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Am scris şi publicat acum câţiva ani mai multe articole critice cu
privire la ade-rarea României la Uniunea Europeană. Mai exact,

nu am fost de acord cu modul în care ne-am abandonat, în mare grabă şi
orbeşte, în mâinile noilor stăpâni de la Bruxelles, aşa cum după ultimul
război mondial ne-am abandonat în braţele hulpave ale învingătorilor de
la Kremlin.

Mi s-a reproşat că sunt prea dur, că nu înţeleg noul context internaţio-
nal, noua ordine mondială. Ba că sunt chiar împotriva modernizării şi

prosperităţii ţării, a deschiderii sale către noile orientări privind “satul global” – vorba lui
McLuhan.

Susţin şi acum că este o falsă percepţie a articolelor mele. Mai ales că mai toate obser-
vaţiile mele critice de atunci sunt valabile şi astăzi. Eu nu sunt împotriva apropierii şi chiar
a alăturării ţării noastre de elita ţărilor superdezvoltate din Apusul Europei. Dimpotrivă.
Prin poziţia noastră strategică, de poartă între Occidentul bogat şi Orientul sărac, România
trebuie să joace un rol extrem de important în păstrarea unui echilibru între cele două
regiuni geopolitice atât de diferite nu doar din punct de vedere economic, dar şi cultural.
Ceea ce critic eu este zbaterea noastră haotică pentru acceptarea în necunoştinţă de cauză
a tuturor regulilor şi normelor impuse de comunitatea statelor europene, fără a ţine seama
de semnalele critice tot mai numeroase lansate de oameni şi politicieni din chiar interiorul
sistemului în care am acces până la urmă, cu orice preţ.

Iată, de exemplu, opiniile unor fermieri şi reprezentanţi ai unor sindicate ale ţăranilor
din Anglia, Belgia, Franţa, Germania şi Italia, dar şi din Polonia sau Ungaria, exprimate cu
fermitate şi îngrijorare în mai multe numere ale revistei româneşti “Formula As”. Toţi
deplâng la unison politica comunitară în domeniul agriculturii, care are ca scop eliminarea
micilor fermieri şi a culturilor ecologice, prin acordarea de subvenţii doar marilor propri-
etari de pământuri şi combinatelor uriaşe de creştere a păsărilor şi animalelor, pentru
obţinerea unor producţii-record, bazate preponderent pe soiuri modificate gene-tic, pe
chimizare şi ierbicidare masivă, pe folosirea aproape inconştientă a medicamentelor şi a
hormonilor de creştere. Pentru marile concerne transnaţionale singurul lor Dumnezeu este
Sfântul Profit, în numele căruia merele şi perele au aspect de ceară sau de ipsos, sunt fără
miros şi fără gust de fructe naturale, roşiile uriaşe ţin luni de zile căci au pielea groasă de
trebuie să o tai cu toporul, iar carnea umflată artificial cu concentrate şi alţi stimulatori nu
mai are savoarea puiului sau a viţelului din bătătura bunicilor noştri de la ţară. Totul este
subordonat cîştigului cu orice preţ, iar directivele Uniunii Europene sunt foarte restrictive:
anumite ţări vor produce cereale şi lactate, să zicem, altele se vor ocupa cu creşterea
plantelor tehnice şi a animalelor, iar noile venite, după principiul clasic al recruţilor din
armată, vor trebui să se supună la corvezile cele mai grele, iar ceea ce este şi mai grav, vor
trebui să devină mai ales ţări consumatoare, nemaiavând dreptul să producă ceva fără
dezlegare de la Bruxelles.

Vă mai aduceţi aminte de defunctul Plan Valev din 1964 de organizare economică a
ţărilor comuniste est-europene? Aceeaşi diviziune sectorială obligatorie a producţiei indus-
triale şi agrare impusă de Uniunea Sovietică se regăseşte şi în actualele directive ale
Uniunii Europene. Cum zice românul: “Aceeaşi Mărie cu altă pălărie!”

Un fermier englez se plângea că în satul copilăriei sale nu mai cântă acum aproape nici
o pasăre, iar unul francez critica încercarea de eliminare a ţărănimii ca pătură socială şi
parte productivă a naţiunii. De altfel, protestele cu tractoare, oi, vaci şi baloţi de cereale pe
Champs Élisée sunt to mai dese!... Toate acestea numai din cauza ordinelor comunitare
absurde, tot mai neagreate de ţăranii Europei, care au început să se trezească şi să înţeleagă
înspre ce prăpastie se îndreaptă. De altfel, votul negativ dat Constituţiei europene de către
francezi şi olandezi, la un moment dat, a fost un vot de blam neaşteptat, dar necesar acordat
tendinţelor de înlăturare de pe eşichierul noii Europe a celei mai vechi şi mai tradiţionale
comunităţi umane, cea a satelor. Olandezii au început deja să nu mai asculte de “stăpânii
de la Bruxelles” şi au revenit la cultivarea tradiţională a pământului, astfel că de pe pajiştile
verzi şi grase adie un miros tare de bălegar de vacă, singurul îngrăşământ acceptat de tot
mai mulţi fermieri. 

Şi tot legat de olandezi, o istorioară de acum treizeci de ani, de pe vremea celuilalt
regim atât de hulit astăzi. Tatăl meu lucra la un Gostat, adică o întreprinderea agricolă de
stat, unde administra o plantaţie de câteva zeci de hectare de meri şi de pruni. Avea contract
cu un importator din Amsterdam. În fiecare dimineaţă, olandezul venea când încă nu se
luase roua şi începea inspecţia: lua câte un măr şi câte o prună din fiecare pom, şi tot căuta
până da de un vierme. Abia atunci pomul respectiv era considerat “bun de cules”, pentru

că viermele era “atestatul de calitate ecologică”.
O altă istorioară petrecută prin anii 1982-83, la Budapesta, unde ieşisem într-o excursie

prin sindicat. Am intrat într-un supermarket, aşa cum avem şi noi astăzi un număr uriaş,
toate importate din străinătate. La sectorul de legume şi fructe, atenţia mi-a căzut pe o
lădiţă cu pere galbene, pe eticheta căreia scria că sunt din România. Alături, de cinci ori
mai mari şi mai frumoase, nişte pere cu o culoare translucidă, ca pielea de mort, “made în
nu ştiu care ţară vest-europeană”. Ei, bine, nu vă puteţi închipui ce mândru m-am simţit
când am văzut că mai toate gospodinele unguroaice îşi umpleau coşurile cu fructele
româneşti, care nu erau cât o minge de handbal, dar răspândeau până la distanţă un miros
proaspăt de livadă. În jurul lor, câteva albine se dădeau de ceasul morţii să guste din ele.
Uitaţi-vă în pieţele noastre, dacă nu mă credeţi, la tarabele cu fructe “din import” de astăzi,
nu veţi vedea dând târcoale nici măcar o muscă.

Ce vreau să spun, alăturându-mă fermierilor străini care şi-au exprimat opiniile în
revista menţionată anterior: să nu lăsăm să piară agricultura tradiţională românească, să ne
luptăm cu cei de la Bruxelles pentru a ne păstra identitatea noastră culturală, inclusiv în
domeniul cultivării pământului şi al creşterii animalelor. Să nu ne transformăm doar într-o
piaţă de desfacere pentru produsele altor ţări. Să-i sprijinim pe ţărani cu specialişti, cu
credite avantajoase, cu reduceri de impozite şi taxe, cu legi înţelepte, nu ca aceea prin care
limităm păşunatul oilor pe pajişti. Să nu mai aruncăm mereu cu noroi în tot trecutul nostru
agricol, mânaţi de cine ştie ce interese sau snobisme de prost gust. România a fost ani între-
gi grânarul Europei. O fi el puiul românesc mai aţos, mai puţin umflat ca cel din import,
pentru că e crescut cu iarbă, grâu şi porumb, dar sigur nu-ţi va produce dezechilibre ciudate
în organism, vor fi ele roşiile noastre mai micuţe şi mai moi, mai repede perisabile, dar ce
gust delicios au şi cât de sănătoase sunt.

Iniţial, am fost puţin contrariat de însemnările de călătorie ale scriitorului şi gazetarului
Petre Cichirdan prin regiunea Bayonne din Franţa, în care se plângea că nu a văzut un
copac sau un pom pe marginea drumurilor, o floare mai ca lumea, iar păsările parcă
intraseră în pământ. A trebuit să citesc cuvintele de jale ale unui fermier francez, care se
plângea că din cauza excesului de chimicale utilizate în agricultură, a noilor pesticide în
special, nici aerul nu mai este de respirat, iar apa, acolo unde mai dai de ea, este, ca peste
tot în Occident, de nebăut. 

Aici, daţi-mi voie să mai fac o scurtă digresiune memorialistică. Era prin 1983-1984,
conduceam un grup de excursionişti români şi ajunsesem, graţie ONT (Oficiul Naţional de
Turism), în RDG (Republica Democrată Germană). Ne plimbam prin grădinile de la
Potsdam, pe o căldură de vară infernală. Înnebuniţi de sete, câţiva excursionişti de-ai mei
- care nu concepeau să cumpere cu puţinii bani de buzunar apă minerală sau plată – s-au
repezit şi au început să bea apă de la robinetele chiuvetelor dintr-un WC public, căci pe
atunci nu apăruseră încă cutiile astea care se cheamă toalete ecologice. Imediat a ieşit o
nemţoaică-îngrijitoare speriată de moarte, care a început să ţipe disperată şi să cheme
Poliţia în ajutor, organ vigilent care a şi venit de îndată. Bieţii românaşi nu ştiau că în
Germani democrată, ca şi în majoritatea ţărilor europene apa de la robinet este una aşa zisă
“industrială” şi nu e potabilă peste tot. Ei rămăseseră cu ideea că în ţărişoara lor amărâtă,
condusă de “vampirul dictator Ceauşescu”, puteau să bea apă de la orice robinet, din orice
fîntână publică, din orice izvor şi râu de munte. 

Puteau. Căci astăzi, după industrializarea forţată din ultimii ani de ceauşism, ca şi după
un sfert de veac de binefaceri ale exploatării capitaliste nemiloase - nu se mai poate nici la
noi chiar peste tot, mai ales la ţară.

În faţa acestor realităţi, cum să nu îi crezi pe occidentalii care au lăsat “raiul lor artifi-
cial” şi au început să cumpere pământuri în România, ce-i drept mai spre munte, unde n-a
pătruns încă poluarea şi la noi. Pentru că, să nu uităm, o industrializare stimulată greşit în
ultimele două decenii dinainte de 1989 a pus accentul pe proliferarea combinatelor chi-
mice, puternic poluatoare. De altfel, moda îngrăşămintelor chimice a fost adusă de la ruşi,
care, în megalomania lor de a-i întrece pe americani în toate cele, au căutat tot felul de
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Lucrurile pregătitoare pentru construirea acestui complex
au început în primăvara anului 1971. Într-una din zilele

lunii mai 1971, la ora 13.00, a avut loc o şedinţă scurtă de lucru
în biroul lui Constantin Predescu - director coordonator al
Complexului Balnear Călimăneşti. Au participat cinci persona-
lităţi: Ion Cosma - ministrul Turismului, Petre Dănică - primul
secretar al Comitetului Judeţean P.C.R. şi preşedinte al
Consiliului Popular al judeţului Vâlcea, Vasile Dumitrescu - se-
cretar al comitetului orăşenesc P.C.R. şi preşedinte al Consiliului
Popular la oraşului Călimăneşti, Constantin Predescu - director
coordonator al Complexului Balnear Călimăneşti şi dr. Gheorghe
Mămularu - director medical al Complexului Balnear
Călimăneşti. Şedinţa o deschide Ion Cosma cu oferta sa: 

- Vă aduc în dar o sacoşe cu bani! O primiţi? cei prezenţi când
au auzit s-au bucurat şi au răspuns în cor: 

- Da!...
- Dar am o rugăminte la dumneavoastră să mă ajutaţi să con-

struiesc în localitatea dumneavoastră un complex balnear-turistic
cu 1200 de locuri de fizioterapie, ne spune ministrul.

Noi, cei prezenţi, l-am asigurat pe Ion Cosma că suntem de
acord, şi-l sprijinim.

- Unde l-am putea construi? întrebă ministrul.
- La Cozia, în locul complexului, răspunde Vasile Dumitrescu.
- Aveţi factorii naturali de tratament, adică ape minerale?

întrebă Ion Cosma.
- Da, avem. Din anul 1968 şi până în prezent (1971) Institutul

de Balneoterapie din Bucureşti a forat deja trei izvoare şi până în
1975 mai forează încă două, i-a răspuns dr. Gheorghe Mămularu.

- Aveţi cadre cu pregătire în turism? a întrebat ministrul.
- Avem ceva, dar ne-ar mai trebui, a răspuns C. Predescu.
- Aveţi în localitatea Călimăneşti vreun liceu teoretic? întrebă

ministrul.
- Da, avem Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân”, înfiinţat în

1961, a răspuns Vasile Dumitrescu.
- I-am putea schimba profilul în liceu turistic? a întrebat Ion

Cosma.
- Cred că da, am putea schimba profilul în liceu turistic, a

răspuns Petre Dănică.
- Aţi putea asigura asistenţă medicală la început cu cadrele pe

care le aveţi acum? întrebă ministrul.
- Putem asigura asistenţa medicală şi tratamentul fizioterapeu-

tic cu personalul pe care-l avem...Şi trebuie să  aveţi în vedere că
este o unitate modernă! şi vom putea asigura pe parcurs cadrele

necesare, a răspuns dr. Gh. Mămularu.
La sfârşitul şedinţei s-au stabilit următoarele: Ministerul

Turismului va finanţa întreaga lucrare, va construi lângă liceu o
clădire pentru cazarea elevilor şi va asigura cadre cu pregătire în
turism şi pregătirea cadrelor viitoare necesare turismului; se va
schimba profilul teoretic al liceului în cel turistic; se va muta
complexul de la Cozia în partea de sud a Călimăneştiului, la
Seaca; se va obţine de la C.A.P. Jiblea-Călimăneşti aprobarea
pentru transferul a 10.000 mp la Complexul Balnear Călimăneşti.

După această scurtă şedinţă dar bogată în conţinut, cele cinci
personalităţi, timp de patru ore au studiat pe teren câteva obiec-
tive, începând de la Seaca şi până la campingul de la Cozia.

Tot în anul 1971 s-a întreprins următoarele lucrări: Consiliul
Popular al Judeţului Vâlcea a făcut comanda proiectuluila
Institutul „Proiect” Braşov; Complexul Balnear Călimăneşti a
solicitat C.A.P.-ului Jiblea-Călimăneşti suprafaţa de 10.000 mp.;
în toamna anului 1971 a fost mutat campusul de la Cozia la Seaca.

La realizarea acestui complex au contribuit treisprezece
unităţi şi întreprinderi după cum urmează:

1. Ministerul Turismului ( ministru Ion Cosma) cel care a
finanţat construirea acestui complex.

2. Institutul „Proiect” din Braşov (Arhitect şef Gheorghe
Cristescu).

3. Institutul de Balenofizioterapie din Bucureşti (director prof.
dr. Traian Dinculescu).

4. Consiliul Popular al Judeţului Vâlcea (preşedinte Petre
Dănică).

5. Direcţia Sanitară a Judeţului Vâlcea (director Titus Ceapă).
6. Şcoala Sanitară din Rm. Vâlcea (director Vera )
7. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea (inspector şef prof.

Gh. Simeanu).
8. Oficiul Judeţean de Turism Vâlcea (director Marin Sandu).
9. Intreprinderea de Construcţii şi Montaj a judeţului Vâlcea

(director Ion Cercel şi ing. prof. Gh. Chelele).
10. Consiliul Popular al oraşului Călimăneşti (preşedinte

Vasile Dumitrescu).
11. Complexul Balnear Călimăneşti (director Constantin

Predescu şi dr. Gh. Mămularu).
12. Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân” (director prof. Mihai

Ciobanu).
13. Cooperativa Agricolă de Producţie Jiblea-Călimăneşti

(preşedinte Gheorghe Iacobică).
Toate aceste instituţii şi inteprinderi au avut un rol mai mare

sau mai modest la realizarea acestui complex balnear-turistic de
la Cozia.

Complexul balnear-turistic  de la Cozia este construit din ele-
mentele următoare: trei hoteluri, Căciulata, Cozia şi Oltul, fiecare
cu câte 400 de locuri de cazare, o baza medicală de tratament bal-
near-fizioterapie cu o capacitate de 500 de procedee pe zi, şase
izvoare minerale, ştrand cu apă minerală termală, pavilioane-
chioşc pentru izvoarele de cură internă (Cozia 2, 3 şi 4) şi teren
de sport.

La 7 aprilie 1972, de Ziua Mondială a Sănătăţii au început
lucrările mai intens la hotelul Căciulata şi baza de tratament.
După 7 aprilie 1972 „tot greul de trebi” a căzut pe umerii celor
doi directori de la Complexul Balnear Călimăneşti, Constantin
Predescu şi dr. Gheorghe Mămularu. Ziua de lucru a acestora
începea dimineaţa pe la ora 5, pe şantier: C. Predescu la hotelul
Căciulata, iar dr. Gh. Mămularu la cel al bazei de tratament!
Practic, ei raportau zilnic mersul lucrărilor către organele de con-
ducere de partid şi de stat ale judeţului Vâlcea, precum şi la con-
ducerea Ministerului Turismului.

Mărturisesc că în perioada 1972-1979, când s-a terminat de
construit acest complex, conducerea  ministerului a urmărit şi
controlat lucrările: Ion Cosma - ministru, Ilie Voicu - prim adjunct
al ministrului, Ştefan Enache şi Mihai Părăluţă-miniştrii adjuncţi
ai ministrului etc.

La 28 iunie 1976 a avut loc inaugurarea primului hotel,
Căciulata, şi a bazei de tratament. Au participat ministrul turismu-
lui, primul secretar al Comitetului judeţean P.C.R. şi preşedinte al
Consiliului PopularJudeţean Vâlcea, precum şi conducerile insti-
tuţiilor şi intreprinderilor care au particiapt la realizarea  acestui
măreţ complex. A fost un mare eveniment al oraşului Călimăneşti
şi chiar al judeţului Vâlcea.

În luna august a fost terminat hotelul Cozia şi în decembrie
1979, hotelul Oltul.

Menţionez că în anul 1977 au început să vină la odihnă şi
tratamentul balnear grupuri organizate de turişti din Finlanda,
Germania, Israel etc.

La acest complex balnear turistic se tratează boli respiratorii,
digestive, renale, reumatismale şi metabolice, respectându-se,
indicaţiile şi contraindicaţiile  stabilite de medicul specialist bal-
neolog.

Acest complex de la Cozia a fost vizitat de numeroase perso-
nalităţi şi delegaţii din ţară şi de peste hotare.

În oraşul Călimăneşti există patru zone în care se află izvoare
minerale: Călimăneşti, Căciulata, Cozia şi Păuşa. În această

lucrare consemnez câteva aspecte din trecut celor de la Cozia.
Primele menţiuni cu privire la existenţa izvoarelor minerale de la

Cozia le întâlnim în cartea „Viaţa Sfântului Nifon” de Gavriil, proto-
sul de la Muntele Athos, scrisă în anul 1520. Autorul, după ce face
descrierea Mănăstirii Cozia, ctitorită de Mircea cel Mare (1386-
1418), menţionează şi împrejurimile: „că mănăstirea este plină de
bogăţii şi acolo cură ape cu pucioasă”, adică izvoare mi-nerale al
căror miros este asemănător pucioasei (adică ape sulfuroase).

Peste două decenii, pe vremea domnitorului Ţării Româneşti,
Radu Paisie (1535-1545) a fost construită Bolniţa Cozia în anii 1542-
1543. În jurul bisericuţei s-au construit 2-3 clădiri cu mai multe
camere în care erau cazaţi călugării bolnavi de la Mănăstirea Cozia,

dar şi cetăţenii din localităţile aferente Călimăneştiului. Bolnavii erau
trataţi cu leacuri din plante dar şi cu apa izvoarelor minerale din zonă.

Pe vremea domnitorului Ţării Româneşti, Matei Basarab (1632-
1654), exista la Mănăstirea Cozia o construcţie din lemn pentru băi
minerale. Adesea Matei Basarab venea aici şi făcea băi pentru sufe-
rinţele sale reumatismale şi cauzate de gută. 

Peste două secole, în ziua de 27 mai 1857 a venit la Călimăneşti
dr. Carol Davila, medicul şef al Oştirii Ţării Româneşti, însoţit de
Costache Zugrăveanu din partea conducerii judeţului Vâlcea.  A
rămas plăcut impresionat de aşezarea geografică, de existenţa
izvoarelor minerale şi a monumentelor istorice. Peste două luni, în
august 1855, a revenit echipa de specialişti. Au făcut cercetări. Au
studiat apele minerale de la Călimăneşti, Căciulata şi Cozia. La
sfârşitul studilor, dr. Carol Davila a întocmit un raport amplu, în care,

printre altele a făcut şi propunerile următoare: „La Cozia să se ame-
najeze izvoarele mi-nerale, să se construiască un hotel şi un
aşezământ balnear”. Acest raport cu propunerile respective, a fost
trimis domnitorului Ţării Româneşti, Barbu Ştirbei (1849-1853;
1854-1856). Din nefericire propunerile făcute de Carol Davila n-au
putut fi realizate.

Abia peste un secol aveau să se împlinească propunerile dr-lui
Carol Davila. În perioada 1968-1975 la Cozia, Institutul de
Balneofizioterapie din Bucureşti (director prof. Traian Dinculescu) a
forat cinci sonde şi a obţinut cinci izvoare minerale.
În anii 1972-1979 a fost construit Complexul baln-
ear-turistic compus din trei hoteluri, fiecare cu câte
400 locuri de cazare şi o modernă bază de tratament
balneo-fizioterapie.

Acum în zilele noastre s-a realizat „aşezămân-
tul balnear”,  propus cândva de dr. Carol Davila.

IZVOARELE MINERALE DE LA COZIA 

COMPLEXUL BALNEAR TURISTIC DE LA COZIA - Aspecte din trecut

Pagină realizată de  Gh. MĂMULARU

stimulente artificiale pentru obţinerea unor producţii record, campanie la care  s-a înhămat şi
Ceauşescu al nostru, la “sfatul înţelept” al Primei Chimiste a ţării, consoarta sa Elena.

Din cauza agriculturii intensive şi a folosirii îngrăşămintelor, ca şi a politicilor de mediu greşite,
occidentalii au abuzat de pesticide şi ierbicide, ca să înlăture buruienile de pe marginea drumurilor,
asfaltate până în vârful munţilorr. În consecinţă, au dispărut totodată şi florile şi insectele, ba chiar
şi majoritatea păsărilor şi animalelor sălbatice. Aşa se face că acum câţiva ani a fost mare tevatură
prin Germania, Austria, Elveţia, căci se anunţase trecerea dintr-o ţară în alta a ultimului urs din zonă.
Speriaţi, nemţii au trimis un batalion de vânători, care l-au şi împuşcat pe singurul urs din ultimii
150 de ani. Elveţia zice că nu mai poate accepta urşi pe teritoriul ei, căci are prea multe staţiuni mon-
tane, prea multe crescătorii de vaci în regim de păşunat alpin. Iar Anglia a omorât şi ea ultimul lup
acum 200 de ani. Doar în România mai există păduri virgine, pâraie limpezi cu peşti în ele, câmpii
întinse cu flori, gâze şi fluturi, livezi cu fructe zemoase şi păsări cântătoare, mii de urşi, lupi, mis-
treţi, cerbi şi căprioare.

Zilele trecute, un Cineva, cârtitor la prudenţa mea în acceptarea directivelor europene fără o
analiză atentă şi prin raportare la cerinţele, mentalitatea, tradiţiile şi specificul poporului nostru, mă
chestionează de sus: “Şi ce vrei, domnule, să vezi Europa din car ?” Da, i-am răspuns, şi cred că
Marin Sorescu, care a descoperit pentru prima dată Craiova tot astfel, nu ar fi avut nimic împotrivă.
De altfel, el a cucerit inimile cititorilor europeni, şi nu numai, tocmai din perspectiva ţăranului
român mucalit, care poate circula în lumea largă atât cu limu-zina, cât şi cu un car tras de boi. De
altfel, “căpşunarii” noştri o demonstrează din plin. Problema este ca aici, în ţară la noi, să nu tăiem

pădurile la ras ca să ne facem vile şi să ne umplem conturile bancare, să nu arăm până şi drumurile
dintre case, să nu turnăm găleţi de chimicale la rădăcina plantelor, să nu otrăvim râurile şi izvoarele
cu gunoaie şi deşeuri industriale. 

“Europa văzută din car” este o perspectivă pe care şi-o doresc tot mai mulţi Occidentali, care văd
în ţara noastră nu doar o piaţă de desfacere a surplusului lor de produse, dar şi un nou “El Dorado
ecologic”, care să pompeze sânge proaspăt în arterele bătrânului nostru continent, artere colmatate
de dejecţiile unor societăţi de consum scăpate de sub control. De noi depinde dacă vom infuza sănă-
tate din aerul tare şi curat al munţilor şi câmpiilor noastre sau ne vom infecta şi noi de “bolile” ci-
vilizaţiei apusene.

Respectaţi şi aplicaţi LEGEA 186/2003

C. Poenaru alături de tatăl său, C. Poenaru,
într-un ambient ecologic, de vis!
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DECRIPTAREA  INSCRIPŢIEI TĂRTĂRIA

Tăbliţa de la Tărtăria a fost descoperită în
anul 1961 în localitatea cu acelaşi nume

din judeţul Alba. Descoperirea a fost făcută
într-un mormânt alături de alte două tăbliţe şi
de alte obiecte. Vechimea descoperirilor este de
7.000 – 7.500 de ani şi a fost determinată prin
metode ştiinţifice, demne de încredere. Tăbliţa
Tărtăria a fost confecţionată din argilă şi are

forma de disc cu un diametru de cca. 6 cm cu o perforaţie perife-
rică, ceea ce demonstrează ca a fost o amuletă, un obiect personal.
Se presupune ca proprietarul amuletei a fost un şaman iar
inscripţia este o formula magică. 

Au existat numeroase încercări de descifrare a acestei
inscripţii, dar niciuna nu a fost agreată de comunitatea ştiinţifică.
Iată că Tărtăria vorbeşte. Inginerul vâlcean Vasile Gheorghe a
dezlegat misterul, a deznodat nodul gordian, dar nu în modul în
care a făcut-o Alexandru Macedon, cu sabia. Nodul gordian numit
Tărtăria a fost desfăcut fir cu fir aducându-se la lumină informaţii
ascunse timp de 7.500 de ani. Pentru decriptarea unui text
necunoscut sunt necesare două condiţii. Să se cunoască valorile
fonetice ale semnelor grafice, hieroglife, silabe ori litere şi să se
cunoască limba folosită în inscripţie. Autorul a găsit limba
folosită de către autorul inscripţiei: limba vedică. Limba arienilor
vedici, un popor care a existat în trecut în Podişul Transilvaniei şi,
foarte probabil,  în spaţiul carpato-dunărean şi care a migrat spre
est stabilindu-se pe valea fluviului Indus, în jurul anului 1.500 i.
H. Aici, arienii vedici au dezvoltat o civilizaţie strălucită, lăsând
umanităţii o moştenire culturală uriaşă de o valoare inestimabilă.
Toate creaţiile literare vedice, peste 100.000 de versuri, au fost
transmise pe cale orală, din generaţie în generaţie, de către preoţii
vedici, timp de mai bine de 1.000 de ani, până în sec. 3 î.H. când
au fost consemnate în scris. În acest fel oamenii de ştiinţă au putut
cunoaşte foarte bine limba vedică, avansând ipoteza că limba
vedică este chiar limba proto-indo-europeană. Pentru decriptarea
textului hieroglific autorul a pornit de la un text cunoscut, consi-
derându-l soluţia de decriptare, apoi a parcurs procesul de
decriptare în sens invers, de la soluţie la textul hieroglific. 

Soluţia este următoarea:
Devadhinam jagat sarvam,
Mantradhinam ta deveta,
Tan mantram brahmanadhinam.
Brahmana mama devata.

Traducerea este următoarea:
Puterea zeilor stăpâneşte tot ceea ce există (universul),
Puterea mantrelor stăpâneşte pe zei,
Puterea preoţilor stăpâneşte manntrele.
Brahma este zeul meu.

„Brahma”, „Brahman” sau „Brahmana” este zeul vedic
suprem, „brahman” sau „brahmana” este preotul vedic, iar
„mantrele”  sunt exprimări sacre, o silabă, un cuvânt  sau grup de
cuvinte care se presupune că au o putere spirituală. Strofa de mai
sus este o mantră şi era folosită cu ocazia recunoaşterii unui preot

vedic în poziţia de preot de gradul trei. Reluând textul în sens
invers, începând cu versul trei, găsim următoarea interpretare:
dacă preoţii stăpânesc mantrele şi dacă mantrele stăpânesc pe zei
şi dacă zeii stăpânesc tot ceea ce există, atunci, preoţii stăpânesc
universul. Concluzia este subînţeleasă. Acesta era un principiu al
religiei vedice: „brahmanii sunt stăpânii universului”. Prin
urmare şamanul de la Tărtăria a fost preot vedic de gradul trei iar
formula magică este incantaţia vedică în discuţie. Pentru
decriptare autorul a folosit informaţii din astronomia vedică,
astrologia vedică, mitologia vedică, limba vedică şi religia
vedică. 

Autorul inscripţiei a fost un foarte bun cunoscător al religiei
vedice, (a fost probabil un preot vedic de gradul trei), al
astronomiei vedice, al astrologiei vedice, al mitologiei vedice şi
al limbii vedice. Nivelul de încriptare este foarte avansat. Pentru
decriptare este nevoie de cunoştinţe avansate în cele cinci
domenii ale ştiinţei, menţionate. Autorul decriptării, inginerul
Vasile Gheorghe din Rm. Vâlcea, a pornit de la o ipoteza de lucru,
care presupune că limba inscripţiei Tărtăria este limba vedică şi
că soluţia decriptării este incantația vedică menţionată. Ideea a
pornit de la o ipoteză modernă care susţine că spaţiul carpato-
dunărean a fost locuit în urmă cu 7.500 de ani de indo-europeni,
sau arieni, care aveau o limbă foarte apropiată de limba proto-
indoeuropeană, sau foloseau chiar această limbă străveche.
Autorul a făcut o comparaţie între incantaţia vedică şi inscripţia
Tărtăria şi a observat că fiecărei hieroglife îi corespunde un
cuvânt al incantaţiei. Metoda de încriptare folosită de către
autorul inscripţiei a constat în a face conexiuni între cuvintele
incantaţiei si principalele constelaţii cunoscute. Autorul
inscripţiei a folosit bogăţia lexicului
limbii vedice şi a reuşit să facă
numeroase conexiuni între cuvintele
incantaţiei şi astrologia vedică, deci
cu constelaţii cunoscute. Toate
cuvintele incantaţiei fac trimiteri la
casele zodiacale ale zodiacului
vedic lunar. În unele situații tri-
miterea este directă, cum este cazul
hieroglifei “mantra”, din versul al
doilea al incantaţiei, care are sem-
nificaţia  “a cincea casă lunară”, deci  casa lunară „Mrigasira”,
care conduce direct la constelaţia Orion. Din configuraţia conste-
laţiei Orion a fost destul de simplu să se identifice hieroglifa
“mantra”. 

Hieroglifa mantra se află în cadranul doi, dreapta, jos hierogli-
fa triunghiulară cu trei săgeţi. Constelaţia Orion a fost folosită

pentru încriptarea a trei hieroglife, la fel ca şi constelaţia Lira.
Constelaţia Gemenii a fost folosită pentru încriptarea a două
hieroglife, iar constelaţiile Acvila şi Berbecului au fost folosite
pentru încriptarea a câtei unei singure hieroglife. 

Pentru a prezenta cititorului neavizat, nespecialist  modul de
decriptare se va folosi un un alt caz mai simplu, hieroglifa “jagat”
(+++++), căreia i s-a atribuit cuvântul “stăpâneşte”. Hieroglifa
“jagat” se află în cadranul unu, dreapta sus şi are forma unui
pieptene. Cuvântul “jagat” nu face nicio trimitere directă la casele
zodiacale lunare, dar autorul a găsit un sinonim al termenului
”jagat” şi anume termenul “aditi”.  Acest cuvânt este un substan-
tiv comun, dar are şi semnificaţia de “zeiţa mamă”, adică zeiţa
Aditi, zeitatea care domină casa lunară a şaptea, casa lunara
“Punarvasu”, care este parte a constelaţiei Gemenii. În imediata
apropiere a grupului de stele asociate casei lunare  Punarvasu,
adică stelele Castor şi Polux, se găsesc  cele cinci stele care
formează braţele celor doi gemeni  kappa, upsilon, iota, tau şi
teta.. Aceste stele sunt aproape colineare, deci formează un grup
de stele identic hieroglifei “jagat” (+++++). Deci conexiunea este
cât se poate de clară.

Voi prezenta în continuare un alt exemplu, simplu, pentru ca
cititorul neavizat să înţeleagă modul de încriptare folosit de
autorul inscriptiei, dar şi  modul în care inginerul vâlcean Vasile
Gheorghe a procedat pentru decriptare. Expresia “ta devata” din
versul al doilea al incantației a fost tradus de cătrte autor prin
cuvantul “zeul Brahma”, zeul vedic suprem. Această traducere
conduce direct la casa zodiacală lunară vedică numită casa “brah-
mi”, patronată de zeul Brahma, cea de a 28 a casă lunară. Această
casă are ca stele asociate trei stele din constelaţia Lira, alpha,
epsilon şi zeta. Făcând anumite conexiuni între stelele constelaiţei
Lira se obţine imaginea zeului Brahma, vizibilă in cadranul doi al
tăbliţei Tărtăria, cadranul din dreapta ,jos, hieroglifa din dreapta.
Steaua Vega este capul zeului Brahma. Asemanarea este izbitoare.

Toate celelalte hieroglife au fost încriptate şi decriptate în
mod asemănător, folosindu-se conexiuni între cuvintele incan-
taţiei şi constelaţiile cunoscute sau parţi al acestora. Cititorii
interesaţi de acest material fascinant trebuie sa mai aştepte până
când autorul va găsi un mijloc masmedia care să prezinte lucrarea
în întregime.

Gheorghe VASILE

Inscripția Tărtăria

Inscripția Tărtăria
Constelatia Gemenii

Respectaţi şi aplicaţi LEGEA 186/2003

De ceva vreme, în societatea românească
circulă un amalgam de informaţii cu

privire la unele măsuri de modificare a pro-
gramelor şcolare pentru învăţământul gimnazial
şi liceal, care au generat multe controverse, chiar
reacţii virulente. Am înţeles că există propuneri
din partea unui grup de experţi ai Institutului de
Ştiinţe ale Educaţiei adresate Ministerului

Educaţiei şi Cercetării, care vizează reducerea normelor de studiu
pentru unele obiecte de învăţământ. Cele mai aprinse discuţii au
fost generate de intenţia ca Istoria României să fie inclusă în dis-
ciplina „Ştiinţe ale Societăţii”, să se elimine o oră de Limba şi
Literatura Română, iar Limba Latină să dispară complet din cu-
rriculum. Am citit şi am ascultat opinii dintre cele mai diverse ale
unor istorici cu notorietate, cercetători, academicieni etc., din

care vom reda câteva. Mulţi consideră că măsura conform căreia
Istoria României nu va mai fi o disciplină de studiu de sine stătă-
toare este un atac fără precedent la istoria naţională şi constituie
una din cele mai mari gafe din învăţământul românesc, de la
Spiru Haret încoace. Prin această măsură abuzivă se urmăreşte
ştergerea din memoria românilor, tinerilor, a trecutului glorios al
poporului român, dezarmarea lor morală. Această propunere aber-
antă, iraţională, este o insultă gravă la adresa românilor. Prin spul-
berarea Istoriei României este lovită fibra neamului românesc,
fiinţa naţională, cu influenţe directe negative, asupra conştiinţei
noastre, fiind ştiut că dacă nu ne cunoaştem trecutul nu vom avea
viitor. Se aduc şi argumente complementare: Istoria României, o
materie de studiu fundamentală, care are un rol esenţial în edu-
carea tinerei generaţii este tot mai marginalizată, devenind o dis-
ciplină periferică, secundară. Prin aceste măsuri arbitrare ni se
suprimă mândria naţională că aparţinem unui popor viteaz, se iau
copiilor, tinerilor, nişte repere morale, modelele domnitorilor,

regilor, care au contribuit la realizarea unui vis de secole-unitatea,
suveranitatea şi independenţa naţională. Aceste aspecte trebuie
analizate într-un context mai larg. Să fii patriot a devenit un
delict. De 25 de ani s-a facut alergie când a fost vorba de patrio-
tism şi sentimentele patriotice, considerate desuete, iar naţional-
ismul este comparat cu nazismul şi comunismul. Relativ de
curând, printr-o decizie elucubrantă Ministerul Tineretului şi
Sportului a interzis intonarea Imnului Naţional al României la
toate competiţiile sportive interne. Aceste agresiuni nu sunt
numai la adresa poporului român ci şi la adresa limbii române, a
culturii naţionale. Se apreciază că diminuarea numărului orelor de
curs la Limba şi Literatura Română este o eroare gravă, în
condiţiile în care circa 40% dintre elevii României cu vârste mai
mici, nu ştiu să citească un text, conform cerinţelor. O confirmare
sunt şi rezultatele mo-deste obţinute de majoritatea elevilor
claselor a VIII-a, la simularea examenelor pe care le vor susţine
la Evaluarea Naţională. A vorbi corect limba română este consid-
erată o datorie patriotică. Se ştie că limba română aparţine grupu-
lui limbilor romanice care au la bază limba latină. Importanţa lim-
bii latine este de necontestat, fiindcă face parte din corpul de
identitate naţională. În Ungaria, spre exemplu în programele şco-
lare sunt prevăzute mai multe ore de limba latină decât în

CÂND SE VA REALIZA CU ADEVĂRAT O REFORMĂ
ESENŢIALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC?

Gheorghe PANTELIMON
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ANSAMBLUL MONUMENTAL BRÂNCUŞI DE LA TÂRGU JIU

Un cunoscut mi-a adus la cunoştinţă ceea ce aflasem nu
demult, că UNESCO a respins cererea României de

înscriere în patrimonul mondial a Ansamblului Monumental
Brâncuşi, de la Tg Jiu, în documentaţia de cerere, figurând sub
denumirea de „Calea Eroilor...”

Iată, încă o dată, ni se face demonstraţia că la nivel european,
în cadrul Uniunii Europene ale cărei steaguri le-am arborat şi în
ultimul cătun-termen nerecunoscut de vocabularul UE, orice
aşezare umană din spaţiul urban şi comunal, trebuind să fie dotată
cu canalizare şi apă curentă (condiţie care la noi, încă, nu este
îndeplinită), nu se admite prezenţa nici unui cult în cadrul schim-
burilor culturale între statele membre...Ce trea-bă are Ungaria sau
Olanda cu eroii declaraţi prin legea regală, inertbelică, a morţilor
de la Tg Jiu din anul 1916!?... De aceea considerăm că s-a greşit
din start, dând această denumire ansamblului monumental, iar
manifestările care au avut loc de câţiva ani buni, la Tg Jiu, au pus
un accent exagerat pe acest sens de cale a eroilor. Constantin
Brâncuşi a dat curs cererii cetăţenilor din Tg Jiu de a construi un
ansamblu monumental pentru eroii români din Primul Război
Mondial căzuţi în apropierea Parcului Central, dar el a avut sens,
unanim recunoscut, că se referă la Realizarea Marii Uniri (Poarta
Sărutului, conţinând, simbolul celor opt regiuni, unite). Cele trei

lucrări, de la Tg Jiu trebuie să se cheme Ansamblul Monumental
Brâncuşi...   

Am dispărut de pe harta lumii, între popoare, acum trei ani
când ne-am dat cu stângul în dreptul, am rânjit şi ne-am bucurat
de răul făcut altuia. Atât de uşor ar fi fost să analizăm, să
observăm, şi să ne corectăm; dar nu, noi am continuat să minţim,
să denaturăm, să ne dezbinăm! Rezultatul UNESCO era previzibil
încă de când oameni fără şcoală, fără experienţă şi cultură gene-
rală au condus destinele monumentalisticii româneşti încă cu un
an înainte de a intra în UE-2007! când au dat legea monumentului
de for public... De când tineri cu doctorate în noul sistem, chiar şi
în plastică! dar şi mai în etate-cu ele false (mii, nu unul singur)
sunt puşi să ia hăţurile ţării în mână şi, ce este mai rău, să conducă
comunitatea... Acest popor nu poate exista în viitor pe sistemul
creat încă din 2002 - 2003,  cănd guvernul a hotărât schimbarea
legii pensiilor şi recalcularea lor în 2005...E he he şi câte, şi mai
câte, nu sunt de spus şi nu se arată acestui popor care vrea pos-
magii muiaţi şi pensii nesimţite, şi salarii la fel şi obţinute din
bani împrumutaţi, impozitaţi anapoda...impozite pe bani de la
stat, pe atestate, şi întoarse la stat! Cum domnule! ne-au trebuit
cinsprezece ani să ne cumpărăm ciocane şi ilae de la ăia cărora le-
am vândut în 1990?...păi altfel cum ar fi înflorit gospodăriile celor

care le-au furat atunci, de-acolo unde lucrau şi le-au vândut în
Cipru şi la turci?.. Da, are legătură cu monumentalistica, căci de
atunci s-au prostit toate în această ţară, începând şi fără rost mai
ales după 2000 să se redimensioneze, totul. De ce? că aşa au vrut
spionii?...

UNESCO a conchis că nu se mai poate reveni cu o nouă can-
didatură a Ansamblului Brâncuşi pe Lista Patrimoniului
Mondial, întrucât nu este cunoscut, nu formează un tot unitar,
suferă la capitolul autenticitate şi nu este o operă de geniu, în
integralitatea sa. Aceste concluzii au fost favorizate de modul
extrem de amatoristic în care  statul român a susţinut candidatura
a ceea ce obişnuiam să numim drept capodopera sculpturii mod-
erne. (http://archaeoheritage.ro/ 2015/07/ cea-mai-mica-nota-
pos ib i l a -de - la -unesco-pen t ru -ansamblu l -b rancus i / ) .

Problema nu este cine susţine proiectul; problema este cine-l
face, şi ce face pentru asta...Ei au considerat că dacă fac dezbateri
şi campanii electorale mascate îi câştigă pe cei de la UNESCO...
Nu, UNESCO, nu ia în patrimoniu artişti, ci opera produsă, dacă
ea înseamnă ceva pentru civilizaţia lumii. Ori dacă ei vorbesc
numai de Brânciuşi şi tradiţia folclorică şi vorbele lui hâtre...la
revedere! cu implicaţia operei lui Brâncuşi în civilizaţia lumii... 

pcickirdan
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BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  “ANTIM IVIREANUL”- VÂLCEA

Biblioteca Judeţeană Vâlcea n-a avut niciodată un sediu
propriu. Şi-a desfăşurat activitatea în spaţii închiriate

sau puse la dispoziţie de Consiliul Judeţean în calitate de for
tutelar şi totodată, de ordonator principal de credite. Starea de
fapt, după revoluţia din decembrie 1989, a impus necesitatea
construirii unui imobil care să asigure spaţiile necesare şi adec-
vate  satisfacerii unei activităţi în condiţii optime, la o astfel de
instituţie de cultură importantă pentru judeţul nostru. 

Abia în anul 1994, directorul de atunci al Bibliotecii
Judeţene, Marian Creangă ce a deţinut funcţia între anii 1994-
1997, a insistat, iar Consiliul Judeţean a hotărât întocmirea do-
cumentaţiei necesare în vederea obţinerii certificatului de urba-
nism.

Consiliul  Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a emis
Hotărârea numărul 74/28 iulie 1994, prin care a aprobat un
amplasament în suprafaţă de 3.600 m.p. situat între Filiala
Vâlcea a Arhivelor Statului şi S.C.Proiect S.A. (în prezent
Universitatea „Spiru Haret”). A fost dat în folosinţă gratuită pe

perioada funcţionarării obiectivului de investiţii, respectiv a
Bibliotecii Judeţene ”Antim Ivireanul” Vâlcea, iar Studiul de
fezabilitate a fost executat de S.C. Proiect Vâlcea S A. 

Urmarea iniţierii Proiectului de Hotărâre de către prefectul
de Vâlcea (Iulian Comănescu) şi presedintele Consiliului
Judeţean (Anton Miţaru), Guvernul României a adoptat
Hotărârea nr.403 din 31 mai 1996, în care prin art. 1 aprobă indi-
catorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Biblioteca
Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, iar la art. 2 se menţiona că:
„Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se face din

Iulian COMĂNESCU

(argumente şi adevăr -  privind realizarea acesteia)

România, deşi limba maghiară nu este neolatină. S-au emis şi
păreri care consideră aceste poziţii o demagogie patriotardă, iar în
epoca internetului nu ar mai fi necesare studierea diferitelor
obiecte în şcoli. Susţinem viziunea conform căreia, chiar dacă
România face parte din Uniunea Europeană, elementele de iden-
titate naţională trebuie să se păstreze şi în condiţiile europenizării,
globalizării, internaţionalizării. Suntem de acord că pe aceste
probleme trebuie să se realizeze o dezbatere obiectivă, serioasă,
la care să participe profesori care predau efectiv la clasă, care sunt
în miezul evenimentelor, istorici, lingvişti, latinişti, specialişti de
certă valoare ştiinţifică, interesaţi de bunul mers al şcolii. Deşi
ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, nu a girat direct aceste măsuri
trebuie să aducă neîntârziat unele clarificări pentru a nu se prelun-
gi confuzia şi deruta. Preşedintele Klaus Johannis şi Preşedinţia
României au lansat Programul Naţional „România Educată” care

se va derula în perioada 2017 - 2020, interval în care se va realiza
o dezbatere publică pe această temă majoră şi sperăm că va avea
o finalitate mai utilă, comparativ cu Pactul Naţional pentru
Educaţie, care a fost semnat pe 5 martie 2008. Este necesar ca
opinia publică să fie informată sistematic asupra modului în care
Comisia Prezidenţială, Instituţia de Ştiinţe ale Educaţiei şi
Ministerul Educaţiei şi Cercetării îşi vor corela demersurile şi vor
găsi cele mai bune soluţii pentru a se realiza o reformă reală, de
fond, a sistemului de invăţământ, care trebuie să înceapă cu
schimbarea mentalităţilor. Iar Parlamentul României trebuie să
depăşească orice abordări subiective, să pună pe primul plan
interesele ţării şi să adopte masurile care să asigure cu adevărat o
transformare profundă, de conţinut, a învăţământului, care are un
rol de importanţă vitală în progresul României.

NOTA REDACŢIEI

Nu ştiu cum este acum în Germania şi Franţa, dar Limba
Latină, în anii 80, se studia alături de limba maternă! a celor două
state, şi nu numai, din ambiţie de-a arăta întregii lumi că timp de
1700 de ani a existat imperiul romano-german ...de a lega cultura
europeană modernă de cea antică! ştiindu-se, că, nu se pot disocia
culturile prezente de culturile trecute!

Ne vom „duce cu pluta” înainte, dacă vom continua să vorbim
în termenii: Ştiinţă, Educaţie, Cercetare fără nici o legătură cu
practica şi necesităţile vieţii, cu bunăstarea omului, cu învăţătura
şi prezentul său...
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fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal contituite cu
această destinaţie”. Hotărârea avut la bază şi acordul nr. 620/22
martie 1996, emis de Ministerul de Finanţe şi ea a constituit do-
cumentul care a stat la baza demarării demersurilor ulterioare
necesare realizării investiţiei mult dorite şi aşteptată de vâlceni. 

Construcţia desfăşurată pe o suprafaţă de 8.313 mp prevedea
a adăposti un număr de 500.000 de volume cărţi şi 25.000 de
volume periodice, precum şi alte numeroase unităţi de bi-
bliotecă, parametri care au stat la  baza  realizării proiectul iniţial
al obiectivului. 

După o perioadă de peste treisprezece luni de zile, la 21 iulie
1997, a fost semnat contractul de proiectare nr.5393 de Marian
Creangă, directorul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”
Vâlcea şi proiectantul general S.C.”Proiect Vâlcea” S.A.
Ulterior, contractul a fost modificat şi completat prin Actul
adiţional nr. 3/ 6 iunie 2000, document semnat de noul director
al bibliotecii, prof. Lazăr Dumitru cu noul Proiectant general
S.C.”Proiect Argeş” S.A., care preluase lucrarea, urmare a desfi-
inţării  societăţii comerciale de proiectare vâlcene.

Amplasamentul acordat iniţial de Consiliul Municipal
Râmnicu Vâlcea, prin Hotărârea nr.74/28 din iulie 1994, nu a
mai fost asigurat până în final, deoarece între timp, după 1997
terenul a fost retrocedat foştilor proprietari. Consiliul Judeţean
Vâlcea a încercat să cumpere acest teren, dar proprietarii  au
cerut un preţ de 157 $/mp, respectiv 13.411,07 lei/mp, preţ  sta-
bilit şi de instanţe. Consilierii judeţeni n-au acceptat acest preţ,
considerându-l foarte mare, dar şi datorită lipsei de fonduri, la
vremea respectivă. 

În această situţie, prin Hotărârea nr. 118/20 decembrie 1999,
Consiliul Municipal Râmnicu Vâlcea aprobă planul urbanistic de
detaliu pentru Biblioteca judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, pe
noul amplasament, situat la intersecţia străzilor Constantin
Brâncoveanu şi Carol l. 

Terenul era în domeniul public al Judeţului Vâlcea, propri-
etate a Consiliului Judeţean Vâlcea şi dat în administrarea
Muzeului Judeţean Vâlcea. Noul amplasament care se afla într-
o zonă cu monumente istorice (Biserica „Toţi Sfinţii”, Muzeul
de Artă „Casa Simian”), a determinat modificarea indicatorilor
tehnico-economici, respectiv: adaptarea regimului de înălţime la
condiţiile impuse pentru  noua zonă de construire, aria desfăşu-
rată construită, precum şi soluţiile pentru asigurarea utilităţilor
cât şi noi avize, în special cel de la Ministerul Culturii. Pentru
efectuarea acestor adaptări, Consiliul Judeţean Vâlcea, prin
Hotărârea nr.72/21 octombrie 1999, a alocat fondurile necesare
din bugetul propriu al judeţului.

La iniţiativa prof. Dumitru Lazăr, susţinut de preşedintele
Consiliului judeţean şi de consilierii judeţeni s-au făcut demer-
suri şi, prin Hotărârea Tribunalului Vâlcea nr. 179/28 iunie 1999,
s-a constituit Fundaţia Ctitorii Localului Propriu al Bibliotecii
judeţene ”Antim Ivireanul”, formată din 72 de membri.
Importanţa acesteia nu a fost atât de ordin financiar, cât mai mult
de ordin psihologic, încercând să stimuleze voinţa şi decizia
autorităţilor locale, de a grăbi demararea construcţiei.

Deşi situaţia juridică a amplasamentului nu era  clarificată,
totuşi, anticipat, pe data de 26 septembrie 1999 s-a aşezat sim-
bolic piatra de temelie a Bibliotecii, pe 20 ianuarie 2000,
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a emis Autorizaţia de
construire nr.408/CY/1999, prin Hotărârea nr.24/23 martie 2000,
(semnată de Anton Miţaru în calitate de presedinte). Datorită
noilor condiţii create, Consiliul Judeţean a aprobat modificarea
indicatorilor  tehnico-economici şi pe 17 aprilie 2000,  s-a orga-
nizat licitaţia pentru execuţia construcţiei. Câstigător a fost
Conexvil S.A., director general ing. Petre Bădârcea, ulterior
având ca subantreprenor de specialitate pe S.C.IMSAT S.A.,
director general ing. Dan Dragomir.

În perioada 1996-2000 fondurile primite de Consiliul
Județean Vâlcea de la Guvern sau ministere pentru acest obiec-
tiv, au fost folosite în alte scopuri, întrucât investiţia nu întrunea
toate condiţiile impuse de lege pentru demararea lucrărilor. În
luna iulie 2000, urmare alegerilor desfăşurate pentru adminis-
traţia publică locală, am preluat funcţia de preşedinte al
Consiliului Judeţean Vâlcea pentru un mandat de patru ani,
revenidu-mi printre alte sarcini şi aceea de a  continua şi finaliza
realizarea acestui obiectiv de investiţie. Astfel: pe data de 10
iulie 2000 au început săpăturile arheologice în vederea descăr-
cării de sarcină a amplasamentului şi s-au încheiat pe 29 septem-
brie acelaşi an, prin emiterea certificatului de atestare.
Concomitent, s-a efectuat şi verificarea prealabilă a situaţiei
privind reţelele de apă, canalizare, gaze, telecomunicaţii, elec-
tricitate etc. Terenul stabilit drept noul amplasament al obiec-
tivului a fost trecut din administrarea Muzeului Judeţean Vâlcea
în administrarea Bibliotecii Judeţene, prin Hotărârea Consiliului

Vâlcea nr.48/24 octombrie 2000. Deşi se părea că lucrurile au
intrat pe făgaşul normal, n-a fost să fie aşa, deoarece amplasa-
mentul nu era încă liber, proiectul iniţial de execuţie trebuia
adaptat în funcţie de situaţia reală din teren, iar fondurile finan-
ciare necesare execuţiei erau de-a dreptul simbolice. Săpăturile
pentru fundaţie au fost întrerupte din cauza existenţei unui
chioşc  magazinul ”Rex”- o construcţie provizorie în suprafaţă
de 100 mp, executată după anul 1998, de SC ”Cezar” SRL, situ-
ată într-un colţ al terenului destinat investiţiei proiectate.
Proprietarul acestui chioşc a refuzat categoric să elibereze
terenul, ceea ce ne-a determinat să-l acţionăm în instanţele
judecătoreşti până la nivel de Curtea Supremă de Justiţie. Toate
acestea au costat mult timp, bani şi mai grav!- oprirea lucrărilor
precum şi stagnarea funcţionării utilajelor care au înregistrat
pierderi însemnate antreprenorului. Eliberarea terenului s-a făcut
abia în luna mai 2001 prin executarea silită în baza unei hotărâri
judecătoreşti definitive şi executorie, în  prezenţa unui executor,
numai astfel fiind posibilă deschiderea frontului de lucru pe tot
şantierul.

Proiectul iniţial a fost executat după cel al Bibliotecii
Judeţene Argeş care nu mai corespundea cerinţelor la zi. El tre-
buia să fie adaptat noului amplasament şi condiţiilor obligatorii
din punct de vedere tehnic: încadrarea în planul urbanistic de
zonă, dotarea cu diverse utilităţi strict necesare, compartimenta-
rea adecvată specificului şi cât mai raţională în funcţie de
suprafaţa desfăşurată în vederea asigurării unei bune funcţionări,
a dotării cu echipamente şi utilaje specifice, toate acestea nece-
sitând o permanentă colaborare între benefeciar, constructor şi
proiectant. De menţionat este şi faptul că, în perioada când s-au
alocat fonduri insuficiente, inflaţia şi-a spus cuvântul din plin, în
preţul materialelor-preţ care a crescut continuu şi cu implicaţii
directe asupra valorii totale a investiţiei. S-au făcut numeroase
solicitări la Guvernul României (Prim-Ministru Adrian Năstase)
pentru acordarea unui spijin în finanțarea investiţiei. Acesta a

fost simbolic, la nivel de zece miliarde lei (ROL) în ultima parte
a mandatului de preşedinte. 

Cu toate greutăţilor descrise mai sus şi a lipsei de bani, cu
prilejul unui moment festiv al zilelor Bibliotecii ”Antim
Ivireanul” Vâlcea din 25-28 septembrie 2002, m-am angajat
aproape inconstient, că voi termina constucţia destinată bib-
liotecii până la expirarea mandatului meu de presedinte al
Consiliului Judeţean respectiv iulie 2004.  Condiţiile financiare
grele ale acelor vremuri şi stadiul foarte întârziat al lucrărilor i-
au făcut pe unii dintre cei prezenţi să zâmbească a neîncredere.
Pe şantier se lucra într-un ritm alert, dată fiind iniţiativa pe care
am luat-o să organizez şi să conduc cu perseverenţă şi autoritate
şedinţele săptămânale de comandament tehnic, cu toţi factorii de
răspundere implicaţi în edificarea obiectivului, participând, în
acelaşi timp, directorul Bibliorecii (prof. Dumitru Lazăr)  şi
directorii de direcţii din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea
(ing.Florea Mierluş, ing. Carmen Alexandrescu şi sing. Nicuşor
Păuşescu). Analizam riguros activitatea desfăşurată în săptămâ-
na expirată şi planificam lucrările pe săptămâna următoare, cu
termene şi responsabilităţi pe fiecare factor împarte, stabilându-
se de executat chiar şi cantităţiile pe articole de deviz, pentru a
asigura încadrarea în timpul rămas până la scadenţă. Se urmărea
totodată asigurarea tuturor materialelor necesare pentru a evita
întreruperea procesului de producţie. Constatările şi măsurile
dispuse cu ocazia analizelor săptămânale s-au consemnat în re-
gistrul de procese verbale întocmit de domnul Marin Bulugea,
registru ce se păstrează în arhiva instituţiei. Toate aceste măsuri
luate au condus, la un moment dat, să avem un volum mare de
lucrări executate şi nedecontate din lipsa banilor. În această stare
de fapt, cu implicarea directă a colegilor din Consiliul Judeţean,
am întocmit documentaţia necesară obţinerii unui credit bancar
în sumă de 80 miliarde lei (ROL) cu următoarea destinaţie: 60
miliarde lei pentru Biblioteca ”Antim Ivireanul”, 12 miliarde lei

pentru Teatrul ”Anton Pann” şi 8 miliarde lei, pentru ”Extinderea
Consiliului Judeţean”. În sedinţa Consiliului Judeţean din 29
septembrie 2003,  consilierii judeţeni au aprobat în unanimitate
prin Hotărârea nr. 103, luarea acestui credit de la Banca
Comercială Română, în sumă de 80 miliarde lei (ROL) cu desti-
naţia propusă prin cererea de creditare. La data  contractării
creditului, structura de rezistenţă era executată în proporţie de
90%, restul imensului volum de lucrări, executându-se în perioa-
da foarte scurtă, noembrie 2003 - iunie 2004. Finisajele
impuneau un nivel complex de execuţie din punct de vedere
cantitativ, constructiv şi calitativ  (placajul interior şi exterior,
tâmplăria metalică,  geamurile termopan, cupola cu vitraliu de
148 mp, unicat în România şi prin compoziţie etc.). Pentru că şi
de această dată fondurile au fost insuficiente, prin Hotărârea
Consiliului Judeţean, cu acordul prealabil al Băncii, creditul de
8 miliarde lei, destinat iniţial pentru Extindere Consiliului
Judeţean Vâlcea, l-am utilizat tot pentru finanţarea lucrărilor la
Bibliotecă.

Cu acordul proiectantului, până la finalizarea obictivului s-au
executat lucrări suplimentare necesare unei construcţii
funcţionale care să asigure condiţii atât pentru păstrarea  şi va-
lorificarea cărţii, cât şi pentru cititori. Proiectul iniţial avea
dotările tehnice la nivelul anului 1990. De aceea s-a impus exe-
cutarea unui sistem de izolaţie termică prin placarea exterioară a
obiectivului cu marmură pe schelet metalic, asigurând astfel un
finisaj de calitate deosebită, (executate cu toate celelalte lucrări
de construcţii de SC ”CONEXVIL” SA Râmnicu Vâlcea, direc-
tor general ing. Petre Bădârcea), instalaţii de climatizare, insta-
laţii voce-date, sonorizare de ambient, instalaţie de control
acces, instalaţie de supraveghere video, dotarea cu instalaţii de
semnalizare la incendiu şi de stingere a incendiului la depozitul
de carte rară şi la biroul informatizare (instalaţii de stingere cu
gaz inert). (Aceste instalaţii enumerate, au fost proiectate şi exe-
cutate de SC ”IMSAT” SA Râmnicu Vâlcea, director general
ing. Dan Dragomir).  Cele două societăţi, s-au bucurat de multă
apreciere din partea noastră. Lucrările astfel încheiate,
Biblioteca avea să fie inaugurată şi pusă în funcţiune în luna
iunie 2004 (ultima lună a mandatului). Data inaugurării a fost de
două ori amânată, din motive obiective, întrucât la prima progra-
mare se anunţase participarea Preşedintelui României, Ion
Iliescu care, în ultimă intanţă, n-a mai putut participa, iar a doua
oară, se anunţase prezenţa Prim-Ministru Adrian Năstase, care
de asemenea, n-a  putut onora oficialităţile locale cu prezenţa.
Aceasta a făcut ca, la 21 iunie 2004 fericitul eveniment să se pro-
ducă doar în prezenţa oficialităţilor judeţene şi municipale, pre-
cum şi a unui impresionant număr de personalităţi culturale din
ţară şi din judeţ. Astfel, angajamentul pe care-l luasem în sep-
tembrie 2002  fusese respectat,  Judeţul Vâlcea avea în sfârşit, un
edificiu propriu de cultură, o Casă a Căriţi – prima Casă proprie
din cei 50 de ani de existenţă a Biblioteci Judeţene, care
funcţionase, până atunci, numai în imobile închiriate. S-au văzut
astfel încununate de succes, acţiunile permanente şi visul întregii
comunităţi vâlcene, ale Consiliului Judeţean (ca titular de
investiţie), ale Bibliotecii Judeţene ca beneficiar. Şi, chiar dacă
Biblioteca intrase în circuitul public, fiind pusă la dispoziţia citi-
torilor, în continuare a mai fost necesară remedierea micilor defi-
cienţe, semnalate de comisia de recepţie preliminară. Recepţia
finală a lucrărilor s-a făcut, conform prevederilor legale, după
expirarea perioadei de garanţie, conform Procesului- verbal nr.
1708 din 1 octombrie 2010, în care s-a consemnat că obiectivul
s-a comportat corespunzător în perioada respectivă. Se părea că,
în sfârşit, “agitaţia” din jurul acestui obiectiv încetase, însă
lucrurile n-au stat deloc aşa. Fiindcă într-una dintre sedinţele
Consilului Judeţean, în toamna anului 2004, doi consilieri  au
“ridicat piatra”, semnalând faptul că nu s-ar justifica o cantitate
de 1000 mp plăci de marmură(!), fiind încriminaţi eu şi direc-
torul Bibliotecii.

Controlul efectuat de Camera de Conturi Vâlcea şi de
organele tehnice de specialitate, derulat pe o perioadă de aproape
trei luni de zile,- prin actele de control întocmite şi înregistrate-,
avea să pună în evidenţă că toate cheltuielile înregitate cu exe-
cutarea obiectivului au fost legale şi că afirmaţiile respective au
fost  o simplă şi murdară plăsmuire. 

Se cuvine să mulţumesc  colegilor din Consiliul Judeţean
care au contribuit la realizare acestui obiectiv, consilierilor
judeţeni care au fost de acord şi au aprobat nenumăratele
proiecte de hotărâri  iniţiate pentru asigurarea legitimităţii real-
izării bibliotecii, cât şi tuturor factorilor ce au concurat la
realizarea acestui edificiu cultural, care se constituie ca un
important reper al judeţului Vâlcea şi totodată, o solicitată
locaţie a unor instituţii şi persoane,  pentru multitudinea eveni-
mentelor ce se organizează în municipiul Râmnicu-Vâlcea. 

Respectaţi şi aplicaţi LEGEA 186/2003



nr.1/2016Forum vâlcean6

Patrie, patriot, patriotism în înţelesul lor
desemnează o familie de cuvinte pe care

sentimentul iubirii le înnobilează. Omul îşi
iubeşte locul vieţuirii cu care rămâne într-o legă-
tură tainică. Când omul se revendică de la un
neam, cu caracteristici de identificare proprii,
precum etnia întru limba maternă, ori crezul con-
fesional comun întru o paternitate, neapărat

celestă, apar şi alte elemente de coeziune şi sentimentele iubirii
mai aproapelui, devin mai vizibile. Mai aproapele este fratele de
sânge, apoi de comuniune, de interesele vitale şi din ce în ce mai
îndepărtate cel ale vieţuirii... în diversitate. Naţiunea, concept mai
târziu, pe harta cu state care îşi doreau autodeterminarea politică
va rafina ideea într-o iubire nouă: naţionalismul. Conceptul vala-
bil în devălmăşia unor naţiuni încorsetate de imperii părtinitoare,
în raport cu o naţiune dominantă, îşi restrânge semnificaţia, la dis-
pariţia imperiilor, atunci când împreună trebuie să convieţuiască
mai multe neamuri într-o patrie comună. Nu este un păcat să-ţi
iubeşti neamul, indiferent de etapa istorică a evoluţiei conceptu-
lui, dar prin asta într-un context dat, să nu îngrădeşti pe aproapele,
minoritar în aceeaşi patrie, să îşi iubească cosângenii. Apoi, când
intri într-o uniune cu o extindere a spaţiului comun de mişcare,
supralicitarea părţii, în dauna întregului devine contraproductivă,
cum într-un stat cu o majoritate statistică etnică, este vădit deran-
jată de supralicitarea autonomiei minoritarilor, pe criterii etnice,
dintr-un motiv elementar: destructurarea unor formule statale cu
temeiuri istorice şi juridice clar determinate.  Ce ne facem acolo
unde împreună, de multe secole, într-o devălmăşie etnică şi mul-
ticonfesională, trăiesc oameni, iubind cu fervoare aceeaşi patrie?
Trebuie să acceptăm diversitatea? Nu cumva Dumnezeu a greşit
când nu ne-a făcut identici, într-o clonare pe bandă rulantă? Nu
cumva Dumnezeu a greşit când a tolerat rasele şi diversitatea cul-
turală pe planetă, unde ne-a îndemnat să creştem şi să ne
înmulţim? Nu cumva deviza Uniunii Europene : „Unitate în
diversitate!” are în vedere omul ca valoare supremă dezbărat de
ceea ce i-ar putea afecta demnitatea şi libertatea? Nu cumva
imnul agreat : „Oda Bucuriei”pune neamurile în raporturi de frăţi-
etate, în spiritul paulian, al acelui Apostol al neamurilor? Nu
cumva aceste valori (liber acceptate de statele aderente la UE!)
sunt o condiţie prealabilă pentru o... horă a unirii comune?
Trebuie să recunoaştem că stadiul atins de  România, de ţară în
plin proces de integrare, este acela al unui drum ne dus încă la
capăt. Nu cumva acest proces are şi frâne, poticneli, unele induse
de fiecare dintre noi, prin pierderea unui entuziasm, dacă acesta a
existat, prin opunerea făţişă la unele schimbări necesare?
Nemulţumirea se poate uşor vădi în acel euroscepticism, uneori
alimentat de dezinformări şi propagande ostile, alteori de erijarea
în  expertize neavenite ale pseudo-specialiştilor, pricepuţi la toate.

Pe o linie de demarcaţie între prea iubirea de sine - cum ar fi
un naţionalism extrem şi exclusivist! - şi prea iubirea credulă
numai de ce este dincolo de hotarele cu gard, ori doar spiritua-
lizate, aici discutând despre internaţionalismul corporartist mer-
cantil (planetar, după experienţa internaţionalismului proletar,
utopic, eşuat lamentabil!) nu ar trebui, oare?, să ne ţinem cumpă-
tul, singurul care ne-ar feri de derapajele extremelor? Timpul nos-
tru, cu societate a globalului şi provocarea  a cunoaşterii, cu
evoluţii tehnologice ameţitoare  şi de mare impact în viteza de cir-
culaţie a informaţiei, ne are structural în şuvoiul planetei. Suntem
împreună cu alte state în : Uniunea Europeană, Alianţa euro-
atlantică, Consiliul Europei, UNESCO, ONU, OMC, FIFA,
UEFA, Comitetul Olimpic, în Francofonie şi în nenumărate alte
formule structurale internaţionale, dar peste tot mergem cu steag,
imn, stemă, limbă, cultură, PIB, şi eticheta modului în care ştim
să ne arătăm chipul frumos, ca însemn de noblețe. Cred că în
această competiţie, cu noi înşine, şi apoi cu alţii, este loc de man-
ifestare individuală şi colectivă pentru noi românii şi, slavă
Domnului! Sunt destule exemple pozitive. 

Plecând de la realitatea, că ne aflăm în plina desfăşurare a
unor procese complexe (integrare europeană, globalizare), că ne
manifestăm şi noi în evenimentele publice şi ne raportăm specific
la  cele observate în vecinătatea noastră, comentăm aici un eveni-
ment recent ocazionat de o sărbătoare din calendarul cu izbânzile
politice ale românilor: Mica Unire, de la 24 Ianuarie 1859, oma-
giată la Arhivele Statului, Serviciul Judeţean Vâlcea şi organizat
de instituţia gazdă în parteneriat cu „Forumul Cultural al
Râmnicului” şi asociaţia „Seniorii”, în 21 ianuarie, 2016.
„Actualitatea Unirii şi solidarităţii naţionale în conştiinţa
românilor” era tema aleasă şi propusă dezbaterii ... simpozionu-
lui. Credem că orice eveniment prezent, ca fapt istoric adăugat,
trebuie să privească, cu ochii de azi, înapoi, să poată adăuga o
concluzie utilă pasului înainte. Reevaluăm, la rece, cele ce s-au
spus şi cum s-au spus acolo, în raport cu intenţiile declarate, prin
program de organizatori. S-a încercat prin cei înscrişi în program,
un apel la unitate şi solidaritate, pe un fond de cinstire a celor ce
au făptuit o etapă importantă în lungul proces istoric al unirii
românilor într-un stat mare, în spaţiu de vieţuire secular. S-a
enunţat acolo intenţia, ca mai apoi, prin dezbateri duse în alte
reuniuni informale, să putem veni în spaţiul public cu idei, pro-
puneri, pentru acţiuni cu efect benefic în  clarificarea unor intre-
bări de interes şi poziţionare, în cunoştiinţă de cauză, pentru
opinia publică.  Nu vrem să lezăm niciun vorbitor, indiferent de
poziţia avută, considerând că acolo au fost exprimate convinge-
rile personale, dar pentru a contracara orice pornire antisemită,
xenofobă, sentinţe abuzive, etichete gratuite şi denigratoare, sce-
narite auctoriale, dezinformări cu efect manipulator, vom bate
şaua cailor... fundamentalişti, vom încerca să dăm citostaticele
unei metasaze a scepticismului extrem.

În legătură cu... alogenii, cu străinii, vrem să ne minunăm cu
mulţii patrioţi, care au iubit ţara şi s-au dăruit total. Pe
Cantacuzinii, în sensul rasei pure româneşti, să-i excludem
cumva din istorie? -cum au făcut comuniştii cu mulţi incomozi,
români neaoşi chiar, excluzându-i de pe pomelnicele celor me-
rituoşi? Dar pe următorii unde să-i încadrăm? Va asigur că îi luăm
la întâmplare! A. Ivireanul,  Anton Pann, Hasdeu, Rosetti, Davila,
Murnu, Eftimiu, Mocioni, Brădiceanu, Gojdu, Caragiale ... Ar
trebui tăiaţi de la drepturi, pentru înrudiri cu străinele: Vlaicu
Vodă, Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Matei Corvin, Vasile
Lupu, ba chiar Constantin Brâncoveanu şi Alexandru Ioan Cuza
(dinspre greci... venind, ca întreaga elită boierească înrudită cu
pământenii!). Îmi mai vine în minte frumoasa tătăroaică adusă să-
i fie soaţă, de căpitanul horezean Maldăr. Gândind la traiul
aproape milenar (cam cât dau unii ... formării poporului şi limbii
române!) oricum vreo 850 de ani, al saxonilor în universităţile
săseşti ale Transilvaniei, stau şi mă întreb dacă saşii ăştia au
motive să iubească ţara asta? S-a spus acolo că toate relele ne vin
de la străini, între care cei mai aleşi dintre aleşi, prin Institutul
Wiesel, apoi, ocultele mondiale, marile nedreptăţi istorice.
Comentăm însă un lucru, pe care ni-l asumăm ca organizare, fiind
desemnat moderator. Ne-am lăsat păcăliţi de buna credinţă şi i-am
lăsat pe ultimii doi vorbitori, să intervină, credeam, cu o scurtă
alocuţiune de 2-3 minute. Au profitat de intrarea pe uşa din dos,
n-au mai respectat ideea de alocuţiune şi şi-au lansat discursurile
ca antidot de anulare aproape la tot ce s-a spus, după intervenţiile
bine prezentate şi muncite de cei din program. Au încercat să
impună alte concluzii decât cele pentru care se organizase mani-
festarea, ca detonarea unei explozii, pe neaşteptate. Cum să poţi
accepta într-un moment de cinstire al izbânzii neamului tău afir-
maţii gen: „românii sunt un popor de imbecili” (sentinţă aproape
disputată de cei doi!); istoria ne-ar fi făcut cadou un eveniment
nemeritat; starea de fapt, pro-europeană şi euro-atlantică este una
de aservire nefericită; că plătim biruri la UE mai mult decât fon-
durile care se întorc pentru dezvoltare economico-socială; că po-
ziţionarea între Est şi Vest este o greşală; că legiferarea în parla-
ment este obedientă intereselor străine etc. Mesajul nu avea nicio
legătură cu tema simpozionului nostru, ba avea chiar efectul
detonării unei bombe înaintea unor concluzii pe care trebuia să le
tragem. A trebuit să punem cumva la punct ieşirea dintr-o bunăcu-

viinţă, dar aici ne asumăm public eroarea de credulitate în faţa
unor persoane pe care le credeam de onoare. Nu le voi pomeni
numele pentru că acestea exprimă partea frumoasă a omenescu-
lui. Le voi mulţumi aici tuturor participanţilor care şi-au găsit
timpul să pregătească expunerile şi să cinstească cum se cuvine
un eveniment din istoria mult pătimitei noastre patrii, România,
cu zilele ei frumoase, dar şi cu toate nefericirile şi neîmplinirile
ei. Ţara şi neamul le iubeşti, necondiţionat şi fără resentimente!

Nu puteam dezvolta acolo, fără a da evenimentul peste cap,
scoţându-l din obiectivele declarate, contra-argumentele pentru a
intra într-o dezbatere neprogramată. Doi pseudo-cercetători arun-
caseră piatra în râu şi lansaseră adevărurile otrăvite iar pentru
scoaterea ei de acolo, se ştie că efeorturile sunt de zece ori mai
mari. De aici acest punct de vedere pentru a nu lăsa impresia că
am fi de acord cu spusele celor doi „înţelepţi”, prea voluntari şi
de-o insistență demnă de-o cauză mai bună. Întâi - aici îmi fac
mea culpa!- mesajele lor erau nişte refrene obişnuite şi altor ma-
nifestări indiferent de scopurile lor şi mai mereu cu aceleaşi
efecte. Intervenţiile trebuia să aibă loc, ele fiind solicitate şi orice
opoziţie ar fi însemnat o cenzură, mai ales că în formatul eveni-
mentului se acceptaseră scurte alocuţiuni,  întrebări pe marginea
celor expuse de referenţi, comentarii scurte, sugestii, completări.
Pentru a combate, aici, opiniile celor doi îmi voi lua „avocaţi”
competenţi, tocmai pentru a nu cădea în aceeaşi plasă a unuia care
nefiind specializat, cu acte în regulă într-un domeniu, să-mi dau
cu presupusul şi să impun puncte de vedere. Academicianul Ion
Aurel Pop se exprima în felul următor: „... opinii despre trecut
poate exprima oricine, dar scrisul istoric trebuie lăsat istoricilor
de meserie, cercetătorilor, celor obişnuiţi şi pregătiţi să opereze
cu date istorice. (...) unirea din 1918 (ca şi cea de la 1859 s.n) a
fost un act de voinţă naţională românească, formulat de majori-
tatea populaţiei (pentru 1857, vezi adunările Ad-hoc! S.n) şi
recunoscut prin tratate internaţionale cu valoare de lege. Restul
sunt chestiuni importante, dar adiacente. Ele se cuvin studiate,
relevate, dar nu augmentate, deviate, scoase din context sau fal-
sificate”(vezi articolul „De ce este 1 decembrie Ziua Naţională a
tuturor românilor?” ; Revista „Clipa”, nr.48, din dec. 2015, p.4 -
dedicată „reperelor academice”.) Despre disputa, privind rolul
hotărâtor în procesul unirii, al elitelor ori maselor, tânărul acade-
mician spune : „... elitele şi plebea, cel puţin din 1848 până în
1918, au mers concordant.” Iar ca atitudine se exprimă ferm,
privind evocarea interesată a istoriei : „Se face astăzi copios
meta-istorie (istoria istoriei, s.n!), istorie contrafactuală, istoria
iluzilor oamenilor, istoria ideilor neviabile şi a personalităţilor
care luptau contra ideilor dominante, se evocă felurite ciudăţenii
şi rarităţi, ajung să fie privite drept mituri clişeele şi stereotipurile,
să fie valorizate personaje considerate îndeobşte negative etc.
Toate acestea au loc sub soare, sunt adesea receptate mai bine de
către public decât temele clasice de istorie, fiindcă gustul este şi
el esenţial în revigorarea trecutului.” (sursa cit., mai sus!). Apoi,
acelaşi academician spune : „Nu credem în comploturi oculte,
interne şi internaţionale, dar nici atât de naivi nu putem fi încât să
acceptăm pasivi toate aceste asalturi împotriva intereselor
României.” (Cu referire explicită, în contextul articolului, la
ameninţările Rusiei la graniţele răsăritene şi la propaganda
iredentistă a Ungariei, s.n.) Apoi, întrebarea : „Oare, să nu fim
capabili – noi, românii – să punem în pagină o adevărată sim-
fonie, un imn închinat bucuriei de-a fi şi de-a trăi împreună?” dar
şi constatarea : „Ne-am unit  fiindcă nu ne-a fost bine să trăim
separaţi şi atacaţi din toate părţile. Aşa au gândit generaţii de
români care ne-au precedat şi care au murit pentru unire. Iar unii
dintre aceia care au sprijinit unirea nici nu au fost români ca
sorginte, dar au fost convinşi de binele unirii.” Adaug sfatul final
al „avocatului” meu, care are legătură cu punctul de vedere: „Cu
toţii ne putem exprima despre Marea Unire (care implică în pro-
cesul istoric şi Mica Unire, s.n), fiindcă ne-am cucerit libertatea
de exprimare, dar avem datoria să deosebim adevărul izvoarelor
de părerea neautorizată, născută din curiozitate, teribilism,  pasi-
uni (patimi) şi/sau interese. De asemenea înainte de sentinţe uni-
laterale, avem obligaţia să comparăm. Numai aşa vom putea
spune dacă suntem sau nu unici sub soare şi dacă ce s-a petrecut
la noi în 1918 ( vezi şi 1848, 1859! S.n) se poate sau nu încadra
într-o serie de fapte, trăite de mai multe popoare”.

PUNCT  DE VEDERE
Mihai SPORIŞ
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Pentru a pune la punct execrabila etichetă de imbecilitate pusă
poporului român -preluată pe nemestecate de la o altă... coloană a
cincea, reciclată de propagandişti, dar şi de adevăraţii imbecili
(conform definirii italianului Ciopolli/ despre legile imbecilităţii!),
ori de mercenari ideologici năimiţi (ăştia nu sunt imbecili, în sen-
sul definirii etichetei, ci doar altfel interesaţi, precum trădătorii
pentru arginţi, adică răufăcători cauzei în care s-ar arăta angajaţi!)
şi din interpretare, fără discernământ a Psihologiei poporului
român, a lui Dumitru Drăghicescu! - voi solicita la „bară” pe alt
„şef” al „unei case de avocatură”, pe Prof. univ. Dr. Ilie Bădescu,
membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, director
al Institutului de sociologie al Academiei Române şi rector al
Universităţii Ţărăneşti „Dimitrie Gusti”. Între echipierii eruditului
Ilie Bădescu voi menţiona, în trecere, câţiva: Dimitrie Gusti,
Mircea Eliade, Traian Herseni, Ovidiu Papadima, Ernest Bernea,
Constantin Noica, Lucian Blaga, Mircea şi Romulus Vulcănescu,
Simion Mehedinţi, pe istoricii Hasdeu, Pârvan, Nicolae Iorga şi
chiar câţiva teologi şi ierarhi creştin - ortodocşi : Dumitru
Stăniloaie şi pe Arsenie Boca, în jurul căruia s-a iscat o recentă
mişcare recuperatoare a credinţei lucrătoare în trăirea cotidiană.
Preiau din pledoaria celui chemat în ajutor, expusă în paginile mai
multor numere ale Revistei „Clipa” sub titlul: „Învăţături despre
popoare. În contra uitării”. El expune argumentat, cu trimiteri
lămuritoare la cei menţionaţi, eroarea de percepţie şi de preluare
necritică a unor sentinţe referitoare la caracterizarea poporului
român, a miturilor sale referenţiale (să mă refer doar la ducerea în
derizoriu, prin banalizare, a Baladei Mioriţa! s.n). Profesorul Ilie
Bădescu sesizează eroarea metodei de interpretare şi nesustenabi-
litatea teoriei lui Dumitru Drăghicescu, dar şi aducerea ei în spaţiul
interpretărilor actuale, fără ajustarea cu argumentele şi amenda-
mentele celor peste 90 de ani de la emiterea teoriei. Revenirea în
actualitate, vulgarizată, a caracterizării făcută poporului român,
plecând de la metoda sociologului Dumitru Drăghicescu, face
imperioasă rediscutarea urgentă a acesteia.  „În viziunea lui, istoria
poporului român, şi deci fenomenologia psihologiei etnice
româneşti reprezintă o progresivă degenerare etnospirituală a
„mentalităţii” şi a „caracterului” daco-roman. (...) Drăghicescu nu
spune nimic despre cele două expresii ale unei sinteze spirituale de
maximă originalitate şi unicitate la scara acestui popor şi anume
una dintre cele mai vii, mai suple limbi neoromantice, limba
română şi una din sintezele de incredibilă putere înlăuntrul expe-
rienţei creştine şi anume ceea ce Mircea Eliade va numi  creştinism
cosmic sud-est european. Despre celelalte momente, în care se
ilustrează recurenţa unei unităţi perene care dă măsura prezenţei
fondului etnospiritual românesc în istorie, Drăghicescu pare a nu
fi aflat nimic vădind o penibilă subcultură sau, cu termenul lui
Motru, o întreprindere pseudocultă. Ne dăm seama, iată, de ce
cartea lui Drăghicescu a exercitat o aşa de mare atracţie pentru acei
„intelectuali” români de astăzi, care nutresc un dispreţ aşa de
stăruitor faţă de poporul român.(...) Ca să nu vezi sinteza limbii
române, creştinismul cosmic, mioritismul (în sensul revelat de M.
Eliade şi L. Blaga), ori Bizanţul după Bizanţ   şi statele creştine
voivodale etc. (săvârşite de români ca factor de mare putere spiri-
tuală al istoriei răsăritene) ni se pare a fi îndeajuns de probator

asupra infirmităţii şi diletantismului regretabil al cărţii lui D.
Drăghicescu şi deopotrivă ale metodei psihologiei popoarelor. În
ceea ce priveşte partizanatele în tratarea actuală a istoriei invocăm
pe academicianul, matematician Gheorghe Păun care se constată,
cu adevărul matematic bazat pe precizia logică, „Singur printre
istorici...” în editorialul său din Revista „Curtea de la Argeş”,
nr.1/62, Ianuarie 2016. El, un alt „avocat” constată :
„Matematicienii adaugă continuu, istoricii mai şi revizuiesc, iar
asta e o operaţiune delicată, deopotrivă de partea celui care
revizuieşte şi de partea celui „revizuit”. Mă tem că este aici şi un
stil de lucru, parţial inevitabil după cele spuse mai sus , moştenit
de la creatorii de şcoală istorică. Se pare că această presupunere
chiar poate fi ilustrată pentru istoriografia românească”. „De aici
şi ciocnirile, de idei mai totdeauna, dar adesea folosind şi argu-
mente de autoritate, eventual chiar de auto-autoritate , inclusiv în
sens negativ”. Dar semnalăm şi adevărul impus de la tribune
înălţate, conjunctural, de investiţiile în imagine şi manipulare pro-
pagandistică. Îl chemăm în ajutor pe „avocatul” prof.univ. dr. Ioan
Scurtu, prin articolul „N.Iorga –Contemporanul nostru” (rev.
Clipa, dec. 2015, p.12-13) . În legătură cu revizuirile şi adaptării
intereselor momentului, istoricul semnalează că deşi autoritatea
unor personalităţi este în afara oricărui dubiu şi se invocă geniul
lui N. Iorga, în vreme se găsesc contestatarii de serviciu. „N.Iorga
a fost personalitatea cea mai reprezentativă şi sintetică a neamului
românesc” (Dimitrie Gusti). „Profesorul este contemporanul nos-
tru prin lucrările pe care ni le-a lăsat, prin viziunea asupra evoluţiei
omenirii, prin integrarea istoriei românilor în istoria universală,
prin forţa de argumentare a ideilor sale”. „Este cunoscut faptul că
atunci când se urmăreşte supunerea sau distrugerea unei naţiuni,
atacul principal este îndreptat împotriva personalităţilor sale
emblematice. În privinţa istoriei românilor, persoana aleasă pentru
acest rol, după 23 august 1944  a fost Mihai Roller, iar după 1989
cel desemnat este Lucian Boia. Ambii au primit misiunea de-a
demitiza  istoria românilor...” Aici Ioan Scurtu aduce argumente,
în spiritul vigilenţei invocate de Ion Aurel Pop. Interesant este fap-
tul că în manifestările publice argumentele lăsate în opinia publică
de falsificatori interesaţi, sunt vehiculate cu suficienţă con-
damnabilă de adepţii câştigaţi prin mediatizarea suspect de insis-
tentă a canalelor publice de difuzarea a informaţilor. Iată de ce ne
preocupă faptul unui eveniment cultural local şi ne interesează
atingerea obiectivului pentru care s-a organizat.     

Să spunem aici că simpozionul de la Arhivele Statului, Rm
Vâlcea  a debutat în 20 ianuarie 2016, la ora 11, fix, cu imnul
naţional, că părintele Nicolae State Burluşi a dat binecuvântarea
cu... Tatăl Nostru, că gazda noastră, Doina Glăvan, a adus cuvântul
de întâmpinare al serviciului public pe care îl conduce şi a sublini-
at importanța evenimentului, că vorbitorii înscrişi în program s-au
încadrat în tematică şi timpul alocat: Ilie Gorjan, Dragoş
Teodorescu, Dumitru Garoafă, Tiberiu Aniniş, Cătălin Sâiulescu,
pr. Codruţ...,  Ionuţ Dumitrescu, Adrian Luca. În finalul intrat în
prelungiri s-a intonat Hora Unirii. Evenimentul, finalizat la ora 13,
cu o întârziere de 30 de minute, faţă de intenţii,  a fost preluat de
televiziunile locale şi  presa scrisă.

† DANIEL: „BRANCUSI,
SCULPTEUR 

ORTHODOXE”

Patriarhul Daniel, Preafericitul
Bisericii Ortodoxe Române, afirmă,

în Prefaţa acestui volum, că ideea scrierii
sale i-a venit, în 2006, în timpul unei confer-
inţe la Universitatea de artă „G. ENESCU”
din Iaşi, intitulată „Materia sculptată-epifa-
nia luminii lui Dumnezeu. Spiritualitatea

Ortodoxă, în opera lui Brâncuşi”, expusă cu prilejul atribuirii
titlului de Doctor Honoris Causa al acestei instituţii. S-au
structurat, apoi, alte eseuri, scrise la Centenarul « Păsării
Măiestre » (1910); apoi, a urmat prima ediţie, în 2014, la Ed.
„TRINITAS” – a Patriarhiei Române, iar astăzi, 2016, ediţia a
II-a, în română (şi în franceză, pentru publicul şi studenţii
europeni; şi pentru Francofonie). Reluând ideile „artistului
revoluţionar Brâncuşi – profet al artei moderne”, căutător al
„profundelor esenţe” şi al „formelor-cheie”, Prea Fericitul
DANIEL afirmă un lucru fundamental: „prezenţa constantă a
Credinţei ortodoxe, în viaţa şi opera sculptorului român”, deşi
el vieţuia, ca emigrant, în sânul lumii occidentale (catolice).
Faptul, ieşit din comun că a cântat, încă din studenţie, în
corurile bisericilor: Obedeanu, Mavrogheni, al Mitropoliei; şi
al Catedralei române, din Paris, unde a fost chiar salariat, dia-
con (1904-1907). „Român tradiţional, în suflet şi apoi artist
înnoitor şi universal, Brâncuşi şi-a păstrat propria sa identitate,
deşi a trăit printre străini!...”

Studiul BRANCUSI – SCULPTEUR ORTHODOXE, publi-
cat într-o elegantă ediţie, să o numim clar: de lux, pentru pu-
blicul european, este cel mai de seamă, ce s-a scris, până azi,
despre tainica, unică legătură a „românului-creştinului
Brâncuşi – cu Ortodoxia”, cu spiritualitatea veche, bizantină; şi
va trebui privit, ca atare, de istorici şi de exegeţii istoriei Artei;
şi de brâncuşologi. Iată câteva capitole excepţionale, cumva
„definitive”: Spiritualitatea ortodoxă în viaţa şi gândirea lui
Brâncuşi – Aforismele şi textele sale. Jurnalul său de creaţie.
Epifania Luminii Tatălui Ceresc. Imboldurile şi motivaţiile
religioase, în Ansamblul monumental de la Tg. Jiu – Lumina
universului liturgic, din Masa Tăcerii, Poarta sărutului,
Coloana fără sfârşit. Aici, întâlnim, ca subtitlu, o expresie pe
care regretatul scriitor bilingv clujean Miko Ervin ne-a spus-o,
într-un interviu, în 2001; apoi a reluat-o în cartea sa ACASĂ, ÎN
EUROPA: „Duceţi-vă să vedeţi tainele dumnezeieşti, pe care
Brâncuşi le-a aprins, pe Jiu, la el acasă!...” Iar capitolul final
este: „Arta – transfigurare a vieţii şi bucuriei sufletului”.

Nu este un secret, acum după Revoluţia din 1989, odată cu
noile libertăţi de expresie, că Brâncuşi s-a sacrificat pentru arta
sa şi cunoaşterea, întru eternitate, a civilizaţiei populare
româneşti, tăinuită în sculptura sa, că trăia ca un eremit, iar
când lucra la o nouă sculptură, se ruga, se purifica sufleteşte,
postea, iar înainte de sfârşitul vieţii, a spus familiei dramatur-
gului Eugen Ionescu: „Eu sunt foarte aproape de bunul
Dumnezeu! Şi nu îmi trebuie decât să întind o mână spre El, ca
să îl pipăi. Îl voi aştepta pe bunul Dumnezeu în Atelierul
meu!...” De asemeni, a spus-o în mai multe ocazii, că Atelierul
(său) „este o filială a Mănăstirii Tismana”.

Ca un corolar al eforturilor mai multor instituţii româneşti,
în oraşul studenţiei Prea Fericitului DANIEL, la Strassbourg,
la sediul Parlamentului European, s-a inaugurat, în 2012 o ver-
siune, în bronz, a sculpturii revoluţionare Rugă (Rugăciunea),
creată în 1907, la Paris, pentru Cimitirul „Dumbr-ava” din
Buzău – inaugurare întru gloria (şi memoria marelui artist
român) – şi pentru noua edu-
caţie estetică.

Studiul BRANCUSI –
SCULPTEUR ORTHODOXE,
eseu monumental, dar şi
album, rămâne cea mai impor-
tată viziune critică şi de istoria
artei, despre legătura tainică,
profundă a sculptorului cu
Ortho-doxia, văzut graţie
chemării şi misiunii Prea
Fericitului, din interior, o con-
tribuţie esen-ţială şi definitivă.

Constantin ZĂRNESCU

Respectaţi şi aplicaţi LEGEA 186/2003

MOMENTE DE RECULEGERE

Au lovit teroriştii în Franţa, am păstrat momente de
reculegere! 

Au lovit acum în Belgia! La fel, păstrăm momente de
reculegere!

Au mai lovit criminalii pe ici pe colea – nişte micuţe „ciubu-
curi”, noi păstrăm momente de reculegere.

Neavând ce face, poporul român votează tembeli şi stă-n
momente de reculegere chiar şi când teroriştii se odihnesc.

Noi avem pregătite momentele de reculegere înainte de a se
întâmpla atacurile criminale. Şomând, marea creaţie a conducăto-
rilor postdecembrişti, stăm în momente de reculegere precum un
creştin care merge la biserică să se spovedească de păcatele pe
care încă nu le-a făcut.

Nu ştim ce vrea occidentul care se consideră mama respectării
regulilior şi legilor.

Cum să-ţi bagi mărăcinii în curte? Cum să-ţi bagi vulpea-n
coteţ? Cum să-ţi bagi uliul în porumbei?

Incredibil ce doreşte mercheloaica asta care gândeşte cu fusta!
Pentru ce să fie chinuite popoare sărăcite de un regim comu-

nist criminal băgându-li-se-n curte terorişti?
Stând în momente de reculegere şi plângând după „binefacer-

ile” regimurilor criminale de după lovitura de stat ilici-stalinistă,
ne-nchinăm la morţii altora şi regretăm că nu suntem la pomană. 

Aşa am ajuns: nişte pomanagii ai statului, cel mai mare hoţ al

poporului roman!
Cât de curând atentatele se vor înteţi pentru că aşa doreşte tanti

Angela! 
Vor veni şi la noi iar ciracii iliescieni şi prezervativele sale,

antenele,  vor spune că de vină este Traian Băsescu, cum tot el a
fost de vină şi de războiul daco-roman.

Spre deosebire de alte popoare, măcar noi suntem obişnuiţi cu
momentele de reculegere!

Guvernul şi parlamentul, adevăraţii terorişti ai ţării, produc
atentate groaznice asupra poporului român care stă de-a proasta-n
moment de reculegere şi votează roşu aprins.

Fără industie, fără economie, cu sănătatea distrusă, cu un
învăţământ în stare de comă - mari realizări iliesciene- stăm în
moment de reculegere ca proasta-n târgul de animale. 

Ajunşi de râsul lumii, o ţară frumoasă şi săracă cu cei mai mari
bogătaşi, stăm cu mâinile încrucişate în blândele deja, momente
de reculegere.

Aşa de proşti cum suntem, ne întrebăm şi noi ăştia din starea
… moment de reculegere: Cum este posibil să-ţi fie invadată ţara
de milioane de islamişti, să te jefuiască, să te batjocorească, să te
umilească, să te omoare, iar tu, mare popor occidental, mama
dreptăţii, să râzi, să aplauzi, să le oferi toate bunătăţile, ba, să-i
oferi prin dispoziţie, prin obligaţie, tărilor sărace şi sărăcite de
proprii conducători,  să-i primească.

Speriat, Dumnezeu, a fugit!
Trăiască momentele de reculegere!

Puiu RĂDUCANU
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NOUL RÂMNICU VÂLCEA. NEW RÂMNICU VÂLCEA. 

RÂMNICU VÂLCEA NOU!

Refacerea centrului vechi sau construirea unui ansam-
blu de clădiri cu 12-14 etaje pe imaşul (cât de curând

betonat) din centrul oraşului lăsat “ştirb” în 1973 de către
conducerea de partid şi de stat şi de o populaţie inconştientă;
dar, rezistând aşa, fără „dinţii din faţă” şi în prezent, timp de
40 de ani...Blocul curb, din centru, se va demola lăsând să se
vadă Hala veche, o sută de ani de la construirea sa, bijuterie a
arhitecturii şi tehnicii! În ea va funcţiona Filarmonica din
Râmnicu Vâlcea sau va funcţiona altceva, centrul tipografilor
şi editorilor, centru expoziţional, târg de artă...Populaţia din
actualul bloc curb, magazinele, vor fi mutate în ansamblul
construit pe acest „batjocoritor”  imaş! care ne umileşte de
atâţia de ani.Curaj!...New Râmnic!

Scuarul dintre Tribunal şi Judecătorie trebuie desfiin-
ţat!...stradă în cadrul centurii centrului, refacerea flu-

enţei unei circulaţii anulată abuziv pentru a crea spaţiu tri-
bunelor oficiale pentru sărbătorirea zilei de 23 August şi loc
de desfăşurare a “imnelor” înălţate partidului unic şi conducă-
torului drag. Dacă această stradă exista, astăzi nu s-ar mai fi
produs această batjocorire a circulaţiei de pe strada Carol,
unde, colţ cu Arhiepiscopia se produce infernul la orele de
vârf, patru benzi fiind înghesuite pe o bandă. Circulaţia pe
două sensuri pe strada Carol este cea mai ilegală din punct de
vedere urban, şi mai prostească, poate la fel de prostească
precum a fost introducerea doi-trei ani, la rând, a ghivecelor
pe asfalt şi transformarea Străzii “V.I.Lenin” în stradă pieto-
nală, demonstrând că suntem „Nişte ţărani”, aici, la Râmnicu
Vâlcea! Civilizaţia străzii impune existenţa maşinilor pe
stradă, nu a oamenilor! arătând cât de dezvoltat şi civilizat
este oraşul, satul, comuna... 

Oprirea nepermisă pe cele două mari artere, în orice loc
este o prostie de proporţii, mai ales aici la bietul nostru orăşel
care în zece ani a explodat de la şapte mii de locuitori (sic!)
la o sută de mii!...acum, fără rost! Ne trebuie sensuri unice pe
străzile cu două benzi, şi oprirea permisă pe o parte; şi oprirea
permisă pe ambele părţi la străzile cu şase benzi posibile! Noi
nu suntem oraş de inspiraţie sovietică, în 1968 ne-am constru-
it Institut de Proiectare propriu (actualul sediu Spiru Haret),
ci suntem oraş de inspiraţie central şi vest europeană!...toc-
mai acum când am desfinţat iniţiativa particulară, locală, şi ne-
am alăturat puterii de la capitală, căci iniţiativa şi independenţa
locală sunt termeni necunoscuţi pentru o populaţie leneşă, cu
conducători la fel! Ce faceţi acum în centru? strada Regina
Maria de şapte metri lăţime şi trotoare de unsprezece metrii
lăţime?, acum în secolul XXI? 

Hala trebuie pusă la vedere prin dărâmarea blocului curb,

şi reconstruirea pe „imaşul” gol a centrului noului Râmnic;
primele două etaje ale noului ansamblu construite după alura
vechiului Râmnic şi continuarea cu încă zece-unsprezece etaje
locuinţe pentru foştii locatari din blocul demolat etc.

Să repunem cinematografele în vechile localuri: „Modern”
în actualul Teatru „Anton Pann”, iar acesta să se mute în Casa
Sindicatelor; Sala mică devenind „Cinematecă” (din actualul

teatru „Anton Pann”). Cinematograful „Unirea” înapoi la
Liceul Lahovari, sursă propie de finanţare; Filarmonica,
mutându-se în Sala Consiliului Judeţean cu anexele sale...Aşa
vom avea o Filarmonică cum puţine oraşe au! şi pe măsura
tradiţiilor oraşului Râmnicu Vâlcea. În această sală a CJ,
cândva, se ţineau concerte de renume în stagiunile create de
Filarmonica din Sibiu şi cea din Craiova...

S.O.S. MOMENT ZERO. 
RÂMNICUL NOU!

Soluţiile viitorului se află în trecut

Respectaţi şi aplicaţi LEGEA 186/2003

T
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Spectacolele şi adunările înţesate de copii şcolari, şi de
la seminar (mai ales), reprezintă adevărata cultură a

societăţii vâlcene...Cu precădere cele organizate la Bibliotecă
şi în restaurante. Fiecare spectacol şi adunare are un prezidiu,
un moment literar sau şedinţă ONG (demonstrând înclinaţia
acestei intelectualităţi pentru şedinţele de tristă amintirte, de
partid!...) şi un moment artistic, muzical-dansant, dat de copii
(de cele mai multe ori afoni în muzică şi însoţiţi de profe-
soarele lor) sau fete şi băieţi mai mari, cutumă a unor vremuri
de „ev aprins” de la care absent este doar “conducătorul drag”.

Legea 186 din 2003, nu există pentru această mediocritate
râmniceană-vâlceană; acum, peste tot şi oriunde, vrând a fi
formată din oameni ocupaţi în „cercetarea ştiinţifică” (într-un
oraş fără producţie);  este, chiar, o lege ciumată şi împotriva
realităţilor întâmplate şi nu scrise...ciumă pentru autorităţile
care administrează, ocupante doar de locuri călduţe şi stabile
în birourile pompos numite, şi împodobite cu personal femi-

nin... Legea 186 din 2003 reglementează, defineşte, chiar cul-
tura scrisă, o debarasează de balast anticultural, chiar din ar-
ticolul 1... Poporul, reprezentanţii săi aleşi se ghidează la
Râmnicu Vâlcea după Hotărârea 80/2015 a Consiliului Local
care, de-a lungul timpului, alături de alte hotărâri haioase (ridi-
carea maşinilor proştilor de pe stradă) a făcut din acest oraş un
stabiliment de tot râsul. Maşini ridicate forţat de pe drumul lor
anume destinat, panseluţe pe stâlpi şi ronduri de panseluţe la
marginea străzii, maidane de plimbăreală, bănci lângă stradă,
pavele puse şi ridicate, denivelări (mutante) de reducere a
vitezei; mereu canalizare, băltoci şi iar canalizare...Deţinem
un adevărat record mondial, care nu ne aduce nici o faimă, din
contră, ne transformă din oraş în sat!...pe cele două bulevarde
de şase benzi nu poţi să opreşti maşina, de la sud la nord şi de
la est la vest: Calea lui Traian şi Bulevardul Tudor
Vladimirescu. Da, record mondial acum, căci înainte vreme,
nu era interzisă oprirea decât în jurul Comitetului Judeţean

PCR. Acum, nici la cimitir nu poţi să opreşti maşina. ...Teatru
românesc, ce mai! la figurat ca în teatrul lui I. L. Caragiale
(unii chiar cred că aici s-a scris „O scrisoare pierdută”) şi la
propriu, adevărat, oraş de trei lulele cu două teatre de
stat...rupte de realitatea vâlceană şi cu o presă culturală scrisă
şi realizată din banii pensionarilor... Ca la noi, la nimeni! 

NOTA

Ne cerem iertare pentru eventualele repetiţii, dar, la expe-
rienţa noastră, care din 2003 tot vorbim de asemenea lucruri şi
nimeni dintre cei care au putere nu ne bagă în seamă,
Râmnicul, continuând să decadă şi pensionarii cu pensii spe-
ciale să crească, să înflorească, şmecherii, la fel! am apelat şi
noi la un obicei practicat prin tribunale, odată, cu alte cuvinte
mai bine să spui de două ori decât odată sau niciodată, sau cum
spune proorocul, cam aşa, să respectăm cuvântul, să vorbim,
să nu punem lumina sub obroc, căci el este lumină a lumii, aşa
cum este şi Mântuitorul nostru, Iisus Cristos.

TEATRU VÂLCEAN, ROMÂNESC!

UN PREMIU U.Z.P.R. PE 2015 A AJUNS LA RÂMNICU VÂLCEA

„Intelectual de valoare
incontestabilă, apărător al isto-
riei şi valorilor româneşti,
Petre Cichirdan, editorul revis-
telor culturale ale    Râmnicului
serveşte o singură cauză, pe
cea a culturii şi literaturii.
Evidenţa este probată şi de
semnăturile prestigioase ale
unor jurnalişti...” 

(Benone Neagoe, fragment
din  prezentarea acordării pre-
miului UZPR pe 2015,
16.03.16, Sala ARCUB din
Bucureşti)

(scurtă povestire aproape SF)

Suntem în primăvara anului 2030, cu un aer proaspăt şi
tineresc, Râmnicul îşi întâmpină zorii zilei de 1 mai cu

o ambianţă liniştită, dar plină de spontaneitate şi eleganţă.
Străzile curate, arborii înmuguriţi, clădirile frumos întreţinute,
parcurile îngrijite, invită într-un armonios ansamblu citadin
care încântă privirea şi revigorează simţurile.

Undeva la marginea oraşului, într-o locuinţă ultramodernă,

gândită în cel mai mic amănunt, cu instalaţii care asigură inde-
pendenţa energetică, într-un armonios raport faţă de cerinţele
ecologice, domnul inginer Faberescu s-a trezit azi ceva mai
din timp ca de obicei. Trebuie să-şi ia câteva măsuri pregăti-
toare, având în vedere că în această primă zi de mai va sosi, în
Râmnicul nostru, un mare grup de cetăţeni, care va cuprinde,
pe lângă simpli turişti belgieni, şi câteva delegaţii oficiale
compuse din membri ai Parlamentului European. Astfel, vor fi
prezenţi membrii comisiei pentru ştiinţă şi tehnologie, ai
comisiei pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică, precum şi
ai altor comisii.

Împreună cu alţi membri ai conducerii oraşului, domnul

Faberescu a fost desemnat pentru a întâmpina oaspeţii
europeni, pentru a prezenta cele mai frumoase şi moderne
obiective ale oraşului, care au fost gândite şi proiectate chiar
de către domnia sa. Astfel, domnul Faberescu, împreună cu
ceilalţi membri ai grupului de preîntâmpinare, au pornit către
nordul oraşului, la modernul aeroport turistic, aeroport care a
fost conceput şi proiectat chiar de către domni sa. Pistele de
aterizare au fost construite suspendat pe piloni din beton, dea-
supra lacului de acumulare din nordul oraşului.

După ce au fost încheiate ceremoniile de primire de la
aeroport, oaspeţii străini au fost conduşi pentru a fi cazaţi la
cel mai interesant hotel care se află în România şi anume la
Hotelul „Impuls”, care reprezintă prin ineditul său aceeaşi
amprentă a imaginaţiei creatoare a aceluiaşi domn Faberescu.
Când grupul de oaspeţi s-a apropiat de intrarea hotelului, pe

Nostalgii vâlcene – o plonjare în viitor
Teofil PREDA 

Respectaţi şi aplicaţi LEGEA 186/2003
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frontispiciul său, deasupra intrării, au început să apară
înscrisuri luminoase în principalele limbi de circulaţie inter-
naţională, concepute într-un stil glumeţ, cum ar fi, de exemplu:
„Bine aţi venit în farfuria noastră!” Trebuie să vă spun că acest
inedit hotel are forma unei imense farfurii zburătoare şi a fost
gândit să producă diferite efecte originale pentru distracţia şi
încântarea oaspeţilor. Unul dintre ele este acela că, la comandă
(şi cu acordul locatarilor), se poate roti în jurul axei lui. Sau,
în cafeneaua din incintă, se creează efecte (mecanice, vizuale,
senzoriale) care dau impresia că eşti într-o navă cosmică. 

Pentru ziua următoare, domnul Faberescu se pregăteşte să
prezinte oaspeţilor un alt obiectiv inedit al Râmnicului, şi
anume „Oraşul de sub oraş” care este, de altfel, opera gândirii
domniei sale.

La ora prestabilită (10 dimineaţa), grupul de oaspeţi a fost
condus la intrarea în „Oraşul de sub oraş”, care este un unic în
România şi poate chiar în lume! În el se poate intra prin par-
carea subterană din centrul Râmnicului, dar şi prin intrările din
strada Ştirbei Vodă. Străzile lui sunt săpate în roca se tuf vul-
canic de sub Dealul Capela. Sunt, de fapt, nişte tuneluri
rotunde cu diametrul de 18 m.  La înălţimea de 7 m se află stra-
da propriu-zisă, care are două benzi de circulaţie a câte 3 m

lăţime fiecare (dus-întors câte una pe sens), iar pe margini, tro-
tuare moderne cu bandă rulantă pe margine (50 cm lăţime). La
prima intrare din strada Ştirbei Vodă, oaspeţii au putut să vadă
sala de spectacole. Este o cavitate imensă, perfect circulară, cu
o cupolă rotundă, iar în centru, o scenă, de asemenea, rotundă.
Are o acustică perfectă, rivalizând cu orice sală de acest fel de
la suprafaţă. În stânga şi în dreapta intrării sunt culisele (sub
lojele laterale), precum şi sistemele de aerisire şi ieşirile de
urgenţă. Oaspeţii au fost încântaţi să urmărească în după-ami-
aza zilei un interesant spectacol de muzică clasică într-o
asemenea sală inedită.

La cea de-a doua intrare (tot din strada Ştirbei Vodă),
oaspeţii au fost invitaţi să vadă cele patru piscine: două pe
stânga intrării, iar două pe dreapta. Una cu apă sărată (de la
Ocnele Mari), una cu apă sulfuroasă (de la Olăneşti), una cu
apă în care se amestecă diferite arome din plante, cum ar fi
esenţa naturală extrasă din brad şi alte plante, iar ultima
piscină, cu apă dulce. Domnul Faberescu a explicat oaspeţilor
că încă se lucrează la prelungirea oraşului subteran şi că acum
se execută o serie de orificii circulare din vârful Dealului
Capela (ca nişte puţuri vertical forate) orificii care vor comu-
nica cu tunelurile-străzi absorbind în mod natural „aerul uzat”,

conducându-l prin ele până în vârful dealului şi de acolo mai
sus, prin nişte turnuri speciale, capabile să mărească în mod
natural forţa de absorbţie de câteva ori fără nici un consum de
energie. Domnia sa menţionează că roca de tuf vulcanic a
Dealului Capela este o rocă ideală, care permite foarte uşor
excavarea, forarea şi consolidarea ulterioară, fiind în acelaşi
timp uscată şi având proprietăţi termoizolante. De asemenea,
se doreşte legarea la acest sistem natural de aerisire a unor
mici tuneluri cu guri de absorbţie, plasate pe străzile oraşului
suprateran care vor purifica aerul. Domnul Faberescu mai
spune oaspeţilor că se va încerca extinderea oraşului subteran,
încât aici să fie plasate toate spaţiile ce vor avea ca destinaţie
magazine, depozite şi alte destinaţii utilitare. Domnul
Faberescu declară că se va gândi pe viitor, când vor exista
posibilităţi şi la alte asemenea realizări îndrăzneţe, în timp ce
se apropiau de hotel (imensa „farfurie”) oaspeţii au avut sur-
priza să vadă cum acesta se învăluie succesiv cu un fel de ceaţă
străvezie în trei culori: roşu, galben şi albastru! Domnul
Faberescu a primit cu modestie felicitările oaspeţilor,
promiţând că peste ani, cu o altă ocazie, poate vor mai avea
norocul să mai vină să admire şi alte asemenea realizări
îndrăzneţe.

UN INTERESANT SCHIMB DE MESAJE:

MARIAN PĂTRAŞCU-PETRU PISTOL
(Urmare din numărul trecut)

VII. Petru Pistol către mine, 28 octombrie 2015, 12:59
(...)

Nimic anormal în acest impuls reactiv. Deşi creştinii repli-
cau păgânilor care-i învinuiau de prostie: Noi nu invidiem
deşteptăciunea voastră. Dacă voi sunteţi deştepţi, de ce invidi-
aţi prostia noastră? (Lactanţiu, dar şi loc comun în literatura
creştină din primele secole). Înseamnă că mai corect conştien-
tizau creştinii sensul vocabulei decât noi. 

În limba română veche cuvântul prost însemna simplu,
divulgându-şi lesne etimologia slavă. Aflându-se la Iaşi, la
chemarea lui Dimitrie Cantemir, Petru cel Mare se plimba sin-
gur – spune cronicarul – pe străzile capitalei moldave, „ca un
om prostu”, deci fără suită. În limba latină prost se spunea stul-
tus şi, în timp ce etimologia confratelui lui mai bine poziţionat
în mental colectiv, sapiens, primit cu succes şi astăzi, a fost
recunoscută unanim (sapio, sapere – a avea gust, minte, jude-
cată), stultus lucra singur, lipsit de ascendenţă, văduvit de
biografie proprie, intervenind oricând, oriunde, cu devotament
proletar, definind la nivel lexematic starea normală a lumii. Şi-
a păstrat totuşi acel statut de nobleţe din primele trei-patru se-
cole ale creştinismului în postura rarisimă, când eul personal,
sastisit de invazia debordantă a „deşteptăciunii” colective, se
dezice de aceasta, revendicând prostia drept unic colac de sal-
vare.

Să arunci cuiva: Eşti un prost!, este o mojicie. Să reclami
uneori prostia ca atribut personal ţine de aristocraţia spiritului.
E dezolant să afli despre cineva că nu s-a umilit niciodată în
faţa propriei instanţe, luându-se peste picior. Să fii întotdeauna
deştept este o inflaţie care, omologată drept vomitiv, şi-ar afla
întrebuinţarea meritată.

Cu stimă, P.P.

VIII. La 29 octombrie, 18:50, i-am redirecţionat şi dom-
nului Petru Pistol mesajul „Noi şi extrateştrii – un interviu cu
David Wilcock” pe care l-am primit de la dl.gen. Ilie Gorjan.
Iată-i răspunsul:

IX. Petru Pistol către mine, 3 noiembrie 2015, 10:47: 
Domnule Inginer, 
Prelegerea lui David Wilcock aş defini-o, cu multă pre-

cauţie, în termenii: Isagogică în studiul spiritualităţii extrate-
restre. De ce isagogică şi nu introducere se va vedea în contin-
uare.

Într-adevăr, citind textul şi recitindu-l, sunt bântuit de dai-
monul similitudinilor. Sunt cuvinte, sintagme care induc un
traiect ce nu este străin şi pe care încerc să-l degajez de zgura
subliminalului. Spre exemplu: „intervenţie divină”, „directivă
galactică”, „paradigmă (mentalitară)”, „roboţi vii”, „trecere

într-o dimensiune superioară” etc. Încercăm să definim ter-
menii (expresiile) prin încadrarea lor în standarde ştiinţifice:
gen proxim (1) şi diferenţă specifică (2).

Ar fi vorba  - presupunem – de intervenţia divină cuprinsă
în iconomia (planul de mântuire a omului) divină; cât despre
paradigma mentalitară, eu unul recunosc că am fost crescut în
porunca Legii, a vieţii creştine, unde m-am regăsit alături de
marea majoritate, roboţi vii în slujba lui Hristos, militia Hristi
(oastea lui Hristos). Drept este că nu conştientizam, copil
fiind, că ţinteam trecerea într-o dimensiune superioară, ci,
sărac cu duhul, gândeam doar că e bine să faci bine, pentru că,
astfel, îngerul păzitor va fi cu tine. Dar, cu acestea, nu cred să
fi depăşit zona izotopiei mentalitare. Ar mai fi vorba despre
„mesagerul” informaţiilor pornite din „directivă” astrală. L-aş
asemui acelui eretic creştin, Montanus, intercessor, „chezaşul”
(v. Montanismul) şi l-aş trece la (2), el fiind propovăduitorul
binelui la David Wilcock. 

Recunosc că este o lectură (interpretare) prozaică (prolaps
hermeneutic) a unui text de mare anvergură, dar… de-atât este
în stare mea mediocritas (în expresie lactanţiană).  

Apreciem că ne aflăm în sfera religiosului, religio, după
M.T.Cicero, însemnând cunoaşterea celor umane şi divine.

Cum să pretinzi însă să cunoşti cele de deasupra când tu nu
te ridici decât până la 1,65? Ce perspectivă să-ţi arogi când
cerul e atât de departe? Cum să revendici cunoaşterea celor de
sub tine când tu tatonezi pământul sub talpă 39? Noi suntem,
în ultimă instanţă, rodul simţurilor noastre. Nu se plânge poetul
de neajungerea trupului, de necuprinderea unor simţiri sublime
într-un trup umil? „Numai pe tine te am, sărmanul meu trup...
Daţi-mi un trup, voi, munţilor, / Daţi-mi alt trup să-mi revărs
nebunia în plin”. Ei bine, acesta e poetul, vorba lui este inspi-
rată, oraculară; el este poeta vates, poetul profet. El ascultă
glasuri interzise omului de rând. Eu însă, dacă nu învăţ, nu ştiu
nimic. Aşa m-am pomenit de când mă ştiu. Tata, de exemplu,
când îl întreba cineva câte ceva din cele de deasupra, întot-
deauna invoca autoritatea Cărţii: „Eu, la şcoală, am învăţat aşa
…” Tare mândru era tata de şcoala lui, de cartea din litera
căreia nu gândea să iasă. Iar eu semăn cu tata. Pentru el, să ieşi
din cuvântul cărţii pentru că aşa ai auzit tu cândva, undeva, pe
cineva, era afront suprem, uneltitor în contra cuvântului sfânt,
malversaţiune sub care mijeşte capul de năpârcă al neascultării.
Dacă ar fi trăit pe timpul lui Tertullian, tata ar fi fost un adept
convins al acestuia: „Toate ereziile îşi au rădăcina în subti-
lităţile dialecticii … Noi nu avem nevoie de curiozitate după
Iisus Hristos,  nici de căutare după Evanghelie”. 

Nu e uşor să ieşi din universul părintesc, să-ţi asumi îndem-
nul: dacă tatăl tău stă împotriva voinţei tale (de a urma sfatul
Învăţătorului), atunci „treci peste corpul tatălui tău!”
(Hieronim). Aceste cuvinte, desigur, vor fi citite nu ad litteram,

ci în spiritul lor. Respectul faţă de părinţi este o virtute şi se
cheamă pietate. Iată-l pe ţigan cât de îndatorat, de pios se arată
faţă de tatăl său, cât de pătruns de înţelepciunea acestuia:
„Ieşea tata, seara, în izmene, pe prispă şi zicea: Mâine ori
plouă, ori nu plouă. Şi ca el era!”

Am invocat mai întâi un poet din stirpea marilor creatori, ca
apoi să mă regăsesc în „ţarcul” spiritual al preotului de ţară, şi,
în final, tot coborând, să ispitesc râsul nevinovat, întremător.
Aceste repere, libere ori conjugate, au funcţionat dintotdeauna
în spiritualitatea românească şi universală, completându-se
prin respingere, acceptându-se prin persiflare. Un mod de a te
pocăi prin penitenţă şi de a deveni impenitent prin pocăinţă.

Poveştile acelea naive, cu un Dumnezeu sondând personal
omenia omului, însoţit de aghiotantul lui dejurnă, Sfântul
Petru, acesta sortit să încaseze „replicile” umorale ale pămân-
teanului înceţoşat, îmi sunt mai agreabile decât prelegerile
simandicoase, cu fason radical, ale celui care exclamă de pro-
fundis.

Dimpotrivă, starea convenabilă care îl „prinde” pe om, etic
şi estetic, este următoarea: Mic în cele mari, mare în cele mici.
Altfel, aducem violenţă bunului simţ, bunei măsuri, plasându-
ne la nivel mundan pe un promontoriu al riscului de gândire,
iar în divin săvârşind o imixtiune disproporţionată (termenii
proporţiei fiind, se înţelege, plan uman-plan divin, om –
Dumnezeu).

La întrebarea: De ce isagogică şi nu introducere?, răspun-
sul este: De ce extraterestru benefic / malefic şi nu înger bun /
rău?

Să nu uităm să depunem mărturie despre Atlantida! La 25
de ani, după un periplu „naţional” prin marile infirmerii,
ieşeam din Spitalul Militar Central împreună cu un tânăr (mai
tânăr cu vreo 2-3 ani decât mine). Amândoi clasaţi inapt, eu
bucuros (a doua mare bucurie după reuşita la facultate), el
îngândurat: cum adică, tocmai el, tăietorul în piatră de la
Maieru, inapt? După ce l-am frunzărit pe Coşbuc, întâmpinaţi
pe străzile Capitalei de o pajişte vernală (era sfârşitul
primăverii) de frumuseţe feminină, sfidătoare pentru ochii unei
singure culori (cum deveniserăm după câteva luni de cazarmă),
tresar auzindu-l (îmi citise gândul): Ce frumoase sunt! Şi, după
o scurtă pauză: Dar X a mea – am uitat numele perechii din
Maieru şi, mai ales, al straniei de frumoasă soţii, mai frumoasă
decât frumuseţea însumată a Metropolei – e mai frumoasă!

Încercam să-l înţeleg: pentru el toată această pleiadă
primăvăratică de venustate era spumă (bunicul, generos cu noi,
refuza o bucată de franzelă albă, spunând: asta e spumă, nu
pâine), roi de fluturi, efemeride volatile ameţite de aerul tare al
primăverii, puf de păpădie în pală de vânt, suave Atlantide
plutind în derivă. 

Cu stimă, P.P. 

Respectaţi şi aplicaţi LEGEA 186/2003
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BRÂNCUŞI ŞI POEZIA DE ASTĂZI LA 
„CONFERINŢELE TRIBUNA”  DIN CLUJ-NAPOCA

Între 12 şi 14 februarie 2016 a avut loc la
Cluj manifestarea culturală „Confe-

rinţele Tribuna”, cu două secţiuni în program.
Prima zi a fost dedicată creatorului sculpturii
moderne, iar următoarea poeziei de astăzi.

Conferinţa „Brâncuşi. Opera şi efectele ei”
i-a avut ca invitaţi pe Profesor Univ. Dr.

Andrei Marga, Dr. Sorin Lory Buliga (reprezentând Centrul de
Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”
din Târgu-Jiu), Constantin Barbu (cercetător la Institutul de
Istorie şi Studii Cantemiriene, ce ţine de Universitatea
Creştină Dimitrie Cantemir din Bucureşti) şi istoricul de artă
Mihai Plămădeală (preşedinte al Asociaţiei Culturale „Nomen
Est Omen” din Bucureşti).

Filozoful și omul politic Andrei Marga, personalitate mar-
cantă a vieţii culturale, ştiinţifice şi politice a României (fost
ministru de externe, ministru al educaţiei, preşedinte
al Institutului Cultural Român şi rector al Universităţii Babeş-
Bolyai din Cluj, laureat al premiului Herder în anul 2005,
Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi din ţară şi
străinătate) a conferenţiat pe tema „Eliberarea la Brâncuşi”. 

Plecând de la aforismul brâncuşian „Trebuie să ne eliberăm
noi înşine pentru ca ceilalţi să se poată elibera prin noi”, dom-
nia sa a făcut mai multe aprecieri pertinente despre viaţa şi
opera artistului: „Direcţia înaintării a fost la Constantin
Brâncuşi, după cele mai solide indicii, eliberarea spre găsirea
de sine şi, corelat, redarea înaintării omului spre eliberare prin
revenirea la esenţial, ca destin suprem în lumea dată. Biografia
sa este prima probă a acestei susţineri. Alte probe ne vin din
scrutarea organizării operei şi a pieselor ei, a felului de a pro-
ceda ca sculptor, din examinarea conceperii lumii de către
Constantin Brâncuşi şi din gândirea artistului”. Reuşita lui
Constantin Brâncuşi este excepţională, dar, din păcate, „la noi
se fac destule omagieri, mai mult sau mai puţin de circum-
stanţă, dar eminamente retorice şi fără efect durabil. Spus fără
ocolişuri, s-a făcut excesiv de puţin în ţara de baştină pentru a
pune în relief traseul oltean, românesc şi apoi francez şi inter-
naţional al lui Constantin Brâncuşi”. 

Dr. Sorin Lory Buliga a prezentat rezultatele un studiu
privind principalele surse folclorice în opera brâncuşiană,
comparând în acest sens, pe bază de imagini, lucrări sculp-
turale cu diverse tipuri de elemente plastice din arta populară
românească. Reluând şi unele concluzii ale tezei sale de doc-
torat asupra operei brâncuşiene, a evidenţiat faptul că Brâncuşi
şi-a asumat tradiţia populară a satului românesc în care s-a
născut, ale cărei influenţe se regăsesc pe mai multe planuri: în
„filosofia naturalităţii” (revelată de textele şi aforismele sale),
în religiozitatea sa complexă (asemănătoare „creştinismului
cosmic”, aşa cum l-a definit Mircea Eliade), în comportamen-
tul său cotidian, în modul în care şi-a mobilat atelierul din
Impasse Ronsin (dac şi predac, după cum zicea Geo Bogza) şi
mai ales în opera sa. La Paris Brâncuşi a trecut la un nou tip
de sculptură, în mare măsură datorită influenţei artiştilor avan-
gardişti, care doreau reînnoirea din temelii a artei. Filosofia sa
a fost influenţată şi de arta şi metafizica orientală (mai ales de

cea din spaţiul indo-tibetan), pe care le-a descoperit în muzee
şi biblioteci din Paris, aşa cum se reflectă în unele din operele
sale (Spiritul lui Buddha şi proiectul Templului de la Indore,
nerealizat însă în plan material). 

Concluzia a fost aceea că Brâncuşi, adâncind propriile sale
tradiţii folclorice strămoşeşti, arhaice, a intrat de fapt în zona
universalităţii, acolo unde sensurile profunde ale marilor
tradiţii se întâlnesc. Altfel spus, el a plecat de la arhaicul artei
populare româneşti spre universalitate, prin intermediul artei
moderne.

Cercetătorul Constantin Barbu a conferenţiat pe două teme.
În prima, „Brâncuşi în documente capitale”, a prezentat
diverse înscrisuri, cu valoare de noutate, găsite în Arhiva
Naţională din Craiova, corespondenţă inedită V.G. Paleolog,
Sidney Geist şi Constantin Noica şi facsimile ale unor texte
franceze (cu traducere) a unei „Autobiografii Brâncuşi”. În cea
de-a doua, „Atelierul din urmă al lui Brâncuşi. Lucrări pier-
dute şi/sau furate”, domnul C. Barbu declară: „Punem în joc
un proiect fundamental pentru Brâncuşi: ultimul proiect de
atelier şi casă, aşa cum apare în cele zece documente auto-
grafe, atelier care va trebui populat cu cele şaptezeci şi patru
de lucrări pierdute şi/sau distruse”.

Istoricul de artă Mihai Plămădeală a susţinut conferinţa „O
critică a criticii lui Brâncuşi”. Ideea centrală este următoarea:
„Majoritatea creatorilor, artişti vizuali sau de altă natură, ben-
eficiază, în cel mai fericit caz, de două sau trei cronici perti-
nente. Toate celelalte, care eventual se mai fac ulterior, sunt
construite prin compilarea surselor preexistente. Cronicile lui
Barbu Brezianu şi Petru Comarnescu au fost redactate într-un
moment istoric în care era nevoie să se insiste pe dimensiunea
românească populară a lui Brâncuşi. Acest adevăr a stat de
atunci încoace la baza a numeroase texte care au exaltat latura
populară a artei brâncuşiene, fapt pe care autorul prelegerii îl
consideră un adevăr supradimensionat”.

Pe standul de cărţi puse în vânzare au fost expuse mai
multe lucrări valoroase, aparţinând  oamenilor de cultură, scri-
itorilor, poeţilor şi cercetătorilor care au participat la mani-
festare: „Sincronizarea culturii române” (Andrei Marga),
„Întoarcerea la sens” (Andrei Marga), „Metafizica greacă”
(Mircea Arman), „Cantos” (Nicolae Breban), „România mem-
orabilă” (Alexandru Petria), „Prezentul continuu” (Marius
Dumitrescu), „Cineva din noapte” (Aura Christi) etc. 

Conferinţele organizate de Revista Tribuna (finanţată de
Consiliul Judeţean Cluj) s-au înscris ca un real succes în seria
manifestărilor pe teme brâncuşiene, ţinute de altfel în mai
multe locuri din ţară, cu ocazia aniversării a 140 de ani de la
naşterea lui Constantin Brâncuşi. Ele au beneficiat şi de
prezenţa unui public select, format din profesori universitari,
scriitori, poeţi, artişti, ziarişti şi studenţi.  

Este de menţionat faptul că din rândul invitaţilor a luat
cuvântul Profesor Univ. Dr. Grigore Zanc, filosof, scriitor şi
politician binecunoscut în „oraşul de pe Someş” şi nu numai
(senator de Cluj în legislatura 2000-2004, prefect al Clujului în
perioada 1990-1996 şi ministru al culturii în anul 1996).
Domnia sa, împreună cu profesorul universitar Andrei Marga,
au fost omagiaţi de către participanţii clujeni de la această
manifestare, pentru faptul că „au realizat lucruri importante
pentru Cluj, atunci când le-au stat în putinţă”. 

În speech-ul său, domnul Zanc a făcut referire, în special,
la situaţia de faţă a României, declarând că parcurge „un soi de
stare de nedumerire”, deoarece nu ştie „în ce sens merge actual
societatea românească, în caz că mai este ceva care să meargă.
Astăzi toţi, tineri sau bătrâni, mai mult dibuie încotro să o ia.
Generaţiile care vin ar trebui să-şi găsească calea de mers şi
rostul. S-ar impune însă o scară a valorilor la care tinerii să se
raporteze. Chiar dacă cei mai în vârstă sunt şi vor fi mai aspri
la adresa lor, este totuşi bine să cultivăm încrederea în propri-
ile forţe, în propriile creaţii, în forţa de a învinge”. A încheiat
pe un ton nu foarte optimist: „După lunga mea experienţă,
mărturisesc că am investit mereu în convingerea că se poate
face ceva, că se poate stopa alunecarea în zona derizoriului sau
a dezastrului. Când ajungi însă la conştiinţa că nu ai reuşit în
tot ce ţi-ai propus, rămâi, totuşi, cu o anumită satisfacţie când
întâlneşti oameni care îţi mulţumesc, pentru că i-ai ajutat să
rezove ceva atunci când ei aveau nevoie”.

Următoarea seară a fost dedicată poeziei de astăzi şi s-a
desfăşurat într-o atmosferă ludică, amuzantă, de bucurie,
făcând notă contrastantă cu cea din ziua anterioară, a comu-
nicărilor ştiinţifice. Au participat numeroşi poeţi (unii din ei
membri ai Uniunii Scriitorilor din România), citind sau
recitând din creaţiile proprii: Adrian Suciu, Marius
Dumitrescu (ambii membri ai Asociaţiei Culturale „Direcţia
9”), Oana Raluca Ciceu, Ani Bradea, Sorin Grecu, George G.
Aszatalos, Constantin Barbu, Dan Herciu, Alexandru Petria,
Vasile Muste, Alexandru Vlad şi Gheorghe Moiş.

Au fost exprimate şi idei interesante privind definiţia
poeziei şi menirea acesteia. Mircea Arman îşi punea întrebarea
dacă „poezia este artă sau filosofie?” (plăcându-i să creadă că
este mai mult gîndire filosofică), suscitând o serie de discuţii
pro şi contra pe această temă. 

După Adrian Suciu, poezia este o formă de sensibilitate (o
„stare de graţie”) dar şi de cunoaştere, prin intuiţie şi simţire.
Crede că „poezia nu este o competiţie, ci un miracol care se
întâmplă între noi”; poezia nu trebuie explicată, ci spusă,
fiindcă „miracolul nu se explică, ci se trăieşte” (face chiar o
paralelă între poezie şi femeie, de genul: „cu cât cunosc mai
multe, cu atât le înţeleg mai puţin”). Poezia este (sau ar trebui
să fie) „adevăr şi autenticitate”, deoarece ne ajută să înfăptuim
cel mai important lucru: „călătoria în noi înşine, singura care
contează”. Doar „dacă încerci să o perfecţionezi, atunci poezia
se poate transforma, într-adevăr, în filosofie”. Astfel de măr-
turisiri fac trimitere directă la unele din aforismele lui
Brâncuşi, care credea şi el, că simţirea este cea care primează,
şi că, în realitate, călătoria noastră în viaţă se desfăşoară în noi
înşine: Ceea ce are într-adevăr rost în artă este bucuria. Nu ai
neapărată nevoie să înţelegi teoretic. Te face fericit ceea ce
vezi? Asta e totul!; Forma şi proporţiile sale echilibrate sunt
marele DA; prin ele, noi ajungem să ne cunoaştem pe noi
înşine. 

Domnul Constantin Barbu, last but not least,după ce a
ascultat cu atenţie părerile poeţilor la acest „colocviu cu
poezie şi despre poezie”, a declarat solemn, luând cireaşa de
pe tort: „Vreau de la început să resping totul. Atât timp cât nu
ştim ce este Fiinţa, nu ştim nici ce este poezia. Să ascultăm şi
de Brâncuşi, care spunea că Maestrul trebuie să aibă secrete”. 

Sorin Lory BULIGA
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CARTEA SCRISĂ “LA ZIAR”

PRIMII TIPOGRAFI ROMÂNI (IV)

Petre CICHIRDAN:  - Transilvania, între cele trei principate
româneşti, era bine şi natural ancorată în civilizaţia europeană,
dezvoltându-se odată cu aceasta, făcând parte din Europa cen-
trală cu dominaţie puternic catolică la clasa de mijloc, conducă-
toare, în clasa săracă, elementul ortodox fiind şi el prezent...De
altfel, ca şi în Valahia Mică, Oltenia de astăzi, unde centrul-
urban era ocupat de străini, de saşi şi alţii, iar pădurile şi satele
erau ocupate de rumâni, de valahi, şi unde prezenţa ortodoxiei
era puternic reprezentată, vezi episcopiile din Curtea de Argeş,
Severin şi Vâlcea numit Noul Severin. Nicu Angelescu, cunos-
cutul profesor şi avocat, şi secretar la Episcopia Râmnicului,
vorbeşte chiar de existenţa unei prime capitale la Râmnic, în
secolul XIII, care mai apoi a fost împinsă spre est spre Curtea
de Argeş şi Târgovişte. La Muzeul Brukenthal din Sibiu am
rămas uluit văzând o „Pieta”, sculptată în marmură, din 1250!...
Transilvania discuta de la egal cu toate celelalte provincii din
Europa Centrală şi de Vest! Se vorbeşte chiar de graniţa
Regatului Unguresc aici pe Olt, pe linia Câineni, Râmnic,
Drăgăşani Dunăre...Acestea fiind relaţiile Transilvaniei cu
Europa dezvoltată, mi se pare destul de firesc ca la meseria de
tipograf, între primii, să aspire cetăţeni transilvăneni, datorită
elementului german, prin saşi şi şvabi, dar şi prin românii din
Alba, Maramureş sau Făgăraş, Braşov şi Sibiu...moţii din ţinu-
tul Aradului şi Oradiei; români din  Bistriţa Năsăud, locuitori
aşezaţi în comunităţi înşirate spre Vatra Dornei, legătura cu
Moldova! Doar am văzut, Tiparul vine din nord centrul Europei
şi se dezvoltă în sud la Veneţia...Secretul era foarte mare, dar şi
tenacitatea meşterilor italieni, aprigă! Italienii erau pe jumătate
artişti, mari gravori, desenatori, deci în zona elementului prin-
cipal al tiparului, zona de amprentă, secretele literei alinierii
fiind depăşite, grafica  trebuia să fie artistică, să placă ochiu-
lui...De la dumneavoastră ştim, din controversa primului tipar
în Ţara Românească, „Macarie prim tipograf român”, excelen-
ta teză care vă aparţine, că acesta nu este Macarie de la Cetinje,
ci este unul venit din Transilvania, pe filiera lui Schweipoldt
Fiol de la Cracovia şi Martinus Burciensis de Cseidino... Cei
doi au lucrat împreună la Cracovia, în Polonia, după care,
datorită cărţilor ortodoxe pe care le tipăreau în slavonă, au tre-
buit să se retragă în Maramureş! Este de-a dreptul fascinant să
aflăm că prima carte în limba noastră s-a tipărit la Mănăstirea
Peri din Maramureş! înainte de anul 1500...

Arhim. Veniamin Micle:  - Cercetătorii istoriei învăţământu-
lui românesc, printre care se remarcă profesorii Nicolae Andrei
şi Gheorghe Pârnuţă, susţin că, „în a doua jumătate a secolului
al XIV-lea, mulţi călugări au fost trimişi de către Vladislav
voievod, pentru desăvârşire culturală, la Athos şi în Serbia; în
acelaşi scop fuseseră trimişi şi mireni”. Totuşi, în arhivele păs-
trate de marile mănăstiri athonite nu s-au descoperit încă
numele nici unui monah provenit din Ţara Românească.
Documentele athonite adeveresc însă existenţa unor călugări
din părţile Ardealului şi ale Moldovei, care copiau manuscrise
slavone în secolele XV – XVI. Astfel, în prima jumătate a se-
colului al XV-lea este atestat un monah anonim, închinoviat la
Mănăstirea Sfântul Panteleimon, cunoscută ca renumită vatră
de culturală greacă şi slavonă, unde copia Nomocanonul lui
Fotie, manuscris păstrat astăzi în colecţia Mănăstirii Hodoş-
Bodrog din Eparhia Aradului. În a doua jumătate a secolului al
XV-lea, monahul Filip, intelectual format în ţară, activa la
Muntele Athos din porunca voievodului Ştefan cel Mare
(1457–1504). Un contemporan al său, întâlnit acolo, era mo-
nahul Visarion; călugărit la Mănăstirea Neamţ, avea o vastă
cultură, fiind ucenicul mitropolitului Teoctist II al Sucevei
(1508–1528). Menţionat în Mănăstirea bulgărească Zografu,
monahul Visarion a lăsat posterităţii un manuscris ce cuprinde
Comentarii la Cartea Iov, copiat în anul 1503, după un izvod
sârbesc. 

Afirmaţia, potrivită căreia „au fost trimişi la Veneţia artişti

români ca să se desăvârşească”, are mai mult temei istoric, însă
toţi aceştia provin din Transilvania şi nici unul din Ţara
Românească sau Moldova. N. Theodor, care a cercetat istoria
cărţii româneşti, scrie că „prezenţa românilor transilvăneni, în
marile tipografii de incunabule europene, constituie un alt capi-
tol de contribuţie românească la marea cultură universală”.
Într-adevăr, documentele menţionează câteva personalităţi
originare din Transilvania, care s-au consacrat artei tipografice. 

Astfel, cel dintâi autor al unei cărţi tipărite, provenind din
Transilvania, este cunoscut sub numele de Captivus
Septemcastrensis, adică Prizonierul Transilvănean. Originar
din satul Romos de lângă Sebeş, judeţul Alba, s-a născut în anul
1422. Când sultanul Murad al II-lea asediază Sebeşul, în 1438,
în lupte s-a remarcat tânărul de 16 ani, Kristian Kloss, care mai
târziu va fi cunoscut ca „studentul din Romoş“. Curajul său a
fost aspru pedepsit de turci, care l-au ţinut prizonier timp de 22
de ani, fiind vândut succesiv la numeroşi stăpâni. După ce
reuşeşte să se elibereze din captivitate, s-a stabilit la Roma,
unde este cunoscut sub numele de călugărul Georgius sau
Frater Georgius. În anul 1481, scrie şi publică la Roma,
lucrarea intitulată Tractatus de Ritu, Moribus, Condictionibus
et Nequitia Turcorum, descriind ceea ce a văzut şi a cunoscut
din propria experienţă, adică obiceiurile, credinţele, viaţa şi
viclenia turcilor, inclusiv expediţia sultanului Murad al II-lea în
Transilvania, semnată cu pseudonimul Captivus
Septemcastrensis. Lucrarea a fost retipărită în anul următor la
Urach sau Eichstätt, în Germania. Apoi, povestea studentului
din Romoş apare în mai multe cărţi despre moravurile şi obi-
ceiurile turceşti din secolele XV – XVI. Frater Georgius s-a
stins din viaţă la Roma, în anul 1502.

Printre primii tipografi veneţieni, menţionaţi de cărţile
tipărite între anii 1470–1490, se afla în anul 1472 şi Thomas
Septemcastrensis de civitate Hermani, adică Toma
Transilvăneanu din oraşul Sibiu. Despre el se cunosc puţine
date biografice; se ştie că înainte de stabilirea sa în Italia  a stu-
diat medicina în Germania. După învăţarea artei tipografice la
Veneţia, se va stabili în Mantua, devenind unul dintre pionierii
tiparului în Europa; prima sa tipăritură este un tratat de medi-
cină, ca expresie a pregătirii sale medicale. În anul 1472, con-
ducea una dintre tiparniţele oraşului, fiind tipograful operei
cunoscutului cărturar Petrus de Albano (1472–1473), care stu-
diase medicina şi filozofia la Paris, apoi s-a stabilit la Padova
unde a profesat ca medic, dobândind un oarecare prestigiu.
Thomas va coordona tipografia timp de opt ani, până în 1480,
publicând în acest timp o serie de cărţi, incunabule şi probabil
chiar o publicaţie locală.

Contemporani cu tipograful Thomas Septemcastrensis de ci-
vitate Hermani erau şi alţi transilvăneni care activau în unele
oraşe italiene. Astfel, întâlnim pe Ioan Francisc din Braşov, la
Modena, şi pe Bernard Secuiul, la Neapole. 

În ultimul sfert din secolul al XV-lea, documentele atestă alţi
meşteri transilvăneni, menţionaţi în anul 1485, anume:
„Andreas Corvus Burciensis de Corona”, adică Andrei Corbu
Bârsanu din Braşov, şi „Martinus Burciensis de Cseidino” sau
Martin Bârsanu din Codlea; ei lucrau împreună cu Conradus
Stachel, iar operele lor sunt păstrate, ca mărturii ale memoriei,
în biblioteci sau înregistrate în repertoriile bibliografice; unele
dintre ele se află chiar în cuprinzătoarea colecţie de incunabule
a Bibliotecii Muzeului Brukenthal din Sibiu. În anul 1498,
Pelbartus din Timişoara tipăreşte la Nürenberg o carte de
Cuvântări.

Renumitul istoriograf al tiparului, Conrad Haebler, în
lucrarea sa Die deutschlien Buchdrucker des XV Iahrhundert
im Auslande, tipărită în 1924 la München, accentuează exclu-
sivismul şi tendinţa de eliminare a concurenţei  străine din
cadrul breslelor veneţiene. Dacă la Veneţia, în primii ani ai
tiparului (1469–1474) erau 10 meşteri germani cu ateliere pro-
prii şi numai 9 veneţieni, în 1494 erau numai 4 germani din 50
de tipografi, iar în 1495, nu mai era nici un tipograf german,
fiind expulzaţi din Italia.

Urmare atitudinilor exclusiviste ale veneţienilor faţă de străi-
ni, tipograful Martin Bârsanu din Codlea s-a refugiat în
Boemia, unde funcţiona o tipografie, la Praga, din 1478,

urmată ulterior de cea din Plzeň. În anul  1486 luase fiinţă
tipografia din localitatea Brno; aici va activa  Martinus
Burciensis de Cseidino, după părăsirea Veneţiei. Aflat la o dis-
tanţă nu prea mare de Cracovia, tipograful transilvănean a avut
posibilitatea să intre în legătură cu Schweipoldt Fiol, care după
o perioadă de tipărituri în limba latină, introduce în anul 1491
tipărirea cărţilor în limba slavă bisericească, de rit ortodox. 

Istoricul bulgar Peter Atanasov consideră pe Martinus
Burciensis de origine bulgară, provenind din cartierul Şcheii
Braşovului, unde era o comunitate bulgară, susţinând că a
învăţat arta tipografică la Cracovia, în tipografia lui
Schweipoldt Fiol. În acest sens, scrie: „Noi am evidenţiat de
mai multe ori că … era bulgar, născut în teritorii româneşti. Era
fiul emigranţilor bulgari cărturari, care trăiau în grupuri com-
pacte şi el a învăţat perfect nu numai limba sa maternă, dar şi
arta cărţii bulgare… El a învăţat probabil  meşteşugul la
Cracovia, participând la alcătuirea incunabulelor slavo-chiri-
lice care se făcea în acest oraş. Folosirea originalelor bulgare,
pentru aceste ediţii,  ne îndreptăţesc să presupunem că bulgarii,
oameni de carte, tipografi şi corectori, au fost angajaţi acolo.
Ori, era mai uşor de recrutat în coloniile foarte apropiate din
Transilvania. Aceşti bulgari, pe lângă propria lor limbă,
cunoşteau destul de bine şi pe cea a conlocuitorilor, adică a
saşilor. Lucrarea împreună cu germanii, care conduceau
tipografia slavonă din Cracovia, era astfel foarte mult uşurată”.
Spre deosebire de istoricul bulgar, noi ne permitem să susţinem
că Martinus Burciensis de Cseidino este român de origine; în
primul rând, numele „Bârsan” este specific românesc, iar el
provenea din localitatea Codlea, nu din oraşul Braşov unde se
afla cunoscuta comunitate bulgară.

După închiderea abuzivă a tipografiei de la Cracovia, în anul
1491, Schweipoldt Fiol se refugiază în Ungaria, stabilindu-se
împreună cu ucenicul său Martinus Burciensis de Cseidino la
Mănăstirea Peri din comitatul Maramureş, unde îşi continuă
activitatea, cum adeveresc numeroase studii de specialitate.
Călugării maramureşeni promovau cultura ortodoxă, sprijinind
opera iniţiată de marele tipograf; aici apar din teascurile
tipografiei cinci cărţi: un Molitvelnic şi o Evanghelie în limba
română, precum şi un Penticostar, Bucvar şi Triod în limba
slavonă. Cărţile tipărite în Mănăstirea Peri au apărut la sfârşitul
secolului al XV-lea sau la începutul celui următor. Dacă
admitem tipărirea acestor cărţi de către Schweipoldt  Fiol, atun-
ci înseamnă că activitatea tipografică din Maramureş a fost
ceva mai devreme decât în Ţara Românească. Deci, s-ar părea
că năzuinţa Bisericii noastre de a se folosi de tipar este mai tim-
purie decât activitatea lui Macarie ieromonahul din perioada
1508–1512.

Petre CICHIRDAN:  - Nu trebuie să ne fie cu mirare că peste
zece ani la Bistriţa de Costeşti aflăm de prima carte în limba
română tipărită de Macarie (descoperire care vă aparţine, într-
o demonstraţie fascinantă de nimeni combătută)...De ce să nu
ne mirăm? iată, când v-au făcut cetăţean de onoare al comunei
Costeşti, dumneavoastră aţi adus dovezi că un străbun de-al
dumneavoastră, cneazul Micle, din Maramureş a venit la
Costeşti şi a cumpărat pământ!!! Păi asta înseamnă că Costeştii
anilor secolului XV şi secolul XVI era pe picior de egalitate cu
ţinutul Maramureşului, Transilvaniei, poate chiar făceau parte,
amândouă localităţile, din aceeaşi ţară! ceea ce este aproape
sigur, avanpostul armatelor Transilvaniei şi a Ungariei, de
apărare, trebuind să fi fost la sudul şi estul Carpaţilor, deci fiind
provincii prietene sau din aceeaşi familie...

Arhim. Veniamin Micle:  - După încetarea activităţii
tipografice din Mănăstirea Peri, tipograful Martin Bârsanu vine
în Ţara Românească, căutând un mediu propice dezvoltării
meşteşugului său. Pentru tipograful nostru, cel mai potrivit loc
trebuia să fie o mănăstire, unde cultura slavonă, de tradiţie
îndelungată, să fi atins apogeul, fiind promovată de călugări
cărturari, cu mari deschideri spre noile realizări tehnice privind
multiplicarea cărţilor. Descoperind o mănăstire de cultură
slavonă, cu monahi cărturari, caligrafi, miniaturişti şi sculptori,
tipograful trebuia să-şi formeze mai întâi ucenici, ştiut fiind că
tiparul este un meşteşug de tehnică complexă; el începe cu
patriţa, adică cu stempelul sau ponsonul, dar în prealabil se cer
desenatori, caligrafi, constructori de litere, creatori de caractere
şi de tipuri noi de litere. 

Arhim. Veniamin MICLE 
Petre CICHIRDAN

ISTORIA TIPARULUI
DIALOGURI
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TIMPUL ŞI VALENŢELE LUI ÎN IMPERIUL BIZANTIN
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Rezumat: Din dorinţa omului de a măsura timpul şi de a
reţine nişte date importante din viaţa lui, a luat naştere ştiinţa
numită cronologie. De-a lungul istoriei au existat mai multe
ere care măsurau anii având ca reper un moment important din
viaţa unui popor. După creştinarea Imperiului roman (313),
timpul primeşte o nouă semnificaţie, şi anume cea religioasă.
Bizanţul primeşte numele de Constantinopol (Oraşul lui
Constantin cel Mare) şi devine capitala Imperiului roman de
Răsărit. Timpul devine şansa dobândirii veşniciei şi anul bi-
sericesc va cuprinde mai multe sărbători dedicate
Mântuitorului, Maicii Domnului, sfinţilor. În Biserica creştină,
fiecare clipă a timpului devine un Kairos, adică un moment
favorabil mântuirii. Era bizantină consideră că de la facerea
lumii până la Naşterea lui Hristos au trecut 5509 ani.

Abstract:
Out of the human wish of measuring time and remembe-

ring important data regarding his life, the science called
chronology came into being. Throughout history there have
been several eras measuring years in keeping with a signifi-
cant event in a people’s existence. After the christianization of
the Roman Empire (313), time gets a new meaning, a religious
one.

The Byzantine Empire gets the name of Constantinopol
(Constantin cel Mare’s town) and becomes the capital of the
Eastern Roman Empire. Timebecomes the oportunity of reach-
ing eternity and the liturgical year will encompass more holi-
days dedicated to Jesus Christ, the Virgin Mary and the saints.
In the Christian Church, every second in time becomes a
Kairos, meaning a favorable time for redemption. The
Byzantine era considers that there have been 5509 years since
the creation of the world until Christ’s Birth.

Timpul a fost şi rămâne o permanentă şi majoră preocupare
umană. De la filosofii antinci şi până la gânditorii moderni, de
la simplii credincioşi şi până la marii teologi, întrebările
privind originea, esenţa, sensul şi mai ales valoarea acestei
categorii a existenţei noastre formează o problematică com-
plexă şi mereu actuală. Din încercările de a da un răspuns la
aceste întrebări şi din necesitatea pe care a simţit-o omul de a
ţine socoteala timpului, a luat naştere cronologia, adică acea
disciplină auxiliară a istoriei care se ocupă cu datarea eveni-
mentelor istorice în vederea stabilirii succesiunii acestora1.
Cuvântul cronologie este grecesc şi provine din combinarea a
doi termeni: cronos, cu însemnarea de timp, dar la origine
fiind substantiv propriu, deoarece în mitologia greacă Cronos
era cel mai tânăr dintre Titani, fiul lui Uranus şi al Geei, care
l-a mutilat pe tatăl său şi i-a luat locul, devenind astfel stăpânul
lumii şi zeul timpului, şi logos, care înseamnă vorbire despre
ceva sau studiu.

Chiar din antichitatea cea mai îndepărtată, de-a lungul isto-
riei s-au încercat numeroase metode prin care timpul, perioada
dintre trecerea de la nefiinţă la veşnicie, să fie măsurat, cunati-
ficat şi chiar controlat. El a fost divizat în ani, în decenii, în
secole şi în ere. Până în epoca elenistică, ce începe de la
Alexandru cel Mare sau Macedon (356-323 î. de Hr.), Orientul
n-a cunoscut nici o eră propriu-zisă. Se data după anii de dom-
nie ai regelui în funcţie sau după un eveniment exterior, cum
ar fi un cutremur mare sau o eclipsă. Arienii aveau chiar liste
eponime. Eponimii erau conducătorii proeminenţi care dădeau
numele lor unui oraş, unei localităţi sau unui stat-cetate, cum
avem de exemplu pe Atena, care este zeiţa eponimă a oraşului
Atena.

Aşa avem ca exemplu erele cu care s-a datat în antichitate,
unele din ele fiind utilizate şi în cărţile Sfintei Scripturi: Era
Olimpiadelor, numită aşa de la jocurile olimpice, ce se ţineau

vara în Olimpia (Peloponezul Greciei), din patru în patru ani,
în onoarea lui Zeus Olimpianul, începutul acestei ere fiind
fixat la 1 sau 25 iulie, anul 776 î. de Hr.2; Era fondării Romei,
care începea la 21 aprilie 753 î. de Hr. şi era desemnată cu
prescurtarea UC = Urbe condita (De la înfiinţarea Romei),
fiind utilizată timp îndelungat în tot cuprinsul imperiului
roman; Era seleucidă, adesea numită şi a lui Alexandru cel
Mare sau era siriacă, deoarece începea în toamna anului 312 î.
de Hr., când Seleuchos Nicanor a instaurat puterea grecească
în Siria, Mesopotamia şi o parte din Asia Mică; Era Biblică sau
era Sfintei Scripturi, care numără anii de la facerea lumii şi din
care au luat naştere mai multe ere, dintre care cele mai impor-
tante sunt două: Era iudaică, de la facerea lumii, care consi-
deră că au trecut 3761 de ani de la facerea lumii până la
Naşterea Domnului Hristos, şi Era creştină de la facerea lumii
sau era constantinopolitană, cunoscută şi sub numele de era
bizantină.

În secolul al IV-lea după Hristos are loc creştinarea impe-
riului roman. Timpul lui Dumnezeu şi al slujitorilor săi întâl-
neşte timpul zeilor şi al cetăţilor romane. Timpul era în mai
multe privinţe un dat politic şi ideologic. În noile condiţii,
întemeierea Romei nu mai putea rămâne punct de referinţă
pentru trecerea anilor. Un eveniment politic de importanţă
majoră se petrecea în imperiu la data de 11 mai 330, când
oraşul Bizantin, fondat pe malul vestic al Bosforului de către
metropola grecească Megara în jurul anului 660 înainte de
Hristos, devine Kωνσταντίνο Πόλης, oraşul lui Constantin cel
Mare sau Constantinopol, numit şi noua Romă. Această loca-
litate devenea noua capitală a Imperiului roman de Răsărit
care, până la 29 mai 1453, când cade sub asalturile lui
Mehmed al II-lea, va fi centrul cultural şi economic al întregii
lumi civilizate.

În cadrul Imperiului bizantin nou înfiinţat, şi timpul căpăta
noi valenţe. Trecerea lui de-a lungul anului devenea o preocu-
pare publică în Bizanţ, dar lumea era preocupată de dimensi-
unea eshatologică a timpului. Religia creştină considera pe
împărat trimisul lui Dumnezeu pe pământ, adevărul propovă-
duit de Biserică era relevant, adică descoperit direct de Fiul lui
Dumnezeu, iar scurta viaţă pământească era considerată ca un
prilej în care omul să câştige veşnicia, adică mântuirea sau sal-
varea sufletului. În ajutorul împlinirii acestui ideal, Biserica
creştină venea cu harul lui Dumnezeu, împărtăşit prin Sfânta
Liturghie, prin Sfintele Taine, prin slujitorii săi, episcopi şi
preoţi.

Din această perspectivă vor interveni modificări în calcu-
larea timpului. Anul roman, din punct de vedere agrar, începea
la 1 martie, când natura începea un nou ciclu de viaţă. Dovadă
a acestui fapt o constituie denumirea lunilor anului, din perioa-
da romană, păstrată până la ora actuală în denumirea lunilor la
noi: septembrie (a şaptea, numărând lunile începând cu mar-
tie), octombrie (a opta), noiembrie (a noua), decembrie (a
zecea). Pe de altă parte, anul civil începea la 1 ianuarie,
această lună avându-şi denumirea de la Ianus Bifrons, zeu din
mitologia romană, care era închipuit cu două feţe opuse, una
privind înainte, alta înapoi, ca semn că este zeu al porţilor (ia-
nuae), portarul vigilent al cetăţii şi ca un simbol al veghei
totale3.

Încă din secolul al III-lea, începutul anului roman a fost
mutat la 1 septembrie. Imperiul bizantin va prelua această
practică şi o va păstra până la sfârşitul existenţei lui, lăsând
chiar moştenire Bisericii creştine Era bizantină sau era con-
stantinopolitană. În felul acesta, s-a renunţat la data de înte-
meiere a Romei sau a consulilor care se succedau în fiecare an,
impunându-se necesitatea datării în funcţie de crearea lumii,
aceasta şi în perspectiva parusiei, adică a celei de-a doua veniri
a lui Hristos pe pământ4. Calculul s-a făcut ţinându-se cont de
descrierile scripturistice ale Vechiului şi Noului Testament,
îndeosebi de genealogia Mântuitorului de la începutul
Evangheliei după Matei. O justificare a stabilirii începutului
anului bisericesc la 1 septembrie este adusă de tradiţia moşte-
nită din Legea Veche, care spune că în această zi s-a început
creaţia lumii şi tot în această zi şi-ar fi început Mântuitorul
activitatea Sa publică, atunci când a citit în sinagogă cuvintele
proorocului Isaia (cap. LXI, 1-2), care profeţeau despre Sine:
„Duhul Domnului peste Mine, pentru că M-a uns ca să bi-

nevestesc săracilor…, să vestesc anul milei Domnului” (Luca
IV, 18-19)5.

Chiar dacă rezultatele acestui mod de calculare au fost une-
ori diferite, în secolul al VII-lea putem vorbi despre stabilirea
definitivă a erei bizantine, documentele oficiale fiind datate
începând cu 1 septembrie 5509 de la facerea lumii, aşa încât
cu anul 1 după Hristos începe anul 5510 al erei noastre.
Această eră bizantină sau cosmopolitană este şi astăzi între-
buinţată de Biserica Ortodoxă a Răsăritului, căci bisericeşte
noi începem anul la 1 septembrie şi îl încheiem la 31 august.
Acesta este marcat de două sărbători religioase închinate
Maicii Domnului, şi anume Naşterea Maicii Domnului,
numită în popor şi Sfânta Maria Mică, la 8 septembrie, şi
Adormirea Maicii Domnului, numită în popor Sfânta Maria
Mare, la 15 august6. De asemenea, era bizantină este întâlnită
în pisaniile vechilor biserici şi în cărţile de cult tipărite în
limba slavonă şi, atunci când este scris numai anul, fără a se
indica luna şi ziua, trebuie să fim foarte atenţi în stabilirea anu-
lui de la Hristos. Spre exemplu, pe peretele de est al pronaosu-
lui, în partea din dreapta, la biserica Sfânta Treime a
Mănăstirii Cozia, este o inscripţie care arată că lucrările de
zugrăvire s-au încheiat „în anul 6899”. Scăzând 5509 din
acest număr, vom obţine anul 1390, ceea ce înseamnă că
încheierea acestor lucrări se plasează undeva între 1 septem-
brie 1390 şi 31 august 13917. Sau dacă, de exemplu,, citim
undeva 717 e.n. = 6225 grec, aceasta înseamnă că anul grecesc
(bizantin) începe la 1 septembrie 716 şi se termină la 31 august
717. Deci 25 decembrie 6225 nu este 25 decembrie 717, ci 25
decembrie 716.

Pentru lunile anului s-a impus în Imperiul bizantin uzanţa
romanilor, chiar dacă denumirile purtau numele unor zeităţi
păgâne: Marte pentru martie, Junon pentru iunie, Janus pentru
ianuarie sau al împăraţilor Iulius Caesar pentru iulie şi
Augustus pentru august8. Divizarea timpului în ani, luni şi săp-
tămâni li se datorează, după cum se ştie, babilonienilor, pre-
cum şi împărţirea zilei în douăsprezece ore duble. O altă ino-
vaţie a babilonienilor a fost găsirea şi folosirea sistemului sex-
agesimal, adică împărţirea orei în 60 de minute şi a unui minut
în 60 de secunde9. Acest principiu de subdivizare îl vor adopta
mai întâi evreii, apoi grecii, care l-au transmis (prin intermedi-
ul romanilor) erei moderne, până în zilele noastre.

În ce priveşte împărţirea unei luni pe zile şi gruparea
zilelor, Bizanţul a adoptat rapid săptămâna, care se termina
sâmbăta, denumită cu termenul ebraic de sabat, care înseamnă
odihnă. Pentru lumea cea nouă, Învierea Domnului era sărbă-
toarea centrală, de aceea prima zi a săptămânii, considerată de
Sfinţii Părinţi „începutul zilelor” sau prima zi a creaţiei lumii,
purta numele de „Ziua Domnului”. Bizantinii nu au reţinut
denumirile zilelor săptămânii aşa cum au venit de la egipteni
şi cum sunt menţinute şi astăzi în calendarul nostru, în care
zilele urmează o ordine complicată bazată pe distanţa pla-
netelor faţă de pământ. Pentru ei, ziua de vineri era cea a
pregătirii (paraschevi), de unde vine asocierea dintre Sfânta
Paraschiva şi Sfânta Vineri din basmele populare româneşti1,
sabaton (odihnă), adică sâmbăta, proti era prima zi a săp-
tămânii sau „dies dominica” (Ziua Domnului sau Duminica)1,
iar celelalte erau numerotate: a doua zi (luni), a treia zi (marţi),
a patra zi (miercuri) şi a cincea zi (joi).

Cu toate acestea, actele oficiale, cronicile sau scriitorii bi-
sericeşti nu foloseau acest gen de enumerare a zilelor săp-
tămânii amintit mai sus, ci numărătoarea zilelor din lună, aşa
cum avem şi astăzi în cărţile liturgice (minee). Pentru o
schemă mai clară a celor spuse, putem avea în paralel felul de
denumire a zilelor săptămânii în Bizanţ şi în Occident. În
Bizanţ: Ziua Domnului, a doua zi, a treia, a patra, a cincea,
ziua pregătitoare, sabatul. În Occident: Duminica (Ziua
Domnului), luni (ziua Lunii), marţi (ziua lui Marte), miercuri
(ziua lui Mercur), joi (ziua lui Jupiter), vineri (ziua lui Venus),
sâmbătă (ziua sabatului).

A afla ora, a măsura timpul reprezenta pentru bizantini un
lucru greu. Ei nu aveau ceasuri, termenul „orologiu” ce vine
din greacă (horologion, a spune ora) desemnând mai întâi un
cadran solar, care din păcate putea funcţiona numai ziua). În
secolul al VI-lea, împăratul Justinian a fixat un astfel de ca-
dran monumental la începutul principalei căi de acces din ca-
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pitală, million. Cu timpul, bizantinii au început să folosească
pentru măsurarea timpului clepsidra cu apă, ce avea avantajul
că putea fi folosită zi şi noapte tot anul. În secolul al IX-lea
asistăm la o folosire strategică a clepsidrei. Savantul Leon
Matematicianul îl sfătuieşte pe împăratul Teofil să instaleze
două clepsidre sincronizate, una la Constantinopol şi alta într-
o fortăreaţă situată tocmai în defileul Taurus  care închidea
Asia Mică, la o distanţă de 800 km de capitală. O reţea de
fortăreţe permitea aprinderea unei flăcări dintr-un loc în altul,
până la Constantinopol, anunţând astfel în mai puţin de o oră
eventualele pericole ce puteau veni dintr-o zonă ameninţată
constant de arabi. Împăratul putea afla mult mai repede despre
natura pericolului, în timp ce reţeaua poştală, deşi bine organi-
zată, putea aduce informaţii din aceeaşi zonă în patru-cinci
zile1.

Dimensiunea cea mai importantă a timpului în Imperiul
bizantin rămâne cea religioasă. Sfântul împărat Constantin cel
Mare, după Edictul de la Milano din anul 313, prin care dă li-
bertate de manifestare creştinilor, consfinţeşte prin lege de Stat
„Dies Dominica” sau Ziua Domnului ca zi de repaus săptămâ-
nal pentru toţi cetăţenii Imperiului roman, indiferent de
convingerea religioasă, la 3 martie 321, după mărturia lui
Eusebiu de Cezareea. Se produce astfel separaţia între timpul
profan şi timpul liturgic. Ziua Domnului devine prilej de
renaştere morală şi educaţie religioasă, fiind cea a adunării
creştinilor în biserici pentru slujba Sfintei Liturghii. În Hristos
şi în Biserică, fiecare clipă a timpului devine un Kairos, adică
un moment favorabil mântuirii1. Fiecare sărbătoare religioasă
nu este o simplă încercare de transpunere pe cale de rememo-
rare, ci este o trăire aievea a evenimentelor săvârşite de
Hristos, cu scopul unirii mistice cu El şi având ca finalitate
unirea în veşnicie cu El şi dobândirea mântuirii sufletului. Cele
24 de ore ale zilei sunt împărţite în patru ceasuri şi tot atâtea
priveghiuri, care reprezintă în mănăstiri tot atâtea prilejuri de
rugăciuni şi slujbe. Timpul călugărilor din aceste mănăstiri din
Imperiul bizantin era ritmat de aceste slujbe. Orele pentru
rugăciuni erau anunţate prin clopot şi toacă. Cea mai mare
parte a călugărilor se trezeau la rugăciune la miezul nopţii, iar
Mănăstirea Studion din Constantinopol dispunea de un
orologiu hidraulic, dotat cu un dispozitiv de alarmă destinat

trezirii călugărilor.
Aşadar, de-a lungul secolelor, concepţia bizantină despre

timp a devenit una teologică, aceasta începând cu Creaţia şi
terminându-se odată cu Parusia sau a doua venire a Domnului,
rolul omului fiind de a se ajuta de timp şi de a-l valorifica şi
totodată de a-l împlini în „Ziua cea neînserată” a Împărăţiei lui
Dumnezeu.

BIBLIOGRAFIE

- Băbuş, Emanoil, Valenţele timpului şi măsurarea lui în Imperiul
Bizantin, în „Lumina de Duminică”, Săptămânal de spiritualitate şi atitu-
dine creştină, Anul IV, Serie naţională, Nr. 22 (239), Duminică, 6 iunie
2010, p. 6.

- Bălan, Constantin, Inscripţii medievale şi din epoca modernă a
României. Judeţul Vâlcea (secolul XIV-1848), Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2005.

- Branişte, Ene, Liturghia generală cu noţiuni de artă bisericească,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1985.

- Daniel, Patriarhul Explorări teologice în spiritualitatea liturgică
şi filocalică,

Bisericii Ortodoxe colecţia Comori ale Ortodoxiei, 
Române, Editura Trinitas, Iaşi, 2007.

- Drimba Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. I, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984.

- Kernbach, Victor, Dicţionar de mitologie generală, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989.

- Mic dicţionar enciclopedic, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.

* Preot, parohia Urşani, Horezu, Vâlcea. Doctorand la Universitatea
„Valahia” din Târgovişte

1 Mic dicţionar enciclopedic, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1986, p. 468.

2 Ibidem, p. 1212.
3 Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie generală, Editura

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 238.
4 Pr. prof. dr. Emanoil Băbuş, Valenţele timpului şi măsurarea lui în

Imperiul Bizantin, în ziarul „Lumina de Duminică”, Săptămânal de spir-
itualitate şi atitudine creştină, Anul VI – Serie naţională, Nr. 22 (239),
Duminică, 6 iunie 2010, p. 6.

5 Preot prof. dr. Ene Branişte, Liturgica generală cu noţiuni de artă
bisericească, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1985, p. 164.

6 Ibidem, p. 232-233.
7 Constantin Bălan, Inscripţii medievale şi din epoca modernă a

României. Judeţul istoric Vâlcea (secolul XIV-1848), Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2005, p. 300.

8 Pr. prof. dr. Emanoil Băbuş, op. cit., p. 6.
9 Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. I, Editura

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 85.
1 Victor Kernbach, op. cit., p. 533.
1 Preot prof. dr. Ene Branişte, op. cit., p. 183.
1 Pr. prof. dr. Emanoil Băbuş, op. cit., p. 7.
1 P. F. Daniel, Patriarhul B.O.R., Comori ale Ortodoxiei. Explorări

teologice în spiritualitatea liturgică şi filocalică, Editura Trinitas, Iaşi,
2007, p. 120.

EXISTA SOLUTII VIABILE PENTRU SALVAREA PLANETEI ?

DESPRE SUMMITUL ASUPRA CLIMEI DE LA PARIS

În prima parte a lunii decembrie 2015, la Paris, în capitala
Franţei s-a desfăşurat sub egida Organizaţiei Naţiunilor

Unite, un eveniment cu importanţă istorică pentru viitorul
planetei noastre - Conferinţa privind schimbările climatice. 

După anul 1891 s-a înregistrat o tendinţă ascendentă a tem-
peraturii medii pe planeta noastră, ca urmare a încalzirii glo-
bale. Aceasta a crescut deja cu aproximativ un grad Celsius
faţă de nivelul din perioada preindustrială, iar anul 2015 a fost
cel mai cald, la nivel global, din istoria măsurătorilor meteoro-
logice. Conform previziunilor specialiştilor, planeta se va
încălzi până la sfârşitul secolului XXI cu 2,7 grade Celsius.
Experţii ONU estimează că dacă temperatura medie globală va
creşte cu mai mult de două grade Celsius, gheţarii din
Groenlanda şi calota glaciară din Antarctica vor intra într-un
proces de topire ireversibil, care va produce o creştere a
nivelului mărilor şi oceanelor, şi inundaţii devastatoare, iar alte
zone ale globului vor fi afectate de secetă severă. Vor dispărea
sursele de apă potabilă, va scădea producţia agricolă, omenirea
va suferi de foamete, iar 30% din animale vor fi în pericol de
extincţie. Principala cauză a încălzirii globale sunt emisiile de
gaze cu efect de seră. În anul 2013, emisiile de dioxid de car-
bon la nivel mondial au atins 35.274 milioane de tone metrice,
cel mai înalt nivel de până acum. Cel mai mare poluator este
China, responsabilă pentru 30% din emisiile de gaze cu efect
de seră, iar Statele Unite ale Americii de 16%. Pe lista marilor
poluatori se mai află Uniunea Europeană, India, Rusia,
Japonia Canada, Indonezia, Australia, în general ţările dez-
voltate industrial. Obiectivul principal pe termen lung al
Conferinţei de la Paris a fost încheierea unui acord interguver-
namental cu valoare juridică, pentru menţinerea încălzirii

globale sub nivelul de 2 grade Celsius şi „continuarea efor-
turilor”, în vederea limitării cresterii temperaturii medii la 1,5
grade Celsius. În acest scop se vizează reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră, între 40% şi 70% până în 2050 şi redu-
cerea lor la zero până în anul 2100. În absenţa vreunei măsuri
de reducere a emisiilor poluante , în urmatorii 50 de ani tem-
peratura medie globală va creste cu 2 - 3 pînă la 5 grade
Celsius, cu efecte devastatoare asupra planetei. Pentru a atinge
acest obiectiv, guvernele s-au angajat să oprească creşterea
nivelului emisiilor gazelor cu efect de seră „cât mai curând
posibil”. Acordul semnat după două săptămâni de negocieri
intense, prevede că după anul 2050 emisiile poluante urmează
să scadă la un nivel la care pădurile şi oceanele să le poată
absorbi. Pentru a atinge obiectivul pe termen lung, ţările au
convenit să-şi stabileasca obiective la nivel naţional, în ved-
erea reducerii emisiilor din 5 în 5 ani. Peste 180 de ţări au
prezentat deja obiective pentru primul ciclu, care va începe în
2020. Doar de la statele dezvoltate se aşteaptă să - şi reducă
nivelul emisiilor în termnii stabiliţi.  Ţările în curs de dez-
voltare sunt încurajate să-şi limiteze creşterea nivelului emisi-
ilor în timp ce economiile lor cresc.Convenţia nu prevede
penalizarea statelor care îşi rateaza ţintele cu privire la emisii,
însă furnizează reguli care să ajute şi să încurajeze ţările să
facă ceea ce spun că vor întreprinde, măsură care a stârnit cele
mai mari controverse în timpul negocierilor. Acordul obligă
statele bogate să continue să acorde  ajutor financiar ţărilor
sărace, ca şi acestea să-şi reducă nivelul emisiilor, să se
adapteze la modificările climei şi încurajează şi alte state să
participe, în mod voluntar, la acest demers. Nu au fost stabilite
sume exacte, dar cu toate acestea ţările bogate, s-au angajat,

anterior summitului să ofere fonduri de mediu în valoare de
100 de miliarde de dolari până în anul 2020, pentru ţările
sărace şi pentru „energie verde”. Totodată liderii lumii au con-
venit să asigure, în următoarele decenii transformarea
economiei mondiale bazate pe combustibili fosili. Şefii de
state şi de guverne au salutat acordul pentru climă  de la Paris
considerat o înţelegere istorică, un succes monumental pentru
planetă şi locuitorii ei, cea mai bună şansă pentru salvarea
planetei. Delegaţia României s-a declarat „foarte mulţumită”
de acordul pe care l-a calificat drept „o realizare cu adevărat
istorică”. Ecologiştii au formulat unele critici în sensul că pro-
tocolul încheiat la Paris conţine prevederi vagi, generalităţi,
care nu pot rezolva efectele dezastruoase ale încălzirii globale,
care generează schimbări climatice, fenomene meteorologice
extreme, periculoase.Cei mai mari specialişti în climatologie
din lume avertizează că anomaliile climatice indică faptul că
Pământul se va distruge mult mai repede decât credeam.
Potrivit ONU angajamentele asumate la Paris de cele 150 de
state de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră până în 2030
sunt  insuficiente pentru a limita încălzirea globală la doar 2
grade Celsius deasupra nivelurilor preindustriale. În mod
firesc se pune întrebarea de ce primul ciclu de măsuri adoptate
la Paris începe abia în 2020, în condiţiile în care problemele
sunt stringente. În opinia noastră eficienţa acordului încheiat
în decembrie 2015 în capitala Franţei ca şi a celor anterioare,
depinde de modul în care măsurile adoptate sunt transpuse în
practică, devin realitate. Păstrându-ne optimismul să nu uităm
niciun moment că fiecare locuitor al planetei are obligaţia să
nu întreprindă nimic care are ca efect grăbirea sfârşitului ei, al
omenirii.

S-P C Orele astrale ale omenirii, Facerea,
2003 pictură pe lemn 26x18 cm
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Fragment

Ne-am pomenit aici. N-am venit de nici
unde. Ne-am născut o dată cu pămân-

tul, cu apele şi pădurile astea. Cei din jur ne-
au numit în multe feluri: daci, geti, roxolani;
noi, între noi, ne-am numit în multe feluri şi

cu mult timp în urmă, acum mii de ani şi azi, căci, după locul
aşezării noastre ne zicem unii altora  moldoveni, olteni, mara-
mureşeni ori bănăţeni. Ne mai zicem şi după alte locuri sau
obiceiuri, în multe, multe feluri, mai în serios, mai cu iz de
glumă sau cu oarecare răutate. Dar ori cum ne-am zice sau ne-
au zice, noi înşine ne considerăm copiii acestui pamânt, fiii
acestor locuri, mai de lânga mare sau mai de lânga munte,
urmaşii celor dintâi oameni, fiii lui Pelasg.

Suntem ţărani, oamenii ţării, şi ne întristăm când vorba asta
este luată în derâdere, căci a fi ţăran adevarat, nu-i un lucru
uşor şi nici de râs, e un fel de stare izvorâtă din cunoaşterea
istoriei trecute şi a viitorului acestui neam, e un fel de
legământ cu cei ce ne-au dat nume, uitaţii rohmani, coborâtorii
din zei , ei înşişi zeificaţi, dintr-o margine în alta a pământului;
e un fel de promisiune făcuta urmaşilor, cei ne născuţi încă, e
un fel de târg pe care l-am făcut cu fiinta noastră. Mai suntem
încă! Mai rezistăm, încă, furtunilor acestui veac, mai rezistăm
furtunilor din sufletele noastre!

Şi, ori cum ne-ar numi unii sau alţii, ori cât ar încerca să
ascundă adevărul, să ne facă bastartzi sau slugi, sau venetici
noi suntem noi, suntem ceea ce suntem!

Stăm aici, ca popor, agăţaţi de munţii aceştia, umbriţi de
pădurile noastre, de multe mii şi mii de ani. şi toţi cei care-au
trecut,  într-un moment sau altul, cu vreun scop sau altul prin
aceste locuri ne-au găsit aici.  Ne tragem seva din apele zglobii
de munte, respirăm aerul curat cu iz de răşină, e drept, din ce
în ce mai poluat, ne hrănim din rodul pamântului smuls lui cu
Cine suntem noi? Cine ne sunt strămoşii? Care este menirea
noastră la această răscruce de vânturi?

Dacă ne plecăm urechea la şoaptele asa zişilor “istorici”,
mulţi dintre ei mercenari plătiţi de mai ştiu eu cine, s-ar zice
că , cel mult, suntem nişte corcituri fără personalitate, dacă nu,
chiar nişte gunoaie aruncate aici de cineva de prin alte părţi ale
acestei lumi, fără vreun scop anume, cu singurul gând al
hranei zilei de mâine.

Un neamţ, cu gânduri necurate, Robert Roesler, susţinea,

cu ani în urmă, sus şi tare că după ce Aurelian a dat ordinul
retragerii administraţiei romane din teritoriile ocupate, în anul
271 e.n. aici a rămas un adevarat pustiu.

Şi cât, mă rog, din Dacia străbună ocupaseră acei romani?
Nici pe departe măcar un sfert, ci mult mai puţin. Şi cum, mă
rog, au ajuns ei, romanii, prin afundături de codrii, prin văi
prăpastioase, pe vârfuri de munţi veşnic înzăpezite, când nici
azi, prin acele locuri nu calcă nici măcar fiscul, şi asta, nu în
timp îndelungat, ci doar în ceva mai mult de 150 de ani?

Ciudat mod de-a gândi mai au şi oamenii! Şi ce m-ar fi
determinat pe mine,  ţăran. dac liber, de dincolo de limes,
adică din acele mai mult de trei sferturi din teritoriu, să-mi las
pamântul părăsit şi să plec în necunoscut, pe urmele asuprito-
rilor? Mă gândesc, că, aproape sigur, nimic!

Strămoşii noştri s-au pomenit aici şi au rămas aici indife-
rent de câte furtuni s-au abătut asupra-le. Cu turmele lor, cu
câmpurile lor semănate cu grâu sau mei, cu plantele şi apele
lor tămăduitoare. Anumite interese sau întâmplări i-au dus
câteodată, pe unii, departe, în sud, în nord, în est sau vest, dar,
oricât de departe s-ar fi dus, şi acolo au dat tot de-ai lor, poate
mai bruneţi sau mai blonzi, dar vorbind aceeaşi limbă, cu
aceeaşi dragoste de pământ, cu aceeaşi încredere în viitorul
neamului lor.

Şi, în final, oriunde i-ar fi dus valurile vieţii au privit spre
locul obârşiei lor. Obârşie ce cobora mult, mult mai departe de
acele evenimente nefericite, ce i-au făcut pe romani stăpânim,
vremelnic,  peste o mică parte din ţară.

Dar, toate aceste lucruri sunt cunoscute de noi, cei mulţi,
dar şi de alţii, chiar dacă nu sunt băgate în seamă. Ceea ce
vreau s-arăt aici e o mică parte din viaţa şi sufletul acestui
neam, acea parte legată de natură, de comuniunea cu ea, de
dragostea pentru animale şi oameni. Ei bine, da, s-ar părea că
ordinea asta este şi are şi o logică!...oamenii, se mai pot apăra
şi singuri, dar animalele, de cele mai multe ori, nu; aşa că mai
întâi, cei mai puţin puternici, de înţelegerea pământului şi-a
apelor, de interacţionarea cu tot ce ne-nconjoară.

Trăind aşa cum au trăit, prin şi pentru natură, de la păstorii
protodaci, încoace, în zestrea acestui neam, s-au adunat o
sumedenie de gânduri, dar şi fapte, căci noi n-am fost nicio-
dată aplecaţi doar spre o cugetare sterilă, ci-am încercat să ne
materializăm gândurile, în fapte. Iar aceste fapte, aproape
toate, erau îndreptate spre alinarea suferinţelor celor din jurul
nostru... Cu plante, cu minerale, cu ape, ori cu energii izvorite
din adâncul sufletelor acelor vindicători, ori din adâncurile
pământului şi ale cerurilor.

De mii şi mii de ani, unii din oamenii acestor pământuri,
poate aleşi, poate doar neliniştiţi, au căutat şi au găsit leacuri,
pornind de la idea, că,  nu poate să existe o boală fără a exista
şi-un leac pentru ea, leacuri pe care le-au împărţit cu dărnicie
celor aflaţi în suferinţă. Acum, alţi oameni, poate aleşi, poate
doar neliniştiţi, la fel ca cei de demult,  caută un leac pentru
boala de care suferă neamul şi, urmând învăţătura străbună
potrivit căreia, nu trebuie să încerci să vindeci trupul fără a
vindeca mai înainte ori măcar în acelaşi timp, şi sufletul!
încearcă să dea leacuri fără bani şi fără plată tuturor celor care
simt nevoia de vindecare. Şi cel mai bun leac pentru boala
noastră este de a ne întoarce şi a privi o clipă, măcar, la cei ce
ne-au dat nume!

CEI CE NE-AU DAT NUME
Gabriel GIB

Nu m-a interesat nici o dată semantica celor doua
cuvinte. Pur şi simplu le-am luat aşa cum sunt, însă,

privind prin prisma istoriei şi mai ales a etnografiei noastre
(deşi, în aparenţă, cele două noţiuni n-au nici o legatură una cu
alta) am observat legături, nu doar nebănuite, dar care... fra-
pează.

Ei bine, pentru noi cel puţin, adică pentru această populaţie
ce vieţuieşte în spaţiul carpato-danubiano-pontic sau spaţiul
mioritic după spusa lui Lucian Blaga, e clar că prima, cultura,
îşi are originea în cea de-a doua, în agricultură; sau, mai bine

zis, în acel mod de viaţă ori religie,  ori filozofie, specifice
ţăranului roman cu obârşii multimilenare de dincolo de daci,
de la pelasgii cu care a început istoria....  

Oamenii acestor locuri, au învăţat de la brazdă, de la păduri
şi ape, de la văzduhul curat, de la zburdălnicia mieilor şi a
mânjilor.

Toate lucrurile frumoase şi bune, toată  înţelepciunea, totul,
se află în bobul de grâu, se află în cetina bradului ori în zvâc-
netul puiului de păstrăv în bulboane.

Toate lucrurile frumoase şi bune se văd în ochii blânzi ai

animalului de la jug, în brazda proaspăt răsturnată, în unduirea
spicelor.

Toate lucrurile frumoase şi bune se văd în florile
primăvăratice ale pomilor, în zborul albinelor ori în frunzişul
codrului. Pentru român, tot ce nu se vede aici, nu este frumos
şi nici bun!

Şi după ce ţăranul şi-a terminat treaba, din gândul şi din
vorba sa, din rezultatul trudei sale, a apărut cultura!

Gabriel GIB 

Soluţia viitorului, Natura!CULTURA ŞI AGRICULTURA

Foto www.promozionecellole.it Ecateo dice che il toponimo Sinope
proviene etimologicamente da sanapae = ebrii, dei Traci, attribuendo

tutti gli studiosi ai Pelasgi un'origine trace, ...
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Lăcomie românească
Miniştrii tandrii şi patetici,
Au zis că noi o ducem bine,
Trăind ca-n stupul cu albine:
(De aceea suntem diabetici)

Cadouri de Crăciun
Ne-au dat şi nouă demnitarii,
Vreo trei procente la salarii,
S-avem de portocale şi lămâi,
Ce-au fost de dânşii stoarse mai
întâi.

Cupola democraţiei
Să fie forum la votare,

Cum scrie în cuprinsul legii,
Senatul cheama şi colegii,
Aflaţi acum la închisoare.

În hruba democraţiei
Ne-au dus la vot cu dubele
Şi cisme de noroi ne-au dat,
Să protejăm picioarele,
Că doar cu ele am votat.

Teroare
Cu spaimă şi îngrijorare,
Privesc guvernul care vrea

Să scoată morţii la votare...
Şi înviaza soacra mea !

În ajunul Crăciunului
La palatul din grădină
Cu garaje şi piscină,
Nu mai vin colindătorii,
Că au fost anchetatorii.

Unui primar i s-a făcut statuie
În vene, sângele-mi îngheaţă,
Văzându-i bustul pus în piaţă,
Dar am făcut o constatare,

Că numai bronzu-i de valoare.

Înaltul demnitar
Pe lista de partid, intrat,
Deşi avea puţină şcoală,
El la Senat a demonstrat,
Că şi prostia-i genială.

Anul 2016 – repetabila Golgotă
Degeaba ne rugăm la stele,
Nu scapă ţara de lichele,
C-avem alegeri de primari
Şi-n toamnă de parlamentari.

Vitrina cu politicieni

Ion MICUŢ
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NOTĂ
Ziarul  apare cu 16 pagini, când poate, ca să respecte Legea 186/2003! Ziarul se adresează cetăţenilor cu

diverse preocupări culturale de la sat şi de la oraş. Articolele, grafica, fotografiile nesemnate aparţin  edi-
torului. Autorii păstrează responsabilitatea conţinutului. 

Tipărit la Prodcom, Tg. Jiu, 23.03.16 
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ARGUMENT PENTRU ADEVĂRATA ACADEMIE

Nobilul termen de Academie  aproape că şi-a pierdut
complet, în zilele noastre, aura înaltei sale distincţii

originare. Asta din pricina faptului că este folosit în numeroase
şi diferite domenii de activitate, care nu au nimic comun cu
sensul şi esenţa lui. Acesta a fost consacrat în vechea Eladă de
către marele filosof grec Platon, care-şi ţinea cursurile în gră-
dina unui erou local atenian, purtând numele de Akademos. De
aici şi  denumirea şcolii de Academie, pe care Platon a înte-
meiat-o, expunându-şi, în cadrul ei, în faţa discipolilor, precum
şi a tuturor celor care voiau să-l asculte, ideile şi concepţiile
sale filosofice.

Această faimoasă şcoală filosofică a continuat să existe şi
după moartea lui Platon, care a survenit în anul 347 î.H. la con-
ducera sa succedându-se, apoi, diferiţi gânditori, care, fără
îndoială, au împărtăşit ideile  şi concepţia întemeietorului ei
sau, cel puţin, au avut reale afinităţi  cu  acestea. Ea afost des-
fiinţată în anul 527 d.H. de împăratul bizantin Iustinian, din
motive strict religioase. Dar spiritual Academiei nu a dispărut
odată cu acest regretabil moment, ci a renăscut, e drept peste
secole, devenind, în sânul celor mai dezvoltate societăţi vest-
europene, în primul rând, şi mai târziu şi în sânul celor din
restul Europei, forul cel mai înalt şi autorizat de ştiinţă, artă şi
cunoaştere.

Astfel, ea s-a impus ca o instituţie aparte, sui-generis, unde
cei mai cunoscuţi şi avizaţi ex-ponenţi ai spiritului îşi regăseau
respectul şi recunoaşterea pentru strălucitele lor activităţi şi
creaţii, în domeniile de vârf ale ştiinţei şi cunoaşterii. Nu
puteau să pătrundă în sânul Academiei, ca membri titulari,

decât numai acei oameni pe care îi recoman-
da o operă solidă, valoroasă şi originală,
reprezentând un adevărat moment şi un
incontestabil jalon pe drumul sinuos al
ştiinţe-lor şi înţelegerii. De asemenea,
în cadrul ei îşi găseau locul şi expo-
nenţii cei mai avizaţi ai artelor şi cul-
turii.

În principiu, totalitatea membrilor
acestei prestigioase instituţii erau mari
spirite, repre-zentative pentru domeniul
în care se formaseră şi la dezvoltarea
căruia aduseseră notabile contribuţii, prin
excelentele lor opere şi creaţii. În mediile
intelectuale de la Paris, membrilor Academiei
sau Institutului  Franţei, li se mai spunea,adeseori,
în semn de respect şi consideraţie, desigur, nemuritorii.

Primele Academii, în sensul modern al cuvântului, au luat
fiinţă, spre exemplu, la Roma Academia dei Lincei în anul
1603, în Franţa în anul 1635, în Anglia în anul 1660, în Prusia
în anul 1700.

Desigur, ulterior, şi în sânul tuturor celorlalte naţiuni ale
Europei, la intervale de timp diferite, s-au întemeiat Academii,
reunind sub impunătoarea lor cupolă, cele mai alese spirite ale
momen-tului, care, în acest fel, intrau pe nepieritorul făgaş al
nemuririi. Numele lor au rămas, fără doar şi poate, înscrise
pentru totdeauna în glorioasele anale ale acestei înalte şi dis-
tinse instituţii de ştiinţă şi cultură.

Fără îndoială că şi astăzi Academia continuă  să existe şi să
stea în fruntea avansului  cunoaşterii şi a celor mai noi şi rev-
oluţionare idei, care apar pe tărâmul  prodigios al ştiinţelor şi

artei, constituindu-se, astfel, într-un adevărat
far călăuzitor, pentru acestea şi pentru

întregul efort pe care lumea îl face spre
a-şi înţelege mai bine sensul şi sco-
purile. Din păcate, însă, în zilele noas-
tre, o serie de organizaţii şi instituţii,
care nu au nicio legătură cu sensul şi
semnificaţia numelui de Academie, l-
au adoptat în mod forţat şi nelegitim,
s-ar putea spune, ducându-i, astfel,
nobilul său blazon spiritual, pur şi sim-

plu, în derizoriu.
Prin urmare, avem Academia de fot-

bal, Academia de administraţie, Academia
Caţavencu, Academia de ştiinţe ale securităţii,

Academia de Poliţie etc. Chiar şi Academia de
Ştiinţe Medicale, precum şi cea de Ştiinţe Agricole şi Silvice,
considerăm că nu-şi au rostul separat de adevărata Academie,
care e una identică şi indivizibilă şi care se numeşte Academia
Română.

Acest înalt for de ştiinţă şi cultură, trebuie să reunească,
sub distinsul său patronaj intelectual, cele mai alese şi
deosebite spirite ale naţiunii, spre a fi admirate şi cinstite, dar
şi cu remarcabilul scop de a îndruma şi coordona excepţionala
activitate de cecrcetare, înţelegere şi cunoaştere , de care soci-
etatea are nevoie mereu. În concluzie, instituţia Academiei este
una singură, iar toate celelalte asociaţii, organizaţii, şi ce or
mai fi  ele, care, în mod abuziv, s-au împăunat cu distinsul şi
nobilul nume, nu sunt nimic altceva decât nişte reprobabile
imposturi.

Vasile CÎRSTEA

Dacă ar lua exemplu şi conducătorii noştri......

Administratorii paginii de Facebook a Parcului Natural Vânătorii Neamţ au postat o fotografie impresionantă cu
o haită de lupi. Imaginea, care face cât un milion de vorbe, are următoarea explicaţie scurtă:

„Primii trei lupi sunt cei mai slabi şi bolnavi. Ei imprimă ritmul de mers întregii haite. Dacă ar fi invers, ei ar
rămâne în urmă şi ar pieri. În caz de ambuscadă, ei sunt primii sacrificaţi. Mergând în faţă, aceştia bătătoresc poteca
prin zăpadă, pentru a economisi puterile celor din urma lor. 

Sunt urmaţi de cinci lupi puternici care formează avangarda, iar în mijloc se află averea haitei – 11 lupoaice. 
Apoi, alţi cinci lupi care formează ariergarda. 
Şi ultimul, aproape izolat de haită, este conducătorul. El trebuie să-şi vadă toată haita, pentru a o controla, dirija,

coordona şi a da comenzile necesare”.

Nota redacţiei: A se vedea că nu conducătorul deschide calea, ea este hotărâtă dinainte, el concluzionează şi
acoperă spatele...

POPOARELE NU MAI
RECUNOSC GRANIŢELE 

De la invazia musulmanilor în Europa, numai lucruri bune s-au
abătut asupra României în ultima vreme:

1. Europenii nu se mai plâng de români.
2. Ţiganii cu cetăţenie română sunt confundaţi cu musulmanii în

toată Europa şi nu mai sunt consideraţi Romani.
3. Ungurii au vazut, în sfârşit, unde e graniţa cu România.

DECI: AN  NOU şi mai FERICIT! (09 ianuarie 2016)
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