, cu
suferințele, rezistenți în fața lipsurilor
și, mai ales, oameni ce știau să îndure, să treacă cu bine peste momente grele. În însuși cazul lui
Genghis-Khan, faptul că „știa să îndure, a fost prima calitate pe care
amoștenit-o” – nota Lamb. În
aceste condiții și cu orizontul spiritual pe care îl aveau, luptătorii mongoli, fără nici o constrângere,
priveau moartea pe câmpul de
bătaie nu doar cu indiferență, ci
chiar „ca o veritabilă favoare”. Era
vorba de un anume fanatism, în
chiar sensul în care el este înțeles
în zilele noastre, dar nu atât religios,
ideologic, ci de o determinare cu
mult mai simplă, de foamete și
greutăți – împrejurare care îi favoriza considerabil în încercările și
lupta lor. „Fără să acorde vreo
importanță vieții, luptătorii mongoli
erau capabili să triumfe asupra
imenselor deșerturi, asupra munților
și mărilor, asupra asprimilor climei și
ravagiilor pe care le provocau
foametea și pesta. Nici un pericol nu

putea să-i înspăimânte, nici o
fortăreață nu le putea rezista, nici un
apel la milă nu putea să-i
emoționeze... Ne găseam în
prezența unei puteri noi în istorie,
apărută în împrejurări istorice specifice, o dată cu Genghis-Khan, și
dispărută, în alte împrejurări istorice,
o dată cu nepotul său Kubilai-Han,
atunci când a început descompunerea imperiului mongol”.
Dar cum a modelat marele han calitatea umană ce o avea la
dispoziție, de o imensă valoare pe o
scară de măsură privită și
interpretată prin prisma intereselor
războiului și ale timpului său asiatic?
Cu neașteptată măiestrie pentru
condițiile specifice vremii și locurilor
sale. Până la Genghis-Khan,
triburile mongole erau dezbinate, se
războiau crunt între ele, și tocmai
din acest motiv forța mongolilor
practic nu exista decât la scară
locală. Or, „Blestemul lui Dumnezeu” a știut să le asigure unitatea
sub conducerea sa, oferindu-le cu
larghețe idealul primar al prăzilor și
bogăției, plăcerea animalică a
violenței,
voluptatea
forței,
disprețului și a dreptului de a dispune fără nici o limită de viața altuia.
„Orașele și satele de pe drumul
marelui han – scrie, de pildă, Lamb
– erau realmente distruse, cel mai
adesea era nimicită orice ființă
umană... Deșerturile se populau de
fugari și muribunzi, iar după trecerea hoardei, lupii și corbii
rămâneau aproape singurele creaturi vii în regiuni altădată foarte populate”.
Este interesant și faptul că GenghisKhan urmărea să păstreze, să conserve ceea ce el considera că îi
este util lui sau poporului său. Ca urmare, unele sate, orașe, mii de oameni – obiect al mâniei mongole și
considerați victime aproape sigure
– erau câteodată cruțate, crutați de
la masacru. Este interesant, de
asemenea, că marele han mongol
nu a purtat război cu lumea în scop
religios, să promoveze, și la alții,
credințele sale, și nici ca Alexandru
cel Mare sau Napoleon – pentru
putere și glorie, ci cucerea și lua exclusiv pentru el, oastea și oamenii
săi. Era una din formele cele mai
simple de manifestare a spiritului de
cucerire și acaparare. „El a făcut
război pentru că nu cunoștea alt mijloc de contact și nu prea avea încredere în supunerea fără luptă.
Ceea ce nu dorea să-și
însușească, distrugea, ignorând
orice altă posibilitate de utilizare”.
Iată cauze care au făcut ca niște
cete disparate și dezbinate, care
păreau temătoare de acțiuni mai
ample și nici nu dispuneau de forța
necesară în acest scop, să se constituie într-o hoardă numărând sute
de mii de oameni, atacând organizat pe un front care ar fi putut fi localizat nu de kilometri, ci de grade
de latitudine și longitudine.
Cu aceeași pricepere, GenghisKhan a apăsat pe claviatura unor
sentimente umane intrinseci, cum
sunt recunoștința, dragostea,
înțelegerea firească între oamenii
de același neam, un anume solidarism social – motivat și afirmat
într-o formă potrivită timpului de
atunci. Un rol important l-a avut, astfel, codul său de legi – „Yassa” –
combinație între propria sa voință și
obiceiurile respectate ale triburilor,
cod gândit de marele han pentru
aproape 50 de neamuri mongole.
Ferment al unității și forței morale a
acestora în raport cu alte popoare,
codul amintit consfințea autoritatea
considerată inexorabilă și supremă
a hanului și – pe diferite trepte – autoritatea și drepturile celorlalți șefi

supuși lui Genghis-Khan. Erau interzise conflictele între mongoli și se
ridica la rang mare cuvântul de
onoare dat între aceiași oameni,
chestiune esențială pentru un popor
ce nu cunoștea scrisul. Față de
străini, viclenia, ipocrizia și perfidia
fără limite nu numai că erau admise, ci erau chiar recomandate și
încurajate. În mod special se condamnau „refuzul bogatului de a veni
în ajutorul săracului, precum și lipsa
de respect și ascultare a unui inferior față de șeful său”. Totodată, se
spune că „nimeni din imperiu nu
putea să impună unui mongol de a
fi servitor sau sclav”. Pe urmă, toți
mongolii, cu rare excepții, trebuiau
să facă parte din armată...
Erau repudiate furtul și adulterul,
considerate crime și pedepsite cu
moartea. Dar există și alte fapte
care provocau mânia marelui han:
„lipsa de ascultare a copiilor față de
părinții lor – notează astfel Lamb –
sau a fratelui mai mic față de fratele
său mai mare, lipsa de încredere a
bărbatului față de femeia lui sau
lipsa de supunere a acesteia față de
bărbatul său”. Exista o reală
toleranță religioasă, dar fără nici o
ezitare erau omorâți spionii,
sodomiții, martorii mincinoși, precum și practicanții magiei negre.
Uneori, interdicțiile sunt ponderate:
„Omul beat este ca un om care a
primit o lovitură în cap – spunea, se
pare Genghis-Khan; înțelepciunea
și abilitatea sa nu îi servesc la nimic.
Îmbătați-vă, deci, rar. Cel mai bine
este, însă, să nu vă îmbătați deloc.
Dar cine se poate abține complet?”
Frica de tunete – superstiție și
slăbiciune a mongolilor de atunci –
era, la rândul ei, cu severitate
condamnată. Se știa, de exemplu,
că, în timpul furtunilor violente din
Gobi, această teamă îi făcea să se
arunce în lacuri sau fântâni –
spuneau că scapă astfel de mânia
cerului; or, potrivit perceptelor
Yassa, tocmai din acest motiv, în
timpul furtunilor, mongolilor le era
realmente interzisă atingerea
apelor.
În privința normelor de război, era
interzis oricărui luptător al hoardei
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să-și abandoneze tovarășii sau să
lase în urmă răniți. Era, de asemenea, interzis oricărui membru al
hoardei „să se retragă din încleștare
înainte de a fi retras steagul
bătăliei”, fiind totodată „oprit de a începe jaful înainte ca permisiunea să
fie dată de conducător”. Să mai
notăm că hoarda – armata aliniată a
hanului – nu era nicidecum
compusă din grupări alcătuite și
așezate la întâmplare, atacând cu
violență și entuziasm, dar în
debandadă. Ea poseda o organizare
realmente
militară,
permanentă, cu unități călare – „tumane” – situate la distanță
rezonabilă, bine stabilită, între ele,
acoperind astfel, într-o strânsă
disciplină și ordine, o mare
suprafață de bătaie.
Iuțeala, marea iuțeală cu care
acționau era o altă calitate a mongolilor. Este vorba nu numai de mobilitatea în luptă, dată de partea
covârșitoare a trupelor care erau
călare, dar și de felul rapid în care
se asigura circulația ordinelor,
poruncilor și a știrilor pe distanțe
lungi, ceea ce crea mari avantaje de
strategie militară, posibilități de reprimare imediată a oricărei împotriviri
din teritoriile cucerite, asigurând și
consolidând puterea marelui han.
Mongolii cuceritori nu produceau,
trăind pe spinarea celor cuceriți, dar,
iată,
aveau
un
„sistem
informațional” – am spune astăzi,
foarte bine pus la punct.
Călător pe teritoriul imperiului mongol la două generații după GenghisKhan, Marco Polo face o descriere
detaliată a acestui sistem, care
păstra multe din calitățile pe care le
dobândise pe timpul marelui han.
Dar iată ce scria vestitul călător:
„Trebuie să vă spun că mesagerii
împăratului călătorind afară de
Kambalu (orașul reședință atunci al
hanului, n.n.) găseau în calea lor, la
fiecare patruzeci de kilometri, un
adăpost organizat pentru ei și cai.
Era aici o mare și frumoasă clădire
unde ei se puteau opri și aveau tot
ceea ce le era necesar... Unele din
aceste case organizate aveau chiar
sute de cai. Atunci când mesagerii

urmau o cale fără drum mai bine
amenajat, unde nu existau astfel de
hanuri pe cât de primitoare, pe atât
de odihnitoare, ei găseau totuși
adăposturi organizate la distanțe
mai mari. În toate posturile de
oprire, trei sute de mii de cai erau
îngrijiți, iar casele de popas erau în
număr mai mare de zece mii. Toate
acestea erau organizate la scară
mare și de un fel atât de minunat că
eu reușesc doar în mică măsură
descrierea lor așa cum erau. În
acest fel, împăratul primea într-o zi
și o noapte depeșe venind din locuri
situate la zece zile distanță...
Împăratul scutea pe mesager de la
orice dări, ba le mai dădea și o
soldă... Fiecare din mesageri purta
o centură de piele, largă, cu mulți
clopoței al căror zgomot se făcea
auzit de departe. Ajungând la post,
el găsea un alt om, la fel de bine
echipat, care imediat prelua comisionul. La fiecare din posturi, ora de
sosire și de plecare a fiecărui
mesager era însemnată cu grijă...
Fiecare din mesageri purta o
anume tăbliță ca însemn al misiunii
sale urgente; dacă din nefericire
calul său nu mai putea umbla,
tăblița îi dădea dreptul de a lua
primul cal întâlnit în cale și nimeni
nu îndrăznea să-l refuze în acest
caz”. Marco Polo mai arată că
mesagerii făceau de regulă parcursuri de peste o sută de kilometri pe
zi. Și organizarea și disciplina care
caracterizau transmiterea mesajelor
erau pur miilitare...
Genghis-Khan a fost și a rămas în
istorie un cuceritor sângeros care,
prin faptele sale, a îndrituit și
îndrituiește un anume oprobiul al
lumii civilizate de atunci și de mai
apoi. Că a știut, însă, ce pârghii să
mânuiască și cum să-și organizeze
oamenii nu este un lucru de neglijat.
Dimpotrivă, avem de-a face cu un
fapt, cu o experiență care a meritat
și merită toată atenția, citind, ca întotdeauna, în trecut, învățăminte
atât de necesare prezentului și viitorului.
(Din volumul Dan Popescu, Universul în alb-negru, Edit. Albatros,
București, 1987, pp.20-29)

GenGhis Khan
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ulbs
Î n
anul 1925 mulți mărgineni
ajunși în Caucaz au început
să se pregătească de întoarcerea în țară. Mulți se
căsătoreau cu rusoaice, dintre
cei
care
nu
se
căsătoriseră în România.
În
Crimeea
valorile
revoluției și instaurarea puterii sovietice au fost mai drastice și mai nimicitoare decât
în Caucaz, unde cazacii, oamenii dârji, nu au cedat ușor
în
fața
evenimentelor
distrugătoare.
Rusoaicele se despărțeau
cu greu de familiile lor pentru
a veni în România împreună
cu restul familiilor.
Din
Vale
provine
și
învățătorul C.Tipuriță, despre
care am scris unele lucruri în
prima parte a articolului nostru. Acesta a căutat toată
viața să fie de folos oierilor
din Rusia și celor din Vale, pe
linie
de
învățământ,
agricultură, afaceri ș.a.
Pe la începutul sec al XXlea și chiar înainte oierii din
Mărginime,
prin
transhumanță au iernat cu
oile în Țara Românească
până la Dunăre, în Dobrogea,
Basarabia, alții s-au stabilit
pe toată perioada anului în
Crimeea și sudul Rusiei.
3. Galeș este un vechi sat
așezat pe Fundus Regins.
Localitatea s-a numit Satul
Galilor (în limba latină de
cancelarie, Villor Gallis) până
în sec. al XIX-lea, în anul
1839. O populație galică fusese colonizată aici în perioada romană. Populația
respectivă a fost ușa și repede
asimilată,
numele
localității păstrându-se însă.
În 2002 în Galeș au fost înregistrate 331 de persoane.
Populația satului a cunoscut
și ea fenomenul de emigrare.
O parte din locuitori au emigrat în jud. Argeș, unde au întemeiat satul Galeș, pe valea
Vâlsanului, iar în timpul
războiului
vamal
(18851891), unii locuitori au rămas

trAnshumAnţA
în Dobrogea (Casimcea).
Așezarea a fost atestată
documentar în anul 1383,
când mai multe așezări din
Mărginimea Sibiului au avut
un conflict cu sașii din satele
din jurul orașului Sibiu.
Creșterea animalelor le-a
fost ocupația de bază.
Locuitorii mai dețin câteva
sute de oi, în trecut (sec.
XVIII – XIX) s-au dus în
transhumanță în Rusia, Dobrogea, cu timpul ocupația
decăzând.
B. Pavel gospodar din
Galeș s-a întovărășit cu alți
mărgineni și astfel 24 de oieri
au ajuns și au trăit lângă
orașul Kronsnodar.
În Rusia a ajuns să aibe
1200 de oi și peste 100 de
cai, având angajați ciobani și
îngrijitori. A devenit și proprietarul unei case cu 17
camere în orașul Krasnodov,
o parte din casă închiriind-o.
S-a repatriat în jurul anilor
1930, datorită represiunilor
regimului bolșevic. În satul
Galeș,
securitatea
le-a
obligat să predea tot aurul pe
care-l avea ascuns. Întors în
Rod s-a căsătorit a doua
oară, după prima căsătorie cu
o rusoaică. I.Inga care după
ce și-a întemeiat o familie în
Galeș a plecat și el în Rusia,
lăsând acasă o soție și doi
copii. Nu se știe de ce nu s-a
mai întors în Galeș.
A.Bârsan, oier din Galeș a
trăit și a ciobănit și el în
Rusia, s-a căsătorit cu o
rusoaică cu care s-a repatriat.
4. Tilișca. Existența așezării
este încă din epoca dacică.
Prima atestare documentară
a localității datează din anul
1322.
Economia acestei localități
la început s-a bazat pe
creșterea animalelor și cultivarea pământului, mai târziu
apărând
și
industria
morăritului, de prelucrarea a
lânii și lemnului. În anul 1849
populația localității era de
3005 locuitori. Luând amploare
practicarea
transhumanței, Tilișcanii au
ajuns cu alți oieri mărgineni,
cu oile în Dobrogea și în

îndepărtata
Crimee.
În
prezent mulți crescători de
animale din Tilișca au
adevărate ferme în Banat, pe
Târnave sau în Dobrogea.
Biserica din localitate a
fost decretată monument istoric.
Tilișca este un sat de oameni harnici și pricepuți, dintre care mi-aș permite să
menționez
familia
Ban,
ajunsă în Sibiu, unde este
proprietara ale cunoscutului
restaurant și hotel Frieda, din
centrul orașului.
5. Cacova (zis Fântânele).
Acest sat opera documentar
în anul 1366. Ca urmare a
unei mari alunecări de teren
din cauza defrișării pădurilor,
mulți locuitori au fost obligați
să emigreze. Înainte de
alunecare în sat erau 1600
locuitori,
populația
reducându-se la jumătate după
alunecarea terenului. Azi localitatea are doar 252 de
locuitori conform ultimului
recensământ din 2002.
Tinerii din Cacova după
terminarea școlii din sat, își
puneau traista în băț cu
merinde și cu banii de drum și
plecau foarte departe de
locurile în care s-au născut.
Așa au plecat aproape toți feciorii din sat în Basarabia,
Dobrogea, Rusia și chiar în
America.
Cei care au plecat după
1900 erau duși acolo de
părinți, uncheși, veri sau
consăteni care-i ademeneau
cu ideea unei îmbogățiri
rapide, prin propria lor
muncă. Simbria le era plătită
în oi și astfel, după câțiva ani,
își făceau propria lor târlă și
deseori se despărțeau de cei
care i-au dus, asociindu-se
cu alții sau plecând în altă
parte. Fiind hotărâți, harnici și
întreprinzători, erau tratați cu
respect. Așa se explică faptul
că unii dintre ei s-au căsătorit
cu fiice de ofițeri sau fiice de
boieri.
Din această localitate se
trage și omul de afaceri Ilie
Carabulea din orașul Sibiu.
Prof. Dr. Onisifor Ghibu,
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ajuns în drumețiile lui în
Crimeea, îi îndemna printr-un
mesaj pe oierii mărgineni să
revină acasă, în țară, și să se
ocupe în afară de economia
de vite, de comerț, de industrie ș.a. Mesajul acestuia se
adresa în egală măsură și
celor ajunși în Caucaz și
chiar în America. Țara care
nu mai era asuprită, îi
aștepta.
La Revoluția bolșevică din
1917 se aflau peste 200 de
oieri rodeni și alte câteva sute
de alți oieri mărgineni, care
se ocupau cu oierit în
Crimeea, în sudul Ucrainei și
al Rusiei.
După Revoluție viața acestor oieri mărgineni a devenit
un chin. Poliția secretă, care
se înființase, intra noaptea
peste oameni în case, îi
aresta și fără judecată îi trimiteau în Siberia sau îi
împușcau.
Trimiterea
în
siberia echivala de fapt cu
condamnarea la moarte.
În aceste condiții își vindeau aurul și averea. Oile le
vindeau
unor
negustori
musulmani, care le treceau
peste strâmtoarea Kerci,
peste munți în Georgia și
Azerbaidjan, fiind în sfârșit
pregătiți să plece, aveau însă
în legătură cu plecarea, multe
dificultăți. Sovieticii îi considerau pe oierii noștri dușmani
ai poporului, care se făceau
vinovați din cauza stărilor
bune. Un oier din Rod
ajunsese să aibe de exemplu
3500 oi, cai, porci, trăsuri,
bani economisiți în bănci și o
casă în orașul Simferopol. I sa confiscat averea, a fost arestat și trimis în Siberia,
scăpând greu și revenind în
țară sărac.
De fapt fiecare în felul său,
așa cum îl ajuta mintea și
conjunctura fugea cât mai repede de Rusia, care pentru ei
fusese raiul de pe pământ,
devenit iad din care nu mai
sperau să scape vreodată. În
Rusia
dispuneau
prin
arendări de pământ mult,
bogat, iarbă bună, așa de
bună încât majoritatea oilor
fătau câte 2 miei. Iernile nu
erau prea aspre, iar de pe
pământul pe care-l arendau
făceau și nutreț. Totuși se întâmpla să bată iarna viscolul
și să îngroape oile de vii sub
valuri mari de zăpadă sau să
le mâne înnebunite în stepă.
În Siberia arestații erau puși
să taie brazi, mureau zilnic
zeci de oameni, din cauza
muncii
istovitoare,
alimentației precum și a bolilor.
În Siberia își ascundeau
banii în șerpare, bani cu care
mituiau
pe
conducătorii
pușcăriilor. Rușii nu știau cum
sunt făcute aceste șerpare,
putând astfel ca oierii arestați
să-și salveze banii și viața.
Cei care aveau cojoace
(tohoarce) le întindeau pe
zăpadă, se înveleau cu ele și
numai așa nu înghețau din
cauza frigului năpraznic de
acolo.
Unii oieri vorbeau numai
de bine de traiul lor din Rusia,
alții
erau
de-a
dreptul
îngroziți, când își aminteau
de acele locuri. Nu uitau că
se ascundeau prin mlaștini,
pe frig și umezeală, evitând
astfel să fie arestați și să

moară.
Fiecare în felul lui sau
după cum îi ajuta mintea sau
conjunctura părăseau Uniunea Sovietică, care pentru
acești oieri a fost raiul pe
pământ, fie iadul din care nu
mai sperau să scape.
În acea țară era multă
populație săracă care se
ducea în piețe în locuri special amenajate, căutând de
lucru. Întindeau pe jos rogojini și se culcau pe ele, dormitau și ar fi fost în stare de
crimă doar cineva i-ar fi deranjat sculându-i să se
tocmească cu ei asupra
prețului zilei de muncă.
Unii oieri din Mărginime
erau căsătoriți cu rusoaice și
aveau copii. Despărțirea de
neamurile lor, de locurile natale, era grea pentru rusoaice.
Astfel în Rod au ajuns vreo
18 rusoaice venite prin
căsătorie, cărora localnicii,
care în general nu le-au
primit bine, le spuneau ruște.
Nu reușeau să vorbească
bine românește și nu reușeau
să transmită copiilor lor, limba
rusă, să păstreze și să cultive
identitatea culturală. O vreme
se mai cântau totuși corurile
rusești, la acordeon, se
dansa cazacioc și se mânca
varluki, cu timpul s-au pierdut
toate aceste obiceiuri.
Mărginenii au supraviețuit
urmare credinței străbune,
cultului muncii și sentimentului de apartenență la comunitatea de români mărgineni.
Lipsa locuinței, pământului
și a mijloacelor de trai, a făcut
ca unele familii să se
stabilească în Banat și Dobrogea. Au fost cazuri când
unii oieri mărgineni erau
mulțumiți de viața din Uniunea Sovietică, solicitând
autoritățiilor române să le
aprobe reîntoarcerea în Uniunea Sovietică.
Unii dintre oierii mărgineni
încercau să fugă din Rusia
prin Sud. Exista însă mai ales
în cazul Turciei riscul de a fi
retrimiși înapoi în Rusia, care
însemna moartea.
Încheiem această parte a
articolului cu o întâmplare
interesantă. Astfel oierul
Alexandru Stroia din Fântânele (Cacova) a împărțit
aceeași celulă, într-o închisoare sovietică cu viitorul
președinte al Yugoslaviei,
Iosif Brotz Tito. Mai târziu cu
ocazia construirii barajului de
la hidrocentrala Porțile de
Fier, președintele iugoslav a
vizitat România. Și-a amintit
de colegul lui de închisoare
Stroia din România și a cerut
autorităților române să-i faciliteze o întâlnire cu acesta.
Autoritățile românești care nu
știau ce să facă pentru a intra
în grația președintelui Tito,
chiar Gheorghe Gheorghiu
Dej, i-au satisfăcut dorința,
întâlnirea dintre cei doi având
loc la C.C. al P.M.R. (sau
P.C.R.). Aveau toate motivele
autoritățile românești să se
comporte așa dacă aveau în
vedere campania deșănțată
pe care o duseseră împotriva
președintelui
Yugoslaviei,
atâția ani.
Dar
repararea
acelei
greșeli nu era însă atât de
ușoară.
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Conform specialiștilor din
cadrul companiei Strategy&,
parte a Price Waterhouse
Coopers, (citați de Ardelean,
2014), pentru a avea succes
în continuare comercianții
au nevoie de:
• excelență la nivel de
sortimentație și merchandising;
• un management mai bun
al performanței magazinelor,
• strategii care să asigure
un rol clar în piață și în
mintea cumpărătorilor.
Vizând întreaga piață, întrun
domeniu
puternic
concurențial, cu produse și
servicii similare și magazine
care seamănă tot mai mult
între
ele,
comercianții
reușesc cu greu să-și
mențină clienții. Chiar și
dintr-o scurtă privire asupra
marilor rețele de magazine
(de exemplu: Lidl, Kaufland,
Carrefour, Auchan, etc.) se
poate observa strategia de
tip prețuri mici în fiecare zi
(engl. Every Day Low
Prices) practicată de acestea și ponderea mare a
mărcilor proprii (de exemplu:
Pilos, W5, Cien, K-Classic,
Carrefour Discount, Reflets
de France, Auchan, etc.). În
acest context, clientului îi
este ușor să „migreze” de la
un comerciant la altul, având
posibilitatea de a beneficia
de produsul dorit, la prețul
dorit, acolo și atunci când îi
este lui convenabil.
Astfel, comercianții pot mări
puțin diferența de preț dintre
produsul marcă proprie și
cel al brandului național,
urmărind
creșterea
numărului de clienți care
încearcă produsul marcă
proprie. Pe termen lung,
dacă magazinul reușește să
convingă clienții să schimbe
brandul național cu produsul
marcă proprie, se va asigura
o bază solidă de clienți. În
plus față de costurile reduse,
comercianții ar trebui să
acorde atenție și experienței
de cumpărare, proximității și
serviciilor
cu
valoare
adăugată, încercând să
creeze
un
magazin
destinație (Ardelean, 2014).
Recomandări similare se
găsesc și în raportul „Retail
Rebooted” (2013), elaborat
de compania JWT. Conform
specialiștilor din cadrul acestei companii, comerțul electronic forțează comercianții
cu
amănuntul
să
regândească funcțiile magazinelor fizice pentru a da
clienților noi motive de a petrece timpul în cadrul acestora. Astfel, magazinele
trebuie să exceleze în ceea
ce privește experiența de
cumpărare a clientului, o
ambianță
unică
și
relaționarea cu clienții.
Printre tendințele detaliate în
acest raport se numără:
• reproiectarea spațiului,
pentru a fi mai atrăgător și
mai confortabil, furnizând
facilități precum Wi-Fi gratuit
sau zone pentru încărcarea
dispozitivelor mobile;
• crearea de motive pentru

a „staționa” o vreme (de exemplu: magazinul Nordstrom din Seattle are un
cocktail lounge în mijlocul
secțiunii de îmbrăcăminte
pentru femei, ceea ce permite puțină relaxare și savurarea unei cafele sau a unei
băuturi răcoritoare înainte
de a relua cumpărăturile,
fără a părăsi spațiul în care
deciziile
impulsive
de
cumpărare se pot concretiza
prin achiziționarea produsului);
• librăriile încearcă să
devină un „al treilea loc”, încurajând clienții să se relaxeze și să petreacă cât mai
mult timp; au cafenele, zone
dedicate
copiilor
și
găzduiesc diferite evenimente, aspecte vizibile și în
librăriile autohtone, precum
Cărturești, Humanitas, Habitus, etc.;
• magazinele pentru copii
creează „lumi magice” (de
exemplu: în magazinele Disney potențialii clienți se pot
juca într-un castel de
mărimea unui copil, pot
alege și viziona desene animate; Harrods și-a reamenajat
spațiul
dedicat
articolelor pentru copii,
creând
un
„regat
al
jucăriilor”, cu podele care
murmură, parfum atrăgător
și zâne care șoptesc; într-un
magazin Barbie din Manila
există
un
salon
de
înfrumusețate, o cabină de
probă, în care fetițele pot
proba diferite ținute, și un
studio foto, pentru a păstra
ca amintire noul look; de
asemenea, magazinul are și
o zonă în care, contra cost,
fetițele se pot juca cu
păpușile și socializa);
• băncile se văd nevoite să
regândească designul și
ambianța sediilor, ca urmare
a faptului că tot mai mulți
clienți utilizează serviciile de
mobile și internet banking;
astfel, multe dintre acestea
au început să ofere seminarii și workshop-uri pe teme
financiare, cafea și Wi-Fi
(JWT, 2013, pp. 5-9).
Așadar,
experiența
de
cumpărare este tot mai
importantă,
consilierea
oferită, ambianța plăcută,
posibilitatea de a testa produsul sau de a interacționa
cu angajații sau alți clienți cu
interese comune fiind principalele motive pentru care
clienții aleg să se deplaseze
până la magazin, în loc să
folosească alte canale de
cumpărare.
În
aceste
condiții, comercianții ar trebui să fie mai puțin
preocupați de numărul
tranzacțiilor, ci mai interesați
de modalitățile în care pot
oferi clienților o experiență
multisenzorială, pentru a-i
convinge să revină.
Această
tendință
este
vizibilă și în ceea ce privește
comportamentul
de
cumpărare în centrele comerciale. Trecând de la magazine cu o amplă varietate
sortimentală la locații în
cadrul cărora te poți întâlni
cu prietenii, poți lua masa
într-un restaurant de calitate, viziona un film la cinema sau beneficia de Wi-Fi
gratuit, centrele comerciale
(mall-urile) devin hub-uri co-

munitare. Fiind privite mai
degrabă ca „destinații de
week-end” decât strict locuri
în care îți poți face
cumpărăturile, este probabil
ca marile mall-uri de la periferia orașelor să piardă în
favoarea celor mai mici, din
interiorul orașelor (Euromonitor International, 2015, p.
16).
În același timp, dezvoltarea
tehnologiei mobile din ultima
perioadă
a
determinat
apariția unor noi modalități
de
efectuare
a
cumpărăturilor. Astfel, la
nivel global, clienții își pot
efectua cumpărăturile cu
ajutorul unor pereți/panouri
(engl. shoppable walls,
boards, screens), a vitrinelor
interactive (dotate cu touchscreen și coduri QR), a unor
aplicații care permit efectuarea cumpărăturilor utilizând
reclamele din reviste sau
chiar în timpul vizualizării
unor videoclipuri (de exemplu: Inspo, ASAP54, etc.)
(dailymail.co.uk).
De asemenea, utilizarea
tehnologiei mobile permite o
analiză a datelor din ce în ce
mai eficientă din punct de
vedere a costurilor, o mai
bună
comunicare
cu
potențialii clienți și realizarea
unor oferte personalizate.
Folosind surse de date online,
precum
istoricul
căutărilor din browserele de
internet,
geo-localizarea,
informațiile colectate de
diferitele aplicații de pe dispozitivele mobile, precum și
informațiile de pe rețelele de
socializare (Facebook, Twitter, Pinterest, etc.), companiile sunt capabile să
înțeleagă tot mai bine comportamentul de cumpărare
al clienților, nevoile și
dorințele acestora. Astfel,
acestea sunt capabile să
conceapă mesaje și oferte
personalizate, ce vor fi
afișate exact celor interesați,

la momentul oportun (JWT,
2013, pp. 12-13).
În acest sens, este demnă
de menționat tehnologia
„Beacon”,
adică
mici
transmițătoare
care
interacționează cu dispozitivele mobile pentru a
prezenta
consumatorilor
aflați în zonă (pe gadgeturile cu această aplicație)
promoțiile la diferite produse
(Euromonitor International,
2015, p. 30).
Tot ca urmare a dezvoltării
tehnologice, tot mai mulți
consumatori consideră că
monitorizarea digitală a
sănătății lor este benefică.
Astfel, au apărut o mulțime
de aplicații pentru fitness, un
stil de viață sănătos, exerciții
zilnice, diete și informații
medicale, respectiv „ceasuri
inteligente”, care permit
monitorizarea activităților
sportive (numărul de pași,
distanța parcursă, pulsul,
monitorizarea
somnului),
precum
și
afișarea
notificărilor, e-mail-uri sau
SMS-urilor.
În
concluzie,
conform
tendințelor anterior detaliate,
comercianții cu amănuntul
încep să se confrunte cu o
nouă categorie de clienți,
obișnuiți să utilizeze platformele mobile sau online,
cât și facilitățile oferite de
magazinele fizice pentru a
lua cele mai bune decizii de
cumpărare. Percepând timpul ca pe o resursă care trebuie economisită, o parte din
consumatori vor efectua
cumpărături targetate, reducând la minimum timpul
necesar efectuării acestora,
spre deosebire de plimbările
prin magazine de altădată.
De asemenea, generațiile
mai tinere (generațiile Y și Z)
sunt
obișnuite
să-și
folosească cunoștințele în
materie de tehnologie pentru
a găsi cele mai bune prețuri
și a învăța despre tendințe.
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Considerând comerțul online
și aplicațiile mobile canale
obișnuite de efectuare a
cumpărăturilor,
aceste
generații vor să-și facă
cumpărăturile cât mai simplu
și mai comod, atunci când le
este lor convenabil. Astfel,
odată cu aceste schimbări în
comportamentul
de
cumpărare al clienților, sunt
necesare o serie de
schimbări în ceea ce
privește proiectarea și administrarea magazinelor, cât
și modul de relaționare cu
clienții.
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În Peru am vizitat LIMA, capitala întemeiată de F. Pizarro
în 1535. Aici se află una dintre cele mai vechi universităţi
din America, 1551, primul
teatru, 1563, prima tipografie,
1595. Tot aici a fost şi sediul
Inchiziţiei. Pe vremuri, Lima a
fost un oraş foarte bogat, cu
palate, cu străzi pavate cu
argint. Cutremurul din 1746 la distrus aproape complet.
Astăzi capitala are clădiri
moderne, parcuri frumoase,
cartiere rezidenţiale, într-unul
dintre ele, Miraflores, am stat
şi noi. Am vizitat centrul istoric, aflat în Patrimoniul UNESCO, CATEDRALA oraşului
cu un altar fastuos, cu opere
de artă de valoare, cu mormântul din argint al lui Fr.
Pizarro. La fel de impunătoare
şi bogat ornamentate sunt şi
bisericile
şi
mânăstirile
DOMINICANĂ
şi
FRANCISCANĂ. Exponate
ale culturilor preincaşe şi
incaşă am văzut în MUZEUL
ORAŞULUI, cu mumii vechi
de 8000 de ani î.H.
În zona Paracas, am vizitat cu
vaporaşul
INSULELE
BALLESTAS, numite şi Galapagosul peruan; am privit şi
fotografiat stâncile acoperite
de sute de milioane de păsări
(pelicani, pescăruşi, găgăuţe,
flamingo …), foci, lei de mare,
delfini. În ţinutul deşertic
NAZCA, locul unei vechi culturi preincaşe, cu un muzeu
interesant, sunt celebrele şi
mult comentatele LINII / GEOGLIFE.
Acestea
se
intersecteză pe zeci de kilometri; unele au forme distincte
de păsări, insecte şi alte animale – flamingo, colibri, condor,
maimuţă,
păianjen,
broască, forme geometrice şi
de astronaut extraterestru.
Liniile sunt şanţuri late de 135
cm, adânci de 40-50 cm, sunt
vizibile doar din avion. Au fost
studiate de arheologi, Maria
Reiche, arheolog peruan de
origine germană, le-a studiat
timp de 40 de ani. Explicaţiile

Machu Picchu

variază între a fi semne sacre
trasate de preincaşi, calendar
incaş,
aerodrom
al
extratereştrilor.
Elveţianul
Erich von Daniken crede că
fiinţe inteligente necunoscute
au aterizat în aceste locuri şi
au
trasat
piste
pentru
aparatele lor de zbor. Incaşii îi
credeau zei şi îi aşteptau. Indiferent de interpretare, Liniile
/ Geoglifele rămân o taină şi
sunt incluse în categoria Minunilor Lumii Străvechi.
Am aşteptat cu nerăbdare să
ajungem la MACHU PICCHU,
intrat în Patrimoniul UNESCO, considerat, de asemenea, o Minune a Lumii
Străvechi. Am fost cuprinşi de
fiori străbătând cu trenul
VALEA SACRĂ a râului
Urubamba, am parcurs câţiva
kilometri cu maşina prin
junglă şi, la 2800 m, am privit
oraşul-sanctuar incaş, „oraşul
din cer”, construit în vremea
marelui Inca Pachacuti Yupanqui, între 1460-1470,
dispărut în junglă timp de 400
de ani. Se crede că, trăind în
izolare 1200 de oameni - slujitori de temple, îngrijitori,
făptuitori de jertfe şi de mumii,
tinere - vestale ale zeului Viracocha, mulţi au fost decimaţi
de ciumă iar cei ce au
supravieţuit au părăsit locurile
iar marele oraş-sanctuar a
fost acoperit de vegetaţia junglei.
Arheologul american Hiram
Bingham
a
descoperit,
întâmplător, oraşul sacru în
1911. Însoţiţi de aura de mister ce acoperă celebrul sit, am
urcat zeci de trepte, am privit
ruinele palatelor, templelor –
TEMPLUL SOARELUI
ce
avea şi rol de Observator,
CLOPOTUL
SOARELUI,
TEMPLUL LUNII, TEMPLUL
CONDORULUI, pasăre ce, în
credinţa incaşă poartă sufletele morţilor în şi din lumea
de dincolo, grotele în care se
făceau sacrificii şi se mumifiau cadavrele. Vremea fiind
instabilă, când ploaie, când
soare, am fost binecuvântaţi
cu un imens şi splendid curcubeu, dovadă că spiritele
locului s-au bucurat de

venirea noastră.
Fosta capitală a incaşilor
CUZCO, situată la 3400 m,
are un farmec aparte. A fost
întemeiată în sec. XI şi
distrusă de F. Pizarro în 1533.
Oraşul a suferit mult şi din
cauza
cutremurelor.
Impresionaţi că ne aflăm în
inima
fostului
IMPERIU
INCAŞ, am vizitat
cetatea
SACSAYHUAMAN, aflată la
3500 m, pe un platou, cu
blocuri de piatră de peste 300
de tone perfect îmbinate,
ruine ale templelor, palatelor,
băilor împărăteşti, ale grotelor
de pregătire a mumiilor. Am
încercat să ne imaginăm
modul de viaţă al incaşilor. În
CENTRUL ISTORIC, aflat în
Patrimoniul UNESCO, am vizitat PIAŢA ARMELOR, CATEDRALA BAROCĂ construită
în 1654 pe ruinele Palatului lui
Viracocha, bisericile SAN
PIETRO şi SANTA CATALINA
(ridicate parcă spre iertarea
păcatelor conchistadorilor), cu
picturi religioase ce reproduc
şi
motive
din
viaţa
băştinaşilor.

În
MÂNĂSTIREA
FRANCISCANĂ, deosebit de
frumoasă, se află şi mormântul conchistadorului Gonzalo
Pizarro, fratele lui Francisco.
Seara ne-am relaxat la un
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spectacol folcloric peruan,
admirând dansurile, cântecele şi costumele viu colorate
ale artiştilor.
În orăşelul ANDAHUAYLILLAS ne-am oprit pentru a
vizita BISERICA cu o frescă
de mare valoare, considerată
drept
„Capela
Sixtină
Peruană”. O atracţie specială
a reprezentat micul MUZEU
al EXTRATEREŞTRILOR, cu
cranii găsite în canionul Cotahuasi, adânc de 3345 m.
Ne-am sculat la 3 dimineaţa
pentru a parcurge o parte a
deşertului şi a ajunge la canionul COLCA, lung de 70 km,
adânc de 3630 m, pentru a
privi condorii, cele mai mari
păsări zburătoare. Ajunşi la
CRUCEA CONDORILOR,
ne-am minunat de spectaculozitatea canionului şi am
privit în linişte zborul
temutelor păsări (cu aripile
întinse au 4 metri) pe care localnicii nu le iubesc pentru că
le răpesc păsări, animale şi
copii. Ne-am imortalizat
prezenţa şi în aceste locuri,
fotografiind şi fotografiindune.
Ne-a
bucurat
vizitarea
oraşului AREQUIPA (aici s-a
născut scriitorul Mario Vargas
Llosa), cu climă şi vegetaţie
subtropicale, învecinat de

vulcani, printre ei, MISTY
(5822
m),
UBINAS,
CHACHANI, MISMY – de
unde izvorăşte Amazonul. De
la distanţă, i-am fotografiat ca
pe nişte „vedete”. Am vizitat
somptuoase
biserici
şi
mânăstiri, am privit, cu
uimire, misterioasele PETROGLIFE de pe coastele
munţilor.
Am ajuns în zona Lacului
TITICACA, la altitudinea de
3812 m. Este lacul navigabil
aflat la cea mai mare
înălţime, are lungimea de 190
km, lăţimea de 80 km,
adâncimea de 457 m. În
zona PUNO ne-au surprins
MORMINTELE CIRCULARE
de la SILLUSTANI, construite
de poporul Colla. Ne-au uimit
satele tradiţionale de pe insulele plutitoare UROS, unice
în lume, casele, bărcile şi
fundaţia satului fiind construite din trestie de balsa. Oamenii ne-au primit bucuroşi,
cântând, ne-au salutat, le-am
răspuns şi noi în limba lor, neau
arătat
obiectele
confecţionate spre vânzare,
ne-au demonstrat cum se
construieşte fundaţia satului,
casele şi bărcile. A fost o
experienţă turistică inedită şi
am continuat-o vizitând Bolivia şi Chile..
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