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Gheorghe DUMITRAŞCU
  

În memoria istorică a românilor, Ion I. C. Brătianu (20 aug. 
1864 – 24 nov. 1927) a rămas şi va dăinui ca una dintre 

cele mai complexe personalităţi, iar numele său a fost şi va fi 
însoţit de formula „făuritorul României Mari”. Continuator al 
marilor săi înaintaşi, Ion I. C. Brătianu a fost de departe cel 
mai important om politic român al sfârşitului de secol XIX şi 
început al celui următor.

Chiar dacă, în 1909, a devenit şeful 
celui mai important partid politic din 
România acelor ani, Partidul Naţional 
Liberal, Ionel Brătianu a cunoscut o 
perioadă de glorie în perioada 1914-
1920 când, în calitate de prim-ministru 
şi ministru de Război şi-a asumat 
misiunea complicată şi dificilă de a 
atinge obiectivul urmărit cu consecvenţă 
după 1878 – realizarea statului unitar 
naţional român.

Fiul lui Ion C. Brătianu, Ionel (cum 
i se spunea)  a moştenit de la părinţii 
săi acel devotament faţă de interesul 
naţional românesc, atât de caracteristic 
generaţiei paşoptiste. Învăţând din 
cariera politică a tatălui său, Ion I. C. 
Brătianu a fost călăuzit în analiza ma- 
rilor probleme politice, de o abordare 

calculată, lucidă, în susţinerea intere- 
sului naţional, ţinând cont de evoluţia 
politicii internaţionale pentru a apăra 
cu mai multă fermitate nevoile ţării 
sale, fără a afecta pe ale altora. Ionel 
Brătianu devine inginer din voia tatălui 
său pentru că înclinaţiile sale erau 
altele. El ar fi dorit să se consacre 
cercetărilor istorice, studiul istoriei fiind 

marea lui pasiune. Aceasta nu l-a 
împiedicat să fie un student strălucit 
al Politehnicii din Paris şi să se afirme 
în câmpul tehnic ca un element de 
valoare. Dacă soarta nu l-a favorizat pe 
Brătianu de a scrie istorie, i-a hărăzit în 
schimb rarul privilegiu de a face isto- 
rie. Tânărul inginer Brătianu va avea o 
colaborare frumoasă şi permanentă cu 
Anghel Saligny, care îl va purta pe marile şantiere, pe cel al 
construcţiei faimosului pod de la Cernavodă sau la inaugurarea 
mai multor construcţii de căi ferate, inclusiv construcţia 
tronsonului de cale ferată Râmnicu Vâlcea - Brezoi. Educat 
în spiritul naţionalist-patriotic de tatăl său, fin observator 
al lumii cosmopolite din occident, Ion I. C. Brătianu  a fost 
unul dintre acei puţini oameni politici români preocupaţi de 
proiecţia istorică a personalităţii lor. În fapt, marii Brătieni 
aveau sentimentul eternităţii patriei, ca una din propriile 
lor trăiri şi, drept consecinţă, lucrau cu acest sentiment. 
Kinderhlen Wächter, un om politic remarcabil al Germaniei, 
care se pricepea în cunoaşterea oamenilor, spunea despre 
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Brătianu încă din 1908, că era „singurul chemat de a conduce 
soarta României pe căi noi, mult mai strălucite”. Contele 
Saint-Aulaire, ministrul Franţei la Bucureşti, tot despre Ion I. 
C. Brătianu, menţiona că „viitorul apropiat mi-a descoperit în 
el cele mai înalte calităţi, care îl fac unul din marii oameni 
de stat ai generaţiei sale, mult mai mare decât cei trei mari 
Wilson, Loyd George, Clemenceau. Nimic mai natural: la ţări 
mici, oameni mari”.

În politica internă părăseşte dru- 
mul bătătorit de înaintaşi şi contem-
porani ca să păşească pe calea largă 
a reformelor îndrăzneţe, menite să 
schimbe radical structura societăţii şi 
să aşeze statul român pe noi temelii. 
Acelaşi lucru îl va face şi în politica 
externă. În astfel de momente cru-
ciale pentru existenţa şi propăşirea 
statului român, au existat împrejurări 
dramatice când neprietenii României, 
cu concursul cozilor de topor din 
interior, au înţeles, prea bine şi mai 
repede, importanţa acestor bărbaţi şi 
nu întâmplător au încercat în repetate 
rânduri să-i asasineze. Ei ştiau că 
aceştia sunt adevăraţii constructori ai 
statului român, la fel cum s-a dovedit 
că, odată cu dispariţia lor, edificiul s-a 
prăbuşit aproape imediat. În seara 
de început de iarnă, la 8 decembrie 
1909, pe când se întorcea de la şedinţa 
senatului, în drum spre locuinţa sa, 
primul ministru al ţării, Ionel Brătianu, 
a fost victima unui atentat. În faţa 
Şcolii de Război atacatorul a tras trei 
focuri de revolver, rănindu-l în piept 
şi omoplat. Datorită însă blănii cu care 
era îmbrăcat din cauza vremii aspre, 
gloanţele îşi pierd din efectul lor şi el 
scapă astfel ca prin minune de la o 
„moarte sigură”, alegându-se doar cu 
două răni care au necesitat operaţie. 
Se urmărea destabilizarea economică 
şi scoaterea PNL de la guvernare până 
la şubrezirea unităţii statale. 

Au urmat sentimente de com-
pasiune şi declaraţii de revoltă, ce s-au 

manifestat în toată ţara, cuprinzând majoritatea categoriilor 
profesionale. Un astfel de mesaj de susţinere a primului 
ministru e venit şi din partea agentului sanitar, subchirurgul 
D. Iliescu din Drăgăşani, care la 15 decembrie 1909 transmitea 
liderului liberal convingerea că „suferinţa şi durerea celor trei 
gloanţe primite de Excelenţa Voastră va fi trecătoare, cu mila 
lui Dumnezeu”, iar din mesajul casierului băncii populare 
„Unirea” din comuna Racoviţa (fostul judeţ Argeş) rezulta 
că soluţia eliminării răului era „întărirea credinţei în Înaltul 
Creator, care este slăbită cu totul în popor şi merge spre 
ruină”. Acţiunea săvârşită cu premeditare a fost receptată de 
epocă, în acel moment de cumpănă, ca o sfidare adusă celui 
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ce acţiona pentru consolidarea regimului constituţional şi ca 
un pericol pentru înfăptuirea idealului unităţii naţional-statale. 
Glonţul unui dezechilibrat, pe care Ionel Brătianu l-a purtat între 
coaste până la moarte, nu i-a micşorat curajul, nici tăria de a 
persevera spre binele ţării.

Revenind la starea de alertă provocată de izbucnirea Primului 
Război Mondial şi poziţia României faţă de cele două tabere 
beligerante, Brătianu i-a arătat clar regelui Carol I că ţara noastră 
nu se va putea angaja alături de Austro-Ungaria. După eşecul 
suferit de Carol I la Consiliul de Coroană, prin care suveranul  voia 
să fim alături de Puterile Centrale (Germania, Austro-Ungaria), 
conducerea politicii externe româneşti a fost practic preluată 
de Ion I. C. Brătianu. Aici a avut un rol covârşitor, acţionând cu 
precauţie pentru a nu determina o reacţie din partea Puterilor 
Centrale, orientându-se în exterior spre încheierea unor acorduri 
diplomatice care să se constituie în garanţii pentru statul român.

La 27 septembrie 1914, a încetat din viaţă regele Carol I. 
Privitor la acest moment, Mihai Manolescu nota, în memoriile 
sale: „În clipa în care s-a răspândit vestea morţii regelui a fost 
– în ciuda oricărei decenţe – o bucurie cum numai tineretul, 
totdeauna dispreţuitor de forme, poate să arate. Toţi eram 
fericiţi că moartea bătrânului rege însemna căpătarea libertăţii 
pentru România, de a merge împotriva Austro-Ungariei”.

Puternic influenţat de soţia sa Maria, noul rege Ferdinand se 
va lăsa dominat de liderul PNL Ion I. C. Brătianu, iar în timpul 
domniei acestuia instituţia monarhiei devenise un decor. Ionel 
Brătianu a devenit figura centrală a vieţii politice, deciziile sale 
influenţând destinul  istoric al românilor. Primul ministru a 
dovedit o mare dibăcie politică ţinând un echilibru între taberele 
aflate în dispută. Datorită profundelor sale analize asupra 
evoluţiei situaţiei internaţionale, între anii 1914-1916, Ion I. C. 
Brătianu a fost marele artizan al alianţei României cu Antanta, 
negociind cu abilitate şi tact condiţiile intrării României în război.

Din iniţiativa lui Ion I. C. Brătianu, mai mulţi oameni politici 
au fost trimişi discret în Franţa, Anglia şi Italia cu misiunea de a 
argumenta drepturile României asupra Transilvaniei şi Bucovinei. 
Prudenţa lui şi declaraţiile sale derutante erau determinate şi 
de faptul că, alături de misiunile diplomatice oficiale, cele două 
tabere în conflict – Antanta şi Puterile Centrale – împânziseră 
România cu spioni care desfăşurau o vie acţiune de cumpărare 
a ziariştilor, neeconomisind mijloace financiare, pentru a înclina 
balanţa de partea lor. Evident, cei cumpăraţi şi aflaţi în slujba 
puterilor străine, nu ezitau să se proclame mari patrioţi, să 
organizeze manifestaţii şi să scrie articole de o mare duritate 
împotriva guvernului şi, în special, a lui Ion I. C. Brătianu, căruia 
i se aduceau cel mai grave acuzaţii, dintre care nu lipsea cea de 
trădare a interesului naţional.

În această atmosferă politică şi într-o asemenea stare de 
spirit, Ionel Brătianu îşi urma neclintit planul său vizând intrarea 
în război la momentul oportun şi după luarea tuturor măsurilor 
pentru reuşita acţiunii care trebuia să ducă la făurirea statului 
naţional unitar român. Într-o declaraţie, din 20 mai 1915, 
preşedintele Consiliului de Miniştri preciza: „Consider că nu pot 
să-mi angajez ţara în luptă fără a-mi garanta dinainte viitorul”.

În anii neutralităţii României, Ion I. C. Brătianu a dat dovadă 
de multă fermitate şi dibăcie politico-diplomatică stăruind pentru 
încheierea unei convenţii politice şi unei convenţii militare, care 
să stipuleze limpede condiţiile în care România intra în război, 
obiectivele urmărite, modalităţile colaboraării. Realizarea 
acestor obiective nu era uşoară deoarece marile puteri erau 
obişnuite să trateze România şi celelalte state mici cu aroganţă şi 
să-şi impună voinţa prin presiuni de tot felul.

Schimbarea raportului de forţe armate şi dificultăţile 
întâmpinate de Antanta pe frontul de apus, a determinat, în 
iunie 1916, pe reprezentanţii armatei ruse şi franceze să ceară 
guvernului român intrarea în război, „acum ori niciodată”.

Fără să se lase intimidat de presiunile marilor puteri, şeful 
guvernului român a pus la punct, în detaliu, condiţiile politice şi 
militare ale participării României la război. După încheierea cu 
succes a negocierilor cu Franţa, Marea Britanie, Italia şi Rusia 
s-au semnat cele două convenţii, cea politică şi cea militară, 
şeful guvernului român era convins că a făcut tot ce-şi dorise 
în vederea realizării României Mari. El nu a crezut că obligaţiile 
asumate de Antantă nu vor fi onorate, ceea ce a avut drept urmare 
catastrofa militară a României din 1916, iar această dezarmantă 
atitudine l-a determinat să adopte o poziţie prudentă dar 
fermă în susţinerea războiului. În aceste circumstanţe, războiul 
de întregire naţională (1916-1918) a fost pentru ţară şi pentru 
primul ministru o grea încercare: neîndeplinirea de către aliaţi a 
obligaţiilor faţă de România, stipulate în Convenţiile din august 
1916 şi, înainte de toate, trădarea rusească şi politica agresivă 
a puterii bolşevice, au avut ca urmare ocuparea celei mai mari 
părţi a teritoriului naţional de către Puterile Centrale, spolierea 
bogăţiilor ţării şi asuprirea populaţiei şi, în final, impunerea prin 
forţă şi ameninţarea cu forţa de către aceştia a „Tratatului de 
Pace de la Bucureşti”, în mai 1918.

   Reluarea operaţiilor de război pentru eliberarea Transilvaniei 
şi a celorlalte pământuri româneşti, ocupate de Austria şi Ungaria, 
şi ultima bătălie dată de Brătianu la Conferinţa de Pace de la Paris, 
pentru obţinerea confirmării statului român în frontierele sale 
etnice şi istorice, a fost încununarea operei politico-diplomatice 
a acestui mare om politic, dusă de-a lungul mai multor ani.

Inteligenţa, abilitatea, competenţa sa în arta negocierilor 
s-au dovedit ferme şi curajoase la Conferinţa de pace din 1919, 
unde premierul român nu a putut accepta poziţia dictatorială a 
Marilor Puteri – a „celor patru mari”: W. Wilson, G. Clemenceau, 
Leoyd George şi V. E. Orlando, care nu ţineau seama de interesele 
micilor puteri şi erau gata să le sacrifice. Primul ministru a criticat 
făţiş atitudinea marilor puteri de a dezavantaja şi chiar discrimina 
România şi a preferat să părăsească lucrările Conferinţei decât să 
se preteze la compromisuri pe care le considera defavorabile ţării 
sale. Astfel de atitudini s-au repetat şi în alte împrejurări în care 
liderul român apăra cu tenacitate interesele României. Duritatea 
mâinii cu care a condus treburile statului a fost îndulcită – după 
cum relatează contemporanii săi – de catifeaua mănuşii. Cât 
priveşte comportamentul presei din acea vreme, referitor la 
atitudinea lui Ion I. C. Brătianu la Conferinţă, Alexandru Vaida 
Voievod, succesorul lui Brătianu ca prim-ministru, semnala cu 
triteţe: „Mă doare când văd modul ignobil şi vulgar în care e 
atacat de Adevărul”, evident, Brătianu. Şi mai adaugă: „Ticăloşia 
cu care cei patru au tratat statele mici, presa de revolver din ţară 
se face a o ignora”. Din păcate, similitudini se pot face în acestă 
privinţă şi după trecerea aproape a unui secol de atunci.

El a condus cu pricepere şi îndemânare şi a ştiut să guverneze 
cu chibzuinţă, abilitate, prestanţă, autoritate şi prestigiu. 
Adversarii nu i-au contestat patriotismul şi calităţile politice 
dar l-au acuzat adesea de autocratism şi spirit excesiv partizan. 
Fireşte că au existat şi neajunsuri în guvernarea sa internă. 
S-a favorizat abuzul şi ilegalitatea, mai cu seamă în provinciile 
alipite, unde era nevoie mai mult ca oricând de o conduită cât se 
poate de corectă. La adăpostul lipsei de răspundere, mulţi dintre 
potentaţii partidului s-au transformat în oameni de afaceri. 
Absorbit de politica generală n-a avut răgazul să cauterizeze 
plăgile de care sufereau atât partidul cât şi administraţia ţării şi 
s-a mulţumit cu directivele generale, lăsând altora grija execuţiei 
şi a gospodăririi treburilor mărunte şi curente.

După cum se cunoaşte, Ion I. C. Brătianu a avut de înfruntat 
în epocă multe adversităţi şi contestări, dar istoricii obiectivi 
i-au cunoscut marea importanţă în istoria ţării. Cu deplin temei, 
faptele demonstrează că marele om de stat român a fost unul 
dintre artizanii Marii Uniri din 1918, iar în timpul marii guvernări 
liberale (1922-1926) s-au pus bazele instituţiilor şi marilor 
reforme democratice ale României Mari.

Politicianismul, atât de propriu realităţilor româneşti, nu 
ţinea seama de condiţiile concrete în care se afla România şi, 
astfel, la 11 iulie 1918, Parlamentul – dominat de conservatori – 
a hotărât la 9 august 1918, să dea în judecată guvernul Ion I. C. 
Brătianu sub acuzaţii grave ce afectau interesul naţional, acuzaţii 
exagerate evident, unele, în parte îndreptăţite, dar rupte din 
contextul concret-istoric în care faptele respective s-au produs. 

Conservatorii nu aveau ca obiectiv restabilirea adevărului ci 
compromiterea omului politic, în primul rând, a liderul PNL. Până 
la urmă, procesul n-a mai avut loc. Aşa se explică faptul că în 
primul Parlament al României Mari, decembrie 1919, făuritorul 
unităţii naţionale şi al marilor reforme sociale, departe de a fi 
primit cu ovaţii şi aplauze nesfârşite, a fost întâmpinat cu răceală 
şi vădită ostilitate. Între criticile aduse i se reproşa îndeosebi 
proasta pregătire a războiului şi detestabila lui conducere. Era 
socotit autorul material şi moral al dezastrului din război.

Tot în această privinţă este semnificativ faptul petrecut ceva 
mai târziu, când, deşi se întorcea de la Paris cu harta României 
Mari în geantă, Ion I. C. Brătianu a coborât la Predeal pentru a 
evita manifestaţiile de ostilitate pregătite de adversarii săi la 
sosirea trenului în Bucureşti. I. G. Duca descrie astfel momentul: 
„Împreună cu Vintilă Brătianu şi cu Mârzescu am mers la Predeal 
întru întâmpinarea lui. Acolo s-a coborât din tren şi după un 
modest dejun în restaurantul gării, ne-am urcat cu toţii în 
automobil şi am pornit spre Bucureşti. Mi-a fost dat astfel să 
asist la acest spectacol de neînchipuit – omul care înfăptuise 
visul secular al neamului, omul care aducea în geanta lui tratatul 
internaţional care recunoştea graniţele României întregite, 
străbătând satele şi oraşele ca un simplu turist, fără o recepţie, 
fără aclamaţie, fără un arc de triumf şi intrând în Capitala 
României Mari neobservat de nimeni, ca şi cel din urmă anonim. 
El, învingătorul se întorcea ca un învins”.

Mai târziu, când bătălia politică în care se angajase şi marile 
reforme ale ţării, pe care le coordona, erau în toi, pe neaşteptate, 
cade fulgerat de moarte, la 24 noiembrie 1927. Vestea încetării 
din viaţă a aceluia care a fost Ionel Brătianu a produs în toată ţara 
consternare. Nimeni nu bănuia un sfârşit atât de apropiat. Abia 
atinsese vârsta de 63 de ani şi era încă destul de robust. Lumea 
obişnuită ca, timp de un sfert de veac, să-l vadă mereu în primul 
plan al vieţii politice, guvernând şi dominând situaţia, cu greu se 
putea deprinde cu lipsa lui din arenă. Cu toţii îşi dădeau seama 
că dispare cu el unul dintre cei mai destoinici cârmaci pe care i-a 
avut statul român.

Ziarul „Cuvântul” publica, la 26 noiembrie 1927, sub 
semnătura lui Nae Ionescu, articolul „Un erou de tragedie”: 
„Lespedea care va coborâ asupra gropii lui Ion Brătianu închide 
de fapt o epocă în istoria ţării româneşti... Soarta a fost nedreaptă 
cu el; atâta iubire de neam şi atâta devotament pentru treburile 
obşteşti ar fi meritat o mai mare recunoscătoare recompensă, 
căci a fost totuşi, un om mare, chiar când a făcut rău”.

La ceremonia funebră, care a avut loc la Ateneul Român, n-au 
vorbit şefii de partide – Iulia Maniu, Nicolae Iorga şi Al. Averescu 
– ci delegaţii acestora care au ţinut discursuri de circumstanţă, 
evitând să aducă în cuvinte elogioase meritele dispărutului, 
limitându-se la reliefarea rolului său în făurirea României Mari.

Cu tot rolul covârşitor pe care l-a jucat în desfăşurarea 
evenimentelor şi înfăptuirea actelor istorice, Brătianu – aşa după 
cum s-a mai subliniat – nu s-a bucurat întotdeauna, după cum 
se cuvenea, de simpatiile mulţimii manipulată de opoziţie. De 
când el a luat frâiele conducerii şi a început să exercite în mod 
efectiv puterea iar ţara să cunoască multiple progrese, a fost 
marea ţintă a tuturor atacurilor, a fost obiectul criticilor pătimaşe 
şi înverşunate. În astfel de situaţii, el avea obiceiul să spună 
intimilor săi: „Nu-mi pasă de pietrele ce mi se aruncă. Îmi pasă 
de piatra ce se va aşeza pe mormântul meu”. Avea conştiinţa 
împăcată că şi-a îndeplinit cu prisosinţă datoria în viaţă. Era 
conştient de lespedea funerară ce va închide, odată cu el, unul 
din capitolele cele mai generoase din istoria ţării. Pietrele care 
i s-au aruncat în viaţă au servit ca soclu pentru statuia lui. Pe 
lespedea acestui mormânt – aflat pe proprietatea sa de la Florica 
(jud. Argeş), lângă mormântul tatălui său – e scrisă una din cele 
mai frumoase şi strălucite pagini din istoria României.

În vremurile triste, pe care le trăim noi astăzi, mai presus 
de toate, învăţătura lui Ion I. C. Brătianu, pentru politicienii 
„efemeri”, poate fi condensată într-un singur cuvânt, pe care 
ilustrul om politic l-a dat ca răspuns la întrebarea trufaşă a lui 
Nicolae Iorga: „Ce aş avea eu de învăţat de la un inginer? – a 
întrebat Iorga. „Măsura, domnule profesor, măsura”, i-a răspuns 
spontan inginerul Ion I. C. Brătianu. Răspunsul marelui om de 
stat va rămâne în conştiinţa românească ca îndemn la raţiune şi 
echilibru şi pentru politicienii noştri, aceştia, fie că l-au ignorat 
cu desăvârşire ori nu vor să ştie absolut deloc de simţul măsurii.

Bibliografie: 1. Acad. Dan Berindei, Ion I. C. Brătianu, în „Cultura”, nr. 50 
din 18 dec. 2008, p. 27; 2. Cornel Ilie, Ion I. C. Brătianu, Marile Puteri şi 
interesul naţional, în „Historia”, nr. 71 din noiembrie 2007, p. 27; 3. I. G. 
Duca, Portrete şi amintiri, p. 31 şi Amintiri politice, vol. III, p. 123-124; 
4. Alexandru Mareş, Atentatul împotriva lui Ion I. C. Brătianu, în 
„Historia”, din noiembrie 2007, p. 18 şi 20; 5. Nicolae Şt. Noica, Ion I. C. 
Brătianu, inginer constructor şi om de stat, Editura Vremea, Bucureşti, 
2017, 176 p.; 6. Gh. Platon, Istoria modernă a României, Bucureşti, 1985, 
p. 328; 7. Ioan Scurtu, Ion I. C. Brătianu. Activitatea politică., Editura 
Museion, Bucureşti, 1992, 142 p.; 8. Ioan Scurtu, Ion I. C. Brătianu şi 
marea guvernare liberală (1922-1926), în „Historia”, nr. 71, noiembrie 
2007, p. 4.

INSOMNII LITERARE

... HAINE GRELE...

Puiu RĂDUCAN
 

Î
n gara care trece accelerat pe lângă trenuri, şed tolănit pe 
pătuiagul de ani. Căpătâi îmi este snopul copilăriei. Aranjat 

aşa... pe maldărul de ani, în vagonul aglomerat foarte, gânduri 
rebele mă trag de urechi. 

De gaica ultimului an mă simt ancorat şi zguduit  precum 
barja de vasul tractator. Întorc capul speriat şi... ce văd? O 
băbuţă cu un şorţ mare, plin, mă zgâlţâia de brâu. Cu tot 
respectul pentru cei în vârstă, întorc capul în cealaltă parte, 
spre ce este frumos, spre geam, spre... senin.  O şi mai mare 
zdruncinătură se produce la gaica anului de-abia-nceput - 67.

-Bă, nu te uiţi la mine?
-Ba da, măicuţă, mă uit! Ce este?
- Tu, vezi, bă, ce am io colea? îmi arată cu degetul arătător 

spre şorţul prins în brâu.
-Ce ai, măicuţă? Ce ai?
-Anii duşi, bă!... Anii tăi!
Încerc un zâmbet, dar ridurile şi varul de la tâmple  mă 

strâng, nu mă lasă!
-Anii mei?
-Da!
-Păi, cine eşti, dumneata, măicuţă!
-Bătrâneţea sunt, bă!
Astea i-au fost vorbele! Cu ochii aţintiţi asupră-mi, a scos o 

pâlnie dintr-o traistă ruginită şi a început să strige prin vagon:
-Urmează staţia Bătrâneţe! Peron pe toate părţile!
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Mihai SPORIŞ
      

Credinţa se dobândeşte prin cuvântul 
însămânţat, prin  truda ca el să rodeas-

că prin faptele cele multe - la vedere fiind, şi, 
întotdeauna, prin multa roadă ivită, după răb-
duria aşteptare.  Credinţa fără fapte, în ciuda 
îndemnului: crede şi nu cerceta! , poate fi doar 
credulitate. Aceea de care profită demagogii 
şi toţi pseudo-politicienii care nu au minima 
morală, că de greutatea celor rostite nu poate 
fi vorba. Consemnăm aceste aduceri aminte 
după ce cu puţine zile în urmă am participat 
la un eveniment public care teoretiza despre 
intenţia  unui program de întâmpinare al anului 
Centenar. Anul 2018, devenit reper al duratei 
veacului de la marea izbândă a românilor, tre-
buie să-şi reamintească prin minţile noastre, de 
acum, de o perioadă norocită a neamului, ca o 
aliniere benefică a planetelor : Unirea Regatu-
lui România - cu Basarabia, Bucovina, Banatul, 
Crişana, Sătmarul, Maramureşul şi Ardealul!- 
într-o Românie dodoloaţă. Să ne amintim că 
într-o zi a zilelor – 1 decembrie 1918, o mare 
de români ( peste o sută de mii!), adunată în-
tr-un plebiscit la Alba Iulia, va fi hotărât un 
nou destin neamului românesc. Evenimentul 
dedicat lansării Programului, pritocit de o par-
te a „elitei” Forumului Cultural al Râmnicului 
(conducerea Forumului, fiind aceeaşi şi  la Se-
niori!), a dat prilejul aceluiaşi monolog – fără 
dezbatere!- şi distribuirii unui... material scris, 
cu pretenţia de sinteză a unei presupuse dez-
bateri publice. La Arhivele Statului ale Serviciu-
lui judeţean Vâlcea – o instituţie generoasă şi 
întotdeauna disponibilă să găzduiască bunele 
intenţii ale organizaţiilor societăţii civile!- au 
venit reprezentanţii ONG-urilor şi ai Instituţiilor 
publice partenere, reprezentate doar de înlo-
cuitorii liderilor.  Importanţa evenimentului ne 
devenise clară. Niciun şef de instituţie, plin, ba 
chiar nici toţi liderii ONG-urilor invocate drept 
partenere, într-unul din programele-invitaţie, 
nu onorau  buna intenţie. De unde încrederea 
că ceea ce angaja Programul lansat putea fi re-
alizat, când voinţa actorilor nu părea angajată? 
Nu comentăm Programul, asupra căruia vom fi 
făcut observaţii publice, la vremea lor, dar re-
marcăm consecvenţa, întru utopii, şi discursuri-

     Torna, torna…!
le teoretice ale unor participanţi, care au pier-
dut demult pasul cu vremea şi cu noua realitate 
normativă. Vorbele de clacă nu mai folosesc 
nimănui, cum nici teoretizările fără fapte cre-
dibile. Sunt frumoase aducerile aminte despre 
bravii eroi, dar alegerea lor, pe sprânceană loca-
lă, ori doctrinară, tocmai ascunde adevărul! De 
ce nu urmăm porunca din Imnul eroilor? Aceea 
cu „Dezveliţi tot adevărul şi le spuneţi tuturor!” 
Adică la Evenimentul dedicat rememorării Marii 
Uniri, de la Arhivele vâlcene, nu am auzit, nici 
din greşeală, câteva nume de eroi emblema-
tici: Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, Ioan Suciu, Ion 
Brătianu, Regina Maria, Regele Ferdinand... 
Ar fi fost posibilă o revedere a chipurilor lor în 
bronz, eventual, dacă peste doar două zile se va 
fi mers la Alba Iulia, acolo unde mulţi români îşi 
reamintesc prin fapte - şi pelerinajul în semn de 
preţuire devine o faptă bună şi un exemplu de 
angajament. Am fost la Alba Iulia, de multe ori 
în ultimii ani, chiar de 1 decembrie şi am întâlnit 
mulţi vâlceni, aproape deloc dintre sfătuitorii şi 
făptuitorii programului, făcut pro-domo sua, 
să li se vadă chipul de mari patrioţi de către cei 
din... vecinătatea, cu posibilităţi de susţinere. 
Voinţa începe de acolo unde voluntariatul  îşi 
angajează resursele proprii şi nu amuşinează 
banul public, prin atâtea linguşiri şi temenele. 
Un exemplu trebuie precizat, în acest context. 
Despre Dumitru Drăghicescu şi haretism s-a 
vorbit la evenimentul dedicat Marii Uniri, patri-
otismul local şi darea de mână a unor generoşi 
se cerea răsplătit cumva? Nu negăm importanţa 
recuperării unor mari modele de personalităţi, 
Doamne fereşte!, dar scoaterea din context, 
este o discriminare grosolană!- nu dezveleşte 
tot adevărul! Cităm din program: se va face o ex-
cursie la Alba Iulia (unde vor merge profesorii!). 
Vom cerceta şi vom scrie: articole, cărţi etc.! 
Domnilor, reprezentanţi ai unei elite locale (?!), 
istoria este scrisă deja, dar este puţin şi une-
ori greşit înţeleasă! Nu documentarea voastră 
–atotştiutori deja!- este importantă, ci a celor 
de lângă voi! Tânăra generaţie nu mai cunoaşte 
trecutul istoric, nici aproximativ! Cine ar trebui 
să transmită mesajul mai departe şi mai ales, 
cum ar trebui să o facă? Da. Să-i ducem pe copiii 
de mână şi să le explicăm, pe înţelesul lor, isto-
ria. Nu scrierile savante, noile cercetări (o prelu-

gire a prejudecăţilor, cu binele propagandistic al 
ultimei jumătăţi de veac!), sunt prioritatea zile-
lor, ci o muncă de apostoli , propovăduind scrip-
tura (deja scrisă, că de aceea este scriptură!) 
existentă, vorbind despre firea noastră, istorie, 
credinţă, neam şi mari personalităţi. Să reînno-
dăm un fir rupt de vremurile ostile, iar nu să 
perseverăm în ascunderea marilor caractere ale 
neamului, doar pentru că am fost părtaşii unei 
propagande revolute, în care ascunderea era un 
ordin. La vremea de apoi vor apărea prooroci 
mincinoşi! Se pare că afirmaţia se susţine! O 
altă credinţă va condamna întotdeauna fostele 
zeităţi. Dar atunci când te întorci la izvoare toţi 
mincinoşii sunt deconspiraţi! Mergând la Alba 
Iulia, martorii Marii Uniri se vor vădi, între ma- 
rile biserici, în preajma lui Mihai Bravul, scriptu-
ră săpată, adevărul greu de întors din curgerea 
sa.

Ce ar fi de făcut? Să răspundem la perma-
nenta întrebare: Quo vadis?, pusă societăţii 
româneşti. Trăim încă un drum printr-un deşert 
al cârtirilor. O perioadă cu mare inflaţie legisla-
tivă şi cu un derapaj de la etică, venit dinspre 
îndemnul pseudo-privatizării, acel fiecare pen-
tru sine şi în războire cu celălalt. Totul în folos 
individual, ori pentru o gaşcă, ca o haită de pră-
dători pusă pe jaful celorlalţi. Nu se pot aplica 
legile necunoscute (aplicate în literă, fără a privi 
fondul!), abuzive, date cu adresă, discriminând 
mase de oameni şi sigur învrăjbindu-le! Spiri-
tul eticii, consonant bunului simţ!, nehrănit cu 
faptele bune, a dus mentalul colectiv pe căile 

pribegiei: rătăcitori acasă - cu scepticism şi ac-
ceptarea umilinţelor!, departe de ţară - în că-
utarea lucrurilor aşezate!, dar trăind umilinţele 
unor patrii care au altă grupă sanguină. Apoi, 
constatând tulbureala reglementărilor, ce vor 
să dea sens unei realităţi normative, să mergem 
către izvorul legilor, pentru limpeziri! Să ne în-
toarcem la principiile cu credibilitate incontes-
tabilă. Scoaterea din scepticism, din letargie, 
indiferenţă, este dată de credinţa/încrederea 
bazată pe fapte. Hai să facem lucruri, eveni-
mente, pe care oamenii le pot înţelege, le do-
resc, şi le pot reda un sens pe care simt că l-au 
avut, dar le-a fost luat! Cele bune să se adune, 
cele rele să se spele!   Hai să valorificăm ceea ce 
avem numitor comun al încrederii şi să inhibăm 
manipularea partizanatelor care ne dezbină.

Cealaltă componentă a evenimentului (s-
au distribuit două programe-invitaţie pentru 
eveniment, care confirmau, involuntar, cele 
două intenţii!) a salvat reuniunea şi ne-a dat 
speranţe. Susţinută de tineri, cu faţa către viitor, 
ne-a vorbit despre prezentul care construieşte 
viitorul, ţinând seama de trecut. Două forţe cu 
sensuri diferite s-au confruntat, încercând să 
se anuleze. Poate opri, oare?, cineva, timpul, 
în curgerea sa? Credem că acolo unde nu mai 
putem ajuta, din păcate nemântuite, să lăsăm 
copiii să meargă pe Calea, Adevărul şi Viaţa pri-
mite spre împlinire. Cât despre un pseudo-pro-
gramul teoretic, poate o utopică intenţie bună, 
să-l privim ca pe un document al unui mod de-a 
gândi, într-un alt fel angajat... 

Nimic nu se schimbă la noi din drumul prăbuşirii ţării, 
din mersul ei spre dispariţie. Încă mai fâlfâie-n eter 

promisiunile electorale de loc deosebite decât celelalte… promi-
siuni care nu au cum să fie onorate, respectate.

Mereu se găsesc motive, explicaţii ale guvernant-
parlamentarilor pe care un popor mult prea răbdător le „înghite”.

Se distrage mereu atenţia de la realitatea cumplită pe 
care-o trăim. Imediat ce „Scorpia Roşie” a câştigat alegerile, a şi 
descoperit că… s-au furat miliarde…, că… sunt găuri negre…

Când ai promis ceva poporului pe ce te-ai bazat, măi partid 
biruitor? N-am auzit în campania electorală cum că s-ar crea 
locuri de muncă, pentru ca şomerii, „întreţinuţi” de la buget, să 
muncească şi să „întărească”, ei, bugetul.

La noi, la modă  (de râsul lumii la alţii – parcă ar fi o … condiţie), 
este aspectul că trebuie să ai o condamnare sau cel puţin un 
dosar penal ca să fii la conducere. Mereu se abate atenţia de la 
promisiunile electorale, de la problemele grave ale ţării create de 
aleşii conducători cu fel de fel de … „ciudăţenii”.

A fost un  caz ,,Colectiv’’ cu peste două camioane de morţi. 
Ne-au aruncat praf în ochi şi, intenţionat ne-au abătut atenţia de 
la el, cu altceva…

 ,,Cazul Condrea” , caz foarte grav şi el. Condrea, se zice că ar 
fi sfârşit cu dinţii-nfipţi într-un pom. 

Campania electorală, a fost la fel de mizerabilă ca şi celelalte… 
cu promisiuni imposibil de… onorat…  Din nou ni se aruncă praf în 
ochi şi, iar intenţionat ni se abate atenţia de la caz, cu altceva…, 
ni se vântură pe la nas, gât, ochi, urechi…

Ghiţaniada, Coldeaniada…
Fuga inculpatului, să nu-i zicem infractor, Ghiţă, ne atrage 

Doamne,  Doamne…, ce mai vremuri!...
atenţia ca să uităm să ne întrebăm:  De unde ne dau bani actualii 
aleşi? Ce culoare politică are acest fugar? Ce măsuri a luat partidul 
lui ,,el fugitivo”? Care este atitudinea conducătorului iubit şi ales 
al acestui partid, puşcăriaşul L. D.? De ce se dă crezare unui fugar 
(protejat aş zice) pentru nişte vorbe care sună a şantaj curat? 
De ce acest Ghiţă nu a spus la momentul potrivit cele cunoscute 
sau … „păţite” şi le dă drumul pe piaţă acum? Întâmplător am 
văzut la televizor cum acest individ dubios, pe când îmbrăca 
haina puterii, a declarat că este prieten de peste 15 ani cu  cel 
mai mare mincinos al ultimei campanii electorale, puşcăriaşul şef 
de partid, D.

Oare, acesta, D., omul iubit şi ales de popor, ce spune despre 
vorbele hidosului fugar, despre prietenia cu el?  Mai este, el, L. 
D., acum prietenul lui Ghiţă?

Atenţia poporului român este din nou abătută de la 
promisiuni. Calde sunt cazurile mai sus amintite. Poporul român 
este „gras”, are „de toate”, dar este nervos cu nervii… că nu apare 
Ghiţanul şi nu ştie ce chiloţi poartă C. şi K. …

Printre ceea ce auzim, ni se mai strecoară şi… cuvinte ciudate, 
periculoase, poate … adevărate: ,,Stat mafiot”. Păi, poporul meu, 
cel mai oropsit dintre toate este mafiot, nene??

Conducătorii aleşi din ultimii peste 25 de ani au făcut rău ţării 
mele mai mult decât războaiele, ori calamităţile naturale. Ne-au 
distrus tot!

Avem cel mai scăzut nivel de trai, ţara îndatorată ca niciodată, 
industria la parametrul zero, sănătatea la pământ, învăţământul 
în plop, dar un impresionant număr de oameni cu averi imposibil 
de dovedit care este provenienţa lor.

Şi totuşi, mai întrebăm: În ce stat din lume conduc partide 

la putere oameni cu condamnare sau cu „valiza” plină de 
dosare penale? Ce parlament din lume protejează infractorii 
din parlament, dar şi pe ceilalţi, pă-i d-ai noştri, mâncaţaş (tot 
din parlament)? Ce ţară din Europa solicită conducerii europene 
mărirea deficitului bugetar pentru a onora cât de cât  o parte din 
pomenile electorale? Mereu ni se pregăteşte câte ceva în drumul 
spre autodistrugere. Acum este la rând Ghiţă, C., K.

Mâine, alte cazuri de abatere de la promisiunile electorale ni 
se vor oferi … dimineaţa, la prânz, seara şi noaptea….

Statul fură. Poporul suferă şi coboară-n beznă. Un pic mai 
avem şi vom coborâ-n bernă. Țara se vinde la metru şi kilogram, 
se destramă. Dezbinarea, ura, duşmănia au urcat pe noi culmi de 
… „civilizaţie şi progres”.

Poporul … votează roşu. Nu am auzit că vreo organizaţie 
„roşie”, ori vreun „obiect” de la conducere să-şi facă probleme, 
să facă greva foamei, să fugă la ambasadele ţărilor străine după 
ajutor, să facă apel la conducerile ţărilor lumii, a continentelor, să 
li se plângă că le-a dispărut „copilul”, să-i implore să-l găsească şi 
să ni-l aducă acasă. 

Da, „copilul lor” a dispărut!  S-a evaporat!  S-a topit!  Le-a 
fost furat!  Nu mai este! Copilul lor oacheş, cuminte, frumos şi 
„dăştept” care … „numai şi numai” prin muncă cinstită a ajuns în 
conducerea STATULUI ROMÂN şi a strâns „sărmanul” o „brumă” 
de avere cât să împrumute pe cineva cu vreo peste 70 000 000 
euro (şapte zeci de milioane de euro, bre!).

Tăcerea lor surdomută este COMPLICITATE clară.
Bă, da proşti mai suntem, bă! Bravos, bre!

Puiu RĂDUCAN
14 01 2017  - Govora



ADEVĂR ŞI MANIPULARE
Petre CICHIRDAN

Acesta este un exemplu de informare, cam ce aşteaptă 
fiecare, şi mai apoi să fie manipulat. Atenţie, foarte multe 

lucruri sunt adevărate mai puţin referirile după anul 1988 pe care 
le considerăm manipulări de prost gust. Foarte multe lucruri 
sunt detaliate de noi în romanul „Oglinda”, Editura Intol Press, 
2011, dar şi în interviul imaginar desfăşurat în săptămânalul 
„Publicitatea 1”, 2003-2004 şi intitulat „Interviu cu inginer Petre 
Cichirdan” semnat de Paul Brenoaia. Pe parcursul lecturării-
redării acestui material aşa cum a fost scris el, vom instala 
paranteze cu aprecierile-comentariile noastre. 

*

Acesta este adevăratul motiv 
pentru care Ceauşescu a fost condamnat la moarte 

prin împuşcare
 Ceauşescu garantase împrumuturile contractate de la FMI 

cu aurul Apusenilor! Ceea ce ştim, e că la Roşia Montană se 
află zăcăminte foarte importante de arseniu, galiu, germaniu, 
molibden, titan, vanadium şi mai ales Wolfram, toate având 
aplicaţii militare şi industriale strategice. Wolframul, metalul  cu 
punct de topire extrem de înalt, este folosit în industria aero-
spaţială, dar şi în ogivele nucleare. Wolframul se găseşte doar  în 
două locuri pe planetă: În Afganistan şi în România, în Munţii 
Apuseni.  

În 1982, România atingea vârful de plată al datoriei de 11 
miliarde USD către FMI şi avea nevoie de lichidităţi pentru a 
nu intra în incapacitate de plată. Conform contractului semnat 
cu FMI, incapacitatea de plată presupunea cedarea aurului din 
Apuseni, cu care România garantase împrumuturile.

Institutul de Prospecţiuni şi Foraje „Geofizica” aduce la 
cunoştinţa lui Ceauşescu  că în Apuseni, pe lângă aur se află 
şi alte comori extrem de importante. Aflând acestea, Ceauşescu 
ia o decizie care uimeşte Planeta. În loc să permită FMI-ului 
începerea exploatării din Apuseni şi de la Roşia Montană, 
Ceauşescu plăteşte până în 1985 întreg debitul de 11 miliarde 
USD. Eforturile întregii ţări au fost imense. Majoritatea 
produselor alimentare luau calea exportului,  energia electrică 
era direcţionată 99% spre producţia industrială, limitând astfel 
în multe cazuri accesul populaţiei la iluminatul casnic.

Efortul imens făcut de popor în acele vremuri viza indirect 
salvarea zăcămintelor din Munţii Apuseni, zăcaminte girate ca de 
altfel şi astăzi FMI-ului. Plătirea datoriilor înainte de termen a 
înfuriat rău FMI-ul astfel că am fost penalizaţi aspru prin aproape 
triplarea dobânzii de drept. Exact precum un cămătar fără 
scrupule FMI-ul a mai luat un rând de piele de pe noi, dându-ne 
un nou termen pentru luna martie 1989. (Ceauşescu nu a hotărât 
să plătească datoria, dar, nu a avut încotro, căci FMI, probabil, 
a impus acestor bănci să nu-l mai împrumute în continuare, 
blocând România la lichidităţi pentru importul pieselor de 
schimb şi materia primă din import; chestiune foarte gravă care 
s-a întâmplat după fuga lui Pacepa, care a spus americanilor ce 
a făcut Ceauşescu cu cele cinci centrale atomice primite cadou 
de la canadieni (trei, Ceauşescu le-a înstrăinat Irakului şi Libiei) 
plus, a existat şi acest zvon, în 1978, că România ar fi fost aleasă, 
de SUA şi Vatican, pentru  dărâmarea comunismului, în locul 
Poloniei!...aspecte extrem de plauzibile date fiind primirile lui 
Ceauşescu în SUA şi Marea Britanie.)

Noul termen de 4 ani a fost din nou devansat de Ceauşescu, 
care cu ajutorul sacrificiilor imense făcute de popor reuşeşte să 
strângă suma totală care ne elibera de absolut orice datorie cu 
un an mai devreme! (Din acest moment un rol hotărâtor l-a jucat 
URSS, care a sprijinit România să aibă lichidităţi, întregul comerţ 
exterior cu marele prieten de la răsărit, făcânu-se în devize libere 
convertibile, şi la preţuri de câteva ori mai mari faţă de cele din 
Occident, derizorii, prin care acesta se aproviziona cu materii 
prime din România, cumpărând produse finite!! Spre exemplu la 
HERVIL Râmnicu Vâlcea, RDG -care ulterior exporta în Italia şi 
Franţa-ne dădea un preţ de 89 mărci est germane (şi acestea nu 
existau căci produsul mergea la schimb cu alt produs după metoda 
CAER) pe  un cilindru, pe care URSS - pe un tip de cilindru 
similar- ne dădea patru sute de dolari!!!) Din 1988 Romania nu 
mai avea datorii şi nu doar din martie 1989 cum unii trădători 
(Ni se pare exagerat să spunem trădători fără a şti cine sunt 
aceia, ne-am săturat să nu spunem adevărul-mai curând cei care 
au întocmit manipulare în vederea destabilizării sunt trădători) 
încearcă să modifice adevărul, pentru a ascunde de fapt cele 
peste 18 miliarde avute în plus la momentul atacării (România nu 
a fost atacată, şi la fel ca în 1944, şi-a făcut-o cu mâna ei, haida 
de, să nu exagerăm) României, miliarde a căror urmă e îngropată 
deocamdată în filele dosarului BANCOREX (Ce metodă ordinară 

să scrii cu litere mari şi să subliniezi! Păi dacă ştii banca, nu poţi 
să afli transferurile? şi de aici începe manipularea în dispreţul 
unui popor care a suferit ca această ţară să rămână în rând cu 
lumea…Atenţie la ce urmează …)

România era o maşină de făcut bani, de făcut valută forte (Păi 
nu aţi spus că se stingea lumina-păi numai atât?) şi nicidecum un 
morman de fier vechi cum a afirmat agentul străin Petre Roman. 
(Să fim serioşi, mulţi am spus că în România sunt mastodonţi şi 
că personalul din producţia industrială este umflat cu cel puţin 
50%. Să nu disperăm, în anii ’50 General Motors plătea negrii 
să stea acasă, să nu-i conturbe; aici au greşit comuniştii…pe noi 
ne-au obligat chiar să-i punem la muncă, ori asta nu este posibil 
dragilor fără dragoste de muncă şi adevăr! Şi cum putea să fie 
primul ministru agent străin, când pe faţă, Europa Liberă ne ţinea 
la curent până şi cu faptul că acesta se întâlnea cu Ion Iliescu prin 
literatura ştiinţifico fantastică…Râd copiii măi! ăsta e vocabular 
de antisemit) Cele 18 miliarde avute în plus se constituiau din 
lichidități bancare sub formă de rezerve valutare, creanţe şi sume 
aflate în curs de achitare ca urmare a exporturilor efectuate. De 
ciudă că România nu mai are datorii n-i s-a retras de îndată, de 
către S.U.A., şi Clauza Naţiunii celei mai Favorizate. ( Hai să 
fim serioşi, clauza se acorda celor pe care SUA îi ţinea la sân…
Păi în 1988 România nu mai avea nevoie de clauză, unde s-a 
mai pomenit un stat fără datorii în noua ordine economică? De 
aceea curajoşii lumii noi, care se anunţau pentru 1990, doreau să 
facă alt FMI! În 1986, în România deja se vindeau părţi sociale 
în adevăratele fabrici şi uzine, cele cu 50% pertsonal în plus! 
rentabile chiar şi în aceste condiţii (nu IUG Iaşi spre exemplu), 
care trebuiau achitate în 1990!!!)

Plusul imens de 18 miliarde U.S.D. a început să producă 
modernizări în industrie. (Ehe neică, rănile lăsate pentru plusul lor 
erau mai importante decât modernizările de opt ani oprite!) UM 
Cugir spre exemplu a fost dotată cu strunguri noi-nouţe suedeze, 
strunguri dotate cu CNC ( comandă numerică computerizată). 
Inginerii de atunci au amânat schimbarea liniilor tehnologice pe 
diverse motive (Cum adică? Erau atât de proşti? Nu jigni dacă nu 
ştii! CNC acele de care vorbeşti nu merg fără programatori de 
CNC, ori în 1988, după ce i-ai supt burta individului operator, 
cum să-l mai pui să înveţe după manualele de la NASA? Păi nu au 
simţit ăştia de la Cugir, care ştii ce făceau, nu ? că peste un an se va 
schimba fusul orar în sens invers acelor de ceasornic şi va veni şi-n 
ţara noastră… capitalismul? Auzi, capitalism după socialism!), 
iar după lovitura de stat din dec. 1989 strungurile moderne, 
utilajele noi destinate retehnologizării,  au rămas la comandă tot 
în magazii. Nu numai la UM Cugir ci în întreaga țară s-a dat stop 
punerii în funcțiune a utilajelor noi, deja achiziţionate. (Fiindcă 
nu cumpăraseră şi programele şi aşteptau noua bancă mondială 
să intre în funcţie! Se fripseseră odată!) Industria românească 
trebuia oprită. (Da, asta e reală, de asta am ajuns aici, acum, să fie 

scuipaţi inginerii, într-o ţară fără stat!..) Utilajele noi, strunguri, 
freze, etc au ajuns  la fier vechi conform directivei date de străinul 
Petre Roman, actualmente parlamentar PNL. (Nu te supăra, dacă 
au ajuns la fiare vechi înseamnă că fiare vechi au fost! şi, pe 
cuvânt, Petre Roman este român get beget, mai român decât tine 
care nu ştii ce vorbeşti. Cum să dea strungurile cu CNC la fiare 
vechi; a dat IEH frezele şi centrele de preludrare la fier vechi în 
2007-cumpărate în 1981-fiindcă erau depăşite fiind în 2 ½ AXE şi 
având un service deficitar, dar in 1988 nu cred că cineva putea să 
renunţe la aşa ceva, chiar de stăteau degeaba)

   Fără a avea datorii majore, Ceaușescu pune la cale un plan 
de exploatare al Apusenilor încă din 1985. FMI-ul înnebuneşte 
de-a dreptul, Soros la fel. Planul cu bătaie lungă a lui Ceauşescu 
le dă insomnii şi palpitații deoarece până în 2040 urmau să se ex-
ploateze intensiv zăcămintele de aur, argint şi metale rare, ce urmau 

să aducă României un profit evaluat în 2013 la nu mai puţin de 

400-500 miliarde de euro!!! Profit!!! Deja se întrecea orice măsură. 

   România nu mai avea nevoie de nimic din afară, îşi 
acoperea singură necesarul intern, exporta masiv, şi punea la 
cale  împreună cu China, Iranul şi Libia, o replică a FMI, prin 
BANCOREX. Pentru aceasta Ceauşescu  trebuia condamnat la 
moarte prin împşcare şi România condamnată la jaf şi sărăcie! 
(Nu pentru asta a fost condamnat Ceauşescu la moarte, că oricum, 
nu ar mai fi trăit mult. KGB-iştii acoperiţi l-au condamnat la 
moarte şi proştii l-au executat, ca să dea măreţie unei, cum spuneau 
ei, revoluţii! La jaf şi sărăcie România s-a condamnat singură, 
când l-au dat jos pe Petre Roman, şi foarte curând economiştii şi 
contabilii au pus mâna pe economie, ceea ce a fost foarte grav. La 
Hervil Râmnicu Vâlcea un inginer capabil, fost inginer şef, a fost 
dat jos, şi înlocuit, fiindcă aşa trebuia, de un economist politruc 
PCR,  care, după ce a fost şi el schimbat, de sindicate, a fost numit 
director la Bancorex Vâlcea, iar nevasta lui, la fel, directoare la 
Trezorerie…atunci vâlcenii au demonstrat că sunt o adunăturtă de 
proşti. Toţi politrucii s-au aranjat în funcţii la instituţiile bugetare, 
funcţii, care în SRL nici nu existau ! servicii de ieşit la pensie cu 
pensie mare; desigur a-au aranjat şi în controlul financiar, şi în 
servicii bancare-mai toate cozile de topor activiste) Care dintre 
dumneavoastră n-aţi strânge cureaua şi nu aţi agonisi bănuţ cu 
bănuţ timp de 8 ani pentru ca apoi să trăiţi 1000 de ani voi şi 
neamul vostru în bogăţie şi prosperitate? (Adică tot proştii sânt 
de vină, cei care au strâns cureaua…Nici măcar în Biblie nu se 
minte aşa, şi nici nu văd ce rost au asemenea aprecieri…bogăţie 
şi prosperitate pe 1000 de ani!!!... « dacă şi cu parcă se plimbau 
în barcă! »)

   Mai mult decât atât imaginaţi-vă ce sume s-au pus în 
joc de FMI, Soros sau alţii lezaţi de independenţa noastră 
financiară pentru a se cumpăra geologi (Gelu Voican Voiculescu 
a fost geolog la Roşia Montană până la revoluţie), bancheri ( 
Mugur Isărescu a fost economist la Institutul Bancar Mondial), 
economişti (Stolojan si Văcăroiu au fost colegi la Institutul 
National de Planificare Economică) dar nu în ultim rând ingineri 
care să amâne retehnologizarea, merceologi care sa deturneze 
fluxul de aprovizionare cu alimente, …? (Vai de noi, nu vorbi la 
general de ingineri, tovarăşe economist care « ai mâncat şi n-ai 
plătit »! Că ţi-am explicat mai sus cum stau lucrurile cu CNC-urile 
cumpărate în 1988! Ăstea-s fantezii pentru adormit copiii. Păi 
crezi că ăia care fotografiau din satelit şobolanul pe câmp aveau 
nevoie de neisprăviţii ăştia, mai puţin Mugur Isărescu şi Teodor 
Stolojan, valoroşi la timpul lor!? sau crezi că oricare dintre ei, 
mai ales neisprăviţii, şi-ar fi dorit să rateze traiul bun pe 1000 de 
ani? Şi, oricum, nu stă o ţară într-un spion geolog şi nu-şi vinde 
onoarea unul care fotografiază şobolanul din satelit, încuscrindu-
se cu el. El-geologul-a murit atunci când, cu automatul în mână, 
l-a păzit la proces pe Nicolae, şi pe Elena Ceauşescu, de zece 
ori mai utili pentru România decât acest paznic al lor! Repet, nu 
fii golan, şi nu prelua sloganurile păduchilor în legătură cu cei 
doi!) Aici a greşit Nicolae Ceauşescu  DEOARECE trădarea a 
venit de lângă el. (Dacă vorbim de trădători, lista e lungă şi ea în 
mod special trebuie căutată în armată şi PCR k.g.b.ist, de astăzi, 
înfiinţat în 1957-8!) Dar asta-i altă poveste la care n-am cum să 
nu revin atâta timp cât sunt în viaţă. Am văzut cu ochii mei scena 
teroristului prezentat la TVR1 pe data de 23 dec 1989, scenă care 
a scăpat de controlul regiei şi care din neatenţia cameramanului 
la surprins în continuare  pe ofiţerul care cică l-ar fi prins pe 
aşa zisul terorist cum îl felicita pe acesta!!!!!!!!!! „BRAVO MĂI, 
hai că te-ai descurcat bine“, au fost cuvintele de laudă ce au 
sincronizat surâsul şmecheresc al acelui actor nenorocit! (Nici 
atunci, dar mai ales după Crăciunul însângerat, nu am crezut că 
tot ce vedeam la TVR este adevărat. Teatrul jucat de aceşti actori, 
unii specializaţi şi alţii amatori, împreună cu episoadele în care 
este arestat şi ucis Mareşalul Ion Antonescu-conducătorul ţării în 
al Doilea Război Mondial, pentru cei mai mulţi dintre români vor 
rămâne multă vreme  pete negre pe istoria acestei ţări nemeritat 
de bogată şi frumoasă.) 

NOTĂ: parantezele şi scrisul normal aparţin autorului 
acestui articol. Italicul este textul original circulat pe Internet, în 
Justiţiarul.ro.
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Ni se întâmplă, adeseori, să folosim 
nişte biete cuvinte cărora le-am 

uitat înţelesul, ba chiar să le atribuim sensuri 
care smintesc, iar mai apoi să ne apărăm cu 
dinţii prejudecata, în mod auctorial, dacă 
„porumbelul” a ieşit din gura vreunei persoane 
cu notorietate. Prin cetatea Râmnicului cuvântul 
„forum” are parte de o soartă asemănătoare. 
Forumul este un loc anume unde se discută ceva 
important de preferat de importanţă publică, 
dacă arena este un spaţiu public. Se discută 
cu autorizaţie, dacă organizaţia cu acest nume 
are statut, recunoaştere juridică şi acreditare. 
Ce, cum, de ce, pentru ce, discută? Ar trebui 
să se vadă din regulamentul de organizare şi 
funcţionare, din programul asumat, apriori, 
anual, de adunarea sa generală. Orice abatere 
de la o linie de conduită a Forumului poate 
sminti înţelesul cuvântului. O posibilă definiţie 
dată acestui cuvânt, prin modul în care am 
descifra anumite evenimente desfăşurate în 
spaţiul public ar putea fi:

Forumul este locul unde „senatori de drept” 
(câţiva forumişti cu notorietate!), cu statui în 
piaţa publică din timpul vieţii (ori alte substitute, 
din bani publici, cu acelaşi rol!), vorbind despre 
ei înşişi îşi preamăresc propriile trecute fapte, 
îşi apără redutele, revolutele, demult căzute 
în dizgraţia istoriei şi luptă cu toată energia 
împotriva înnoirii, aceea care ar spulbera, 
vezi Doamne!, sistemul de valori deservit cu 
soldă, până mai ieri. În altă perspectivă, la fel 
de extremistă, privind aici numai spre înainte, 

cu aceeaşi reticenţă faţă de partea opusă, 
Forumul poate fi scena lumii ca un Babilon, 
fără ziduri, în care potopul de informaţii nu 
mai poate fi cuprins, nu te mai poate dumeri. 
Un soi de necuprinsă zarvă barbară care dă-n 
clocot planeta, mai repede decât am fi în stare 
să decantăm informaţia şi să ne-o oferim vieţii. 
Forumul ar trebui să fie o cumpănă echilibrată 
între trecut şi viitor sprijinită pe spinarea prezen-
tului, ca un Ianus cu clarviziune, fără nostalgii 
apăsătoare, ori viziuni apocaliptice.  Ianus fiind 
o zeitate model, forumiştii n-ar trebui să-şi 
caute foloase pentru ei, ci pentru semenii lor, în 
numele cărora dezbat şi lansează idei, atitudini, 
soluţii. Facem aceste precizări, constatând 
efectul unor idei, relansate public în „Cultura 
Vâlceană”, şi care au supărat pe câţiva dintre 
forumişti. Lucruri spuse prin vorbe, direct, în 
nenumărate întruniri ale conducerii Forumului, 
neavând suportul scris au fost considerate 
efemere! În momentul în care au fost scrise, 
fără atac la persoană, au sărit ca arşi la beregata 
celui ce va fi răguşit în ultimii ani , spunându-le 
că Forumul este altceva şi că trebuie să revenim 
la cele ce-şi propune el ca misiune şi pentru 
obiectivele pentru care l-am fondat. 

Spiru C. Haret este marea personalitate 
istorică de care se leagă un proces social  
complex de emancipare naţională, cu efect în 
lumea satului românesc la începutul secolului 
al XX-lea. Acest fenomen social este definit de 
Academia Română- Institutul de Lingvistică 
„Iorgu Iordan”,  în Dicţionarul Explicativ al Limbii 

POVESTEA  VORBELOR…
Române Moderne, Editura Univers Enciclopedic, 
Bucureşti, 1998, p.444, astfel: „concepţie 
sociologică în care se preconiza ridicarea stării 
materiale şi culturale a satului prin activitatea 
extraşcolară a învăţătorilor”.  A vorbi azi de 
neoharetism, ca de un fenomen existent, a vorbi 
despre continuitatea fenomenului, imediat 
după cel de-al II-lea război mondial, ni se pare 
excesiv de deplasat. Vedem aici o confuzie între 
ideea haretiană, evident nemuritoare, şi un 
fenomen care are o legitate, un câmp cauzal 
propriu, imposibil de replicat în societatea 
românească de ieri şi de azi, mult schimbată 
în bine, faţă de subdezvoltarea societăţii 
româneşti de pe vremea lui Spiru Haret. 

Putem vorbi astăzi despre haretologi, 
cum sunt prof. dr. Gheorghe Dumitraşcu, 
prof. univ. dr. Virgil Constantinescu-Galiceni, 
oameni erudiţi care au cercetat fenomenul, 
ni l-au readus în cunoaştere printr-o muncă 
ştiinţifică, valoroasă, incontestabilă . Cei ce 
trăim cu conştiinţa valorii acestei personalităţi 
exponenţiale, a omul universal, reper al 
mândriei noastre româneşti, putem fi numiţi 
haretofili şi ne-am manifestat iubirea în anul 
2012, dedicat special  şi spre lauda vâlcenilor 
onorat cu responsabilitate. Cei ce sunt  „bolnavi” 
de Spiru Haret ar trebui să-i numim haretofobi. 
Dar nu avem cum să nu constatăm că sunt mulţi 
cei ce l-au pus momeală, nu numai pe Spiru 
Haret, dar şi pe Blaga, Cantemir, Maiorescu, 
Goldiş etc., şi au atras pe amatorii de diplome 
facile, care au smintit scara de valori în ţară; 

pe aceştia ar trebui să-i numim haretofagi! 
Efectul diplomelor fără acoperire în activitatea 
economică este devastator. Ne temem şi ne 
opunem acestui concept de manipulare publică: 
neoharetism (nu ca model al unei voinţe şi a 
unei acţiuni exemplare cândva, prescriptibil 
acum lipsei de voinţă şi viziune!) pentru că el 
poate legitima haretomania cu hemoragia de 
diplome fără acoperire.

Subcultura? Ceva de subsol! Ceva care sub-
minează ceea ce este deasupra şi coboară to-
tu-n beci. Acolo capetele luminate (?) devin 
dovleci, oamenii nevlegi… fără minte, fără legi!

Plaga?  Este ca o rană, uneori provocată 
de excesul scărpinatului. Când este râie, adică 
scabie, nu rană de sabie!, se poate lua prin 
atingere de la unul la altul. Fenomenul acestei 
contaminări ar putea fi confundat cu plagierea 

şi cu plagiatul. Acest fenomen face ravagii, mai 
ales între aleşii de la etajele superioare, ajunşi 
acolo pe braţele vânjoase ale mulţimii, votând 
împotriva foştilor!

Extreme: La umbra prea deasă a copacilor 
nu cresc decât buruienile, iar sub prea intensul 
soare totul se uscă şi moare. 

Intervenţie ratată: scriitor cu talent, dar 
fără talant, s-a adresat unei filiale a Uniunii 
Scriitorilor să-i facă intrarea la… Dumnezeu. 
Mare eroare! Cum să-i încredinţezi lui Mefisto 
cererea făcută de Faust să o ducă… sus? Şeful 
lui cel mare este în opoziţie cu Dumnezeu şi 
pune botul  la parale, multe parale!

M.  SPORIŞ

Puiu RĂDUCAN

Trăim moment cumplite. Țara este în pericol de desfiin- 
ţare. Pericolul nu este de a fi atacată de duşmani ex- 
terni, ca odinioară, ci din cauza duşmanilor interni, din 

cauza duşmanilor care ne conduc. Duşmanii poporului român 

au distrus şi au jefuit totul. Au distrus industrie, econo- 
mie, învăţământ, agricultură, sănătate… Viermele lăuntric a ros 
tot ce se putea roade. Noi, cei suferinzi, votanţii, alegând călăii, 
le-am devenit complici. Suntem un popor laş. 

Se răscolesc în mormânt eroii neamului şi tremură. Tremură 
sărmanii de teamă că le distrugem ţara. Şi-au dat viaţa pe 
câmpurile de luptă să ne lase o ţară mare, frumoasă şi bogată. 
Mulţi au căzut pe câmpurile de luptă pentru identitatea 
noastră, pentru neamul nostru, pentru poporul nostru. 
Intenţionat sau inconştient, „deştepţii neamului” au făcut cum 
au făcut şi din şiragul unei istorii milenare ne lipsesc vreo două 
petice de câteva sute de ani. Inconştient sau nu, „deştepţii” 
evită să ne spună că marile salturi spre bine ale României din 
ultima sută de ani au fost în perioada regilor. Mânăstirea de la 
Curtea de Argeş le găzduieşte, le apără şi le păzeşte mormintele.

Numai în războaiele recente statisticile ne spun: În Războiul 
de Indpendenţă (1877-1878), în timpul regelui Carol I (1866-
1914), ar fi dispărut peste 10 000 de oameni. Au luptat şi şi-au 
dat viaţa să ne lase o Românie frumoasă şi de mare perspectivă. 
În Primul Război Mondial (1914-1918), au murit peste 40 de 

milioane de oameni. Dintre aceştia, pentru apărarea patriei, 
au căzut 330 000 de militari, 85 000 de ofiţeri. Datori-tă 
condiţiilor de război, şi-au mai pierdut viaţa peste 700.000 de 
civili. (Rege Ferdinand, 1914-1927)

În timpul celui de-al doilea Război Mondial (1939-1945), 
şi-au pierdut viaţa cca 72 milioane de oameni, dintre care 47 
milioane civili, iar alţii, cca 20 milioane, au pierit de foame şi 
boli (Rege Carol al II-lea - 1930-1940- şi regele Mihai I -1927-
1930, 1940-1947). Noi am pierdut peste 300.000 de militari, 
64.000 civili în război şi represalii, iar dacă mai adăugăm pe cei 
din Holocaustul evreiesc, suma lor ajunge la 833.000.

Ni se spunea la şcoală, la orele de istorie din timpul 
comunismului, că România n-a purtat niciodată lupte, 
războaie de ocupare ale altor teritorii. Uite că nu este aşa, 
ci tocmai invers! Pentru apărarea ţării, am purtat războaie 
de cotropire ale altor teritorii. Ce-am căutat noi la Cotul 

La Eroi mă gândesc! Eroii...
Donului? Ce-am căutat la Budapesta, la Praga, la Berlin? 

Pe lângă pierderile cumplite de vieţi omeneşti, am pierdut şi 
teritorii ca despăgubiri de război. Am pierdut astfel Basarabia, 
Bugeacul şi nordul Bucovinei. Şi totuşi, s-a luptat şi ne-au 
murit oameni ca să ne lase o ţară frumoasă şi bogată. Geme 
pământul de eroi. În majoritatea oraşelor, comunelor şi satelor, 
sunt monumente cu eroi. Rareori li se mai face pomenire, 
preoţii fiind ocupaţi cu alte lucruri... mult mai „serioase”…  
Ce fac aleşii neamului cu ţara mea? Ne-o vând la tarabe 
occidentale pentru o „mână de arginţi”. Asta fac! Statul român, 
cel mai mare hoţ al poporului român, fură şi distruge totul. 
Pârjoleşte totul în faţa poporului român. Fură cu legea. Cu legea 
lui, a statului, nu a poporului. Statul român şi-a creat justiţia 
sa, învăţământul său, agricultura sa şi celelalte… ale sale, că nu 
doar ale poporului. Se apără între ei parlamentarii şi guvernanţii 
cu legea lor. Au propriile legi de protecţie şi îndemn la hoţie.  
Înglodat în datorii de către stat, datorii imposibil de achitat, 
poporul meu firav şi fără minte le-a acceptat, dar cum spuneam, 
nu le va putea plăti. Am ajuns ţara fără de armată, dar doldora 
de generali foarte bine plătiţi, suntem cu învăţământul în curs 
de analfabetism, dar cu cei mai mulţi doctori. Suntem ţara cu 
cel mai scăzut nivel de trai din Europa şi din lume, dar cu foarte 
mulţi miliardari.

Şi atunci!? Ce faci, poporule nerod? Spuneţi voi, Eroi 
părăsiţi, ce să facem ? Ne-aţi lăsat o patrie ca să ne-o jefuiască 
ai noştri. De-o viaţă, viaţa poporului român, am plătit şi plătim 
datorii.

Admirăm palatele, catedralele din Viena şi, în general, din 
Austria, din Budapesta, dar şi din alte colţuri ale lumii care sunt 
făcute cu aurul nostru, cu sudoarea şi asurpirea noastră.

O statistică interesantă, dar dureroasă ne spune: 
România, de-a lungul istoriei, s-a aflat mereu la răscruce 
de vânturi, între 3 mari imperii: De la 1393 la 1877 (484 ani) 
Muntenia, Moldova şi Transilvania au plătit Imperiului Otoman 
1.066.305.780 lei-aur, sau 341.021 kg aur (341 tone aur). 
Imperiul Habsburgic a ţinut sub ocupaţie Transilvania, între 
1687 şi 1918 (231 ani), Banatul, între 1718 şi 1918 (200 ani), 
Oltenia, între 1718 şi 1739 (21 ani), Bucovina, între 1775 
şi 1918 (143 ani) şi a stors aceste provincii de 2.450.000. 
000 lei-aur, sau 857.500 kg aur, aproape 858 tone aur.  
În perioadele de ocupaţie rusească, între 1769 şi 
1854 (85 ani), Moldova şi Muntenia au fost stoarse de 

200.000.000 lei-aur, sau 64.516 kg aur aproape 65 tone aur. 
Cu alte cuvinte, Imperiul Habsburgic, stăpânind 231 ani 
Transilvania şi 100 ani Bucovina, a jecmănit de două ori mai mult 
decât turcii (484 ani) şi de patru ori mai mult decât ruşii (85 ani). 
Fără a mai pune la socoteală tezaurul trimis spre păstrare 
ruşilor şi nici uriaşele despăgubiri de război impuse României la 
sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial, ajungem o pagubă 
de 1.264 tone aur, care astăzi ar fi valorat peste 63 miliarde 
EURO. (inspirat din wiki)

Toate aceste „donaţii” au fost făcute cu mari pierderi de 
vieţi omeneşti de către poporul român. Ne-au jefuit, am plătit, 
am cedat, dar pentru ce? Pentru ce ne-au lăsat eroii o ţară aşa 
de frumoasă şi de bogată? Pentru ca să ne-o jefuiască ai noştri 
acum!? Pentru asta tremură mormintele eroilor abandonaţi!? 

Patriotismul? Patriotismul a devenit un slogan folosit în alegeri 
de mişei. Nici în ţară patriotism nu prea mai... găsim. Preocuparea 
noastră de bază, de popor laş, este să ne încăierăm între noi în 
a ne alege şi susţine călăii. Flacăra patriotică străluceşte mai 
mult în zonele unde românii sunt cu probleme, unde sunt... 
minoritari. Ce facem, Doamne cu ţara mea? Cât mai chinuim 
eroii care ne-au dat-o? Ne vor blestema nepoţii şi strănepoţii 
că am distrus-o. Complici cu cei care ne conduc de 27 de ani ne 
săpăm singuri groapa. De fapt, ne-am săpat-o! Stăm în bătaia 
vântului vremurilor capitalismului sălbatic şi a blestemelor 
celor care ne urmează, pe buza gropii... ne bălăngănim. 
Ăştia suntem şi altceva nu merităm. Păcat de zbaterile şi 
gemetele eroilor! Ei suferă cel mai mult, iar noi, noi nu simţim! 

Mereu cu gândul la ceea ce ne-au lăsat înaintaşii, mai ales 
eroii neamului abandonaţi de oficialităţi şide biserică, m-am 
gândit să scot acest album cu monumentele lor ca o veşnică 
pomenire. Peste tot pe unde umblu şi, slavă Domnului, umblu 
destul, am oprit în toate localităţile unde am văzut monumente 
de eroi, fie din Războiul de Independenţă, fie din primul 
Război Mondial ori al doilea, sau din timpul loviturii de stat din 
decembrie 1989. M-am apropiat cu respect şi sfială de aceste 
monumente, le-am fotografiat, la fel şi pe eroii menţionaţi, ca 
să-i adun în acest albumc care să rămână posterităţii.

Dumnezeu să le aibă-n pază sufletele! 
Despre noi, cei de-acum, ce să zic!? Ajută-ne, Doamne, şi 

iartă-ne pentru ce am greşit!
24 08 2017 - Rm. Vâlcea
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Ligia NICOLESCU

Având a alege între orele 16,30 şi 17,00 am ales 16,30 fără să 
ştiu de ce. M-am amuzat grozav: Eu, bancă, parc, întâlnire! După 
câţi ani?? Ha, Ha!! 

Am intrat în joc, m-am aşezat copilăreşte strategic, pe banca 
cu perspectiva spre ieşirea din parc, am scos (ca-n filmele 
de spionaj) ziarul declarat şi, incitată de idee ca o mâţă care 
aşteaptă şoarecul să iasă din gaura lui imaginân-du-şi-l, am pus 
prinsoare cu mine însă-mi dacă îl voi recunoaşte (a se citi- ghici) 
sau nu, din prima. A apărut fix la ora la care a zis că va veni, 
adică la ora 17,00 nici un minut mai mult sau mai puţin. Am 
câştigat! L-am recunoscut de cum a intrat în parc. Nu se putea 
să nu-l remarci. Altfel, cu totul altfel decât ceilalţi, ca alură, ca 
mers, ca „interacţiune” cu mediul în care se mişca, cu aerul în 
care înota, cu drumul pe care-l depăna sub picioare de parcă 
plutea. Corespundea întru-tot cu ceea ce-mi imaginasem, ce-mi 
construisem în minte, după concluziile trase în urma celor câteva 
cuvinte schimbate telefonic. Era întradevăr „altfel”, era din altă 
lume, cumva mie cunoscută cândva.

La telefon sesizasem imediat un altfel de mod de a aborda 
subiectul discutat, altfel de abordare a discuţiei, chiar altfel de 
voce. Mai mult, sesizasem un grad de cunoştinţe în care se mişca 
nonşalant, dezinvolt, natural, un grad de su- perioritate emanată 
dintr-o intelectuală cultură. Asta nu se poate disimula ( sau poate 
da, dar foarte greu, dar la ce bun!).

Discuţia telefonică de cu o zi în urmă îmi trezise tot interesul. 
Părea a fi una din puţinele persoane cărora nu aş fi avut nevoie să 
le traduc ceea ce aş fi dorit să spun. Extrema rara avis!!

Masiv, leonin, uşor dezorientat (mai mult în timp decât în 
spaţiu), animal regal, aşa născut de Dumnezeu şi nu construit în 
timp, părea obosit de o hăituială cotidiană pe care o acceptase 

EU SUNT CEL CARE SUNT...
mârâind, de care s-ar fi putut debarasa numai scuturându-şi coa- 
ma, dar pe care o târâia după el ca pe o brăţară de lanţuri în 
care era acum încurcat. Răspândea în jur, după ce s-a aşezat pe 
bancă, o stranie senzaţie de pace, de linişte care-mi făcea bine, 
de parcă m-aş fi întîlnit cu mine însă-mi. Spre deosebire de mine 
care-l cercetam scanându-i mintea, el stătea pe bancă dar nu era 

acolo, se uita în faţă, în gol, în gândurile sale, răspunzând politicos 
întrebărilor mele, întâi monosilabic, mai apoi cu interes.

După o jumătate de oră, pe banca aia din parc stăteau două 
entităţi care nu mai conteneau să se mire descoperindu-se şi 
descoperind ce mult gândeau la fel.

Ne-am despărţit, ducându-ne fiecare în treaba lui, 
după ce mi-a dat şi ma- terialul pe care-l căutam. M-a 
urmărit imaginea lui multă vreme. Nici nu s-ar fi putut 
altfel. Primul lucru la care m-am gândit atunci a fost 
romanul lui Ray Bradburry-”457 de grade Farenheit”:

„...- Eu sunt Dostoevski
- Eu sunt Heine
- Eu sunt Shackespeare...”
Nu m-ar fi mirat dacă mi s-ar fi recomandat:
- Eu sunt cel care... Dar n-a făcut-o. Am făcut-o eu.
Al doilea lucru, a doua impresie, a fost aproape dureros 

percepută de mine, o stare de „ leu obosit şi rănit”, într-o veşnică 
şi neadormită stare de veghe, de pîndă, leu sîcâit şi rănit de larma 
şi răutatea lumii. Strania senzaţie care mi-a guvernat de-atunci 
mintea a fost o imensă, amară compasiune către amândoi, care 
s-a revărsat ca o tăcere telurică în care înotau bezmetice două 
animale regale, pe cale de dispariţie, într-o junglă artificială. 

Aveam cuvinte să înţeleg ce simţeam, dar nu mai aveam timp 
să le aranjez într-o logică necesară, mie fiindu-mi întotdeauna 
logica, inferioară intuiţiei.

Simţeam însă că e tîrziu. Oricum, pentru asta n-ar fi ajuns o 

ASPECTE PRIVIND RESTAURAREA CĂRȚII CEASLOV – 1850
Liliana FRĂȚILĂ

Începutul creştinismului pe teritoriul 
ţării  noastre - prin predica şi activitatea 

Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat de 
Mântuitorul pentru a fi pescar de oameni - 
răspândit apoi prin coloniştii romani creştini 
şi întărit de misionari, a prins rădăcini adânci. 
Limba în care s-a propovăduit cuvântul 
Evangheliei a fost limba latină veche, populară, 
din care s-a format apoi limba străromână. 
Astfel, la începutul organizării Bisericii, cultul 
divin s-a oficiat în limba vorbită de popor. În 
spiritualitatea ortodoxă română cultul divin 
public joacă un rol deosebit. Întot-deauna, 
credincioşii s-au rugat cu preoţii lor în 

limba pe care au vorbit-o, înţelegând ceea ce se 

săvârşeşte şi se rosteşte în sfântul locaş.1 Bise-
rica ortodoxă urmează o anumită rânduială, un 
anumit tipic în oficierea sfintelor slujbe, care 
s-a fixat în scris în cărţile speciale numite cărţi 
liturgice. Încă din secolul al IV-lea au apărut cărţi 
de slujbă, începând cu Tipicul ale cărui origini 
se atribuie Sfântului Hariton Mărturisitorul din 
secolul III şi Liturghierul - Molitfelnic de felul Evlo-
ghiului lui Serapion din secolul IV. Cărţile litur-gice 
se vor înmulţi cu colecţiile de noi imnuri intrate 
în serviciul cultului sau de texte ale rugăciunilor 
fixate pentru slujbele serviciului zilnic – cu  
Ceaslovul, apoi cu Octoihul, Triodul şi Pen-
ticostarul, a căror alcătuire se datorează, în 
bună parte, Sfinţilor Ioan Damaschinul, Teodor 
şi Iosif Studitul în secolele VIII şi IX, iar în cele din 
urmă cu Antologhionul şi Mineiele, aproximativ, 
între secolele X şi XII.2

Ceaslovul de care ne ocupăm în lucrarea de 
faţă este una din cărţile liturgice ale Bisericii 
Ortodoxe. 

„Numele de Ceaslov sau Orologhiu (slv. cea-
slovă, gr. ωρολόγιον, τo - orologhion; lat. ho-
rarium, coresp. cărţii Breviarium, la catolici) 
- (orar) vine de la precizarea timpului când se 
săvârşesc slujbele celor şapte Laude bisericeşti, 
care formează conţinutul acestei cărţi (Vecernia 
- slujba de seară; Pavecerniţa sau După-cinarea, 
rugăciunea dinainte de culcare, de după cină; Po-

luşniţa sau Miezonoptica - rugăciunea de la Mie-
zul nopţii; Utrenia - slujba de dimineaţă şi Cea-
surile, în număr de patru: I, III, VI şi IX, adică ru-
găciunea celor patru sferturi ale zilei: 6, 9, 12, 15). 

Rugăciunile celor şapte Laude sunt o 
aplicare a cuvintelor Psalmistului: „Seara şi 
dimineaţa şi la amiază mă voi ruga şi voi striga 
şi El va auzi glasul meu...” şi: „Dimineaţa vei 
auzi glasul meu... Împăratul meu şi Dumnezeul 
meu...” (Psalm 5, 3 şi 2). 

În afară de slujba Laudelor, Ceaslovul mai 

cuprinde şi alte slujbe: Paraclise, Acatiste (ale 
Mântuitorului, ale Maicii Domnului), Acatistul 
Sfintei Cruci, ale Sfinţilor Arhangheli şi ale unui 
mare număr de sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. 
Cuprinde şi rânduiala Împărtăşaniei, Canonul 
de pocăinţă, uneori şi Sinaxarul pe cele 12 luni 
ş.a. Este o carte de rugăciuni şi cântări, în care 
Psalmii ocupă cel mai mult loc. 

Ceaslovul e folosit mai mult de strană; mulţi 
credincioşi îl au ca o carte de căpătâi, aşa cum 
spun şi versurile poetului Octavian Goga: 

„Aşa vă treceţi bieţi bătrâni/ Cu rugi la 
Preacurata/ Şi plânge mama pe Ceaslov/ Şi-n 
barbă plânge tata” („Bătrâni”; din vol. Poezii, 
1963, p. 22). 

La alcătuirea Ceaslovului se atribuie mai 
multor autori, începând cu sec. VI: lui Sava 
(+581), lui loan Damaschin (+749), lui Teodor 
Studitul (+826)”3.

Acest exemplar al Ceaslovului, care aparţine 
Bibliotecii Sfântului Sinod – Bucureşti, a văzut 
lumina tiparului în anul 1850, la Mănăstirea 
Neamţ, unde funcţiona, încă de la începutul 
secolului al XIX-lea o tipografie. Înfiinţarea 
acestei tipografii între anii 1800 – 1807 este 
legată de numele ilustrului mitropolit al 
Moldovei, Veniamin Costachi, punându-se 
început unei perioade de rodnică activitate 
culturală. Numit pe bună dreptate „luminătorul 
Moldovei”, Veniamin Costachi s-a ostenit 
permanent cu traducerea şi tipărirea cărţilor 
din Sfinţii Părinţi, din scriitorii post-patristici, 
din literature teologică mai nouă, dar şi a 
cărţilor atât de necesare şcolilor şi întregii 
suflări româneşti.

Organizarea tipografiei s-a făcut cu ajutorul 
lui Mihail Strelbitki, protopop din Dubăsari, 
polonez de origine, mare tipograf în Moldova, 
care „dăruieşte lui Dositei, viitorul stareţ, o 
tipografie pentru care a lăsat şi doi călugări 
iniţiaţi de el în acest meşteşug”.La început, 
tipografia a fost dotată cu  „un teasc vechi 
din inimă de păr cu o sumă de instrumente, o 
cantitate de literă şi alte obiecte”4.

În 1807 iese de sub tipar prima lucrare, 
Vieţile Sfinţilor pe septembrie. De acum 
înainte vor apare şi alte lucrări deosebite, 
atât prin conţinut, cât şi prin calitate, urma a 
aprovizionării cu hârtie de bună calitate şi a 
dotării inventarului tipografic cu noi teascuri, 
maşini şi „strumenturi”, cu plumb şi literă.5

În cei aproape 70 de ani de existenţă ai 
tipografiei, au ieşit de sub teascurile nemţene 
45 de tipărituri, cărţi de învăţătură şi îndrumare 
duhovnicească, cărţi de ritual sau de slujbă, dar 
şi cărţi cu conţinut istoric, cum ar fi Scrisoarea 
Moldovei a lui Dimitrie Cantemir, în 1825, sau o 
Azbucoavnă, în 1847, pentru şcolari.

Personalul tipografic provenea, în general, 
dintre călugări. S-au remarcat părintele Ignatie 
Shimonahul şi Gherontie duhovnicul, un 
mare maestru. De numele acestuia se leagă 
Evanghelia cea mare din 1821, care este „un 
monument a artei tipografice româneşti”.6 

Alţi iluştrii tipografi au fost Teofilact, Cleopa şi 
Ianuarie Buşilă.

Mai multe ediţii ale Ceaslovului au apărut 
în tipografia Mănăstirii Neamţ. Prima ediţie, 
a fost cea din 1808. Pe foaia de titlu stă scris: 
„Întru Slava lui Dumnezeu Celui Unul în Treime 
Sfânt Ceasoslov Acum întâia oară tipărit În 
zilele Prea Înălţatului nostru Domn Grigorie 
Alexandru Ghica Voevod Prin sârguinţa şi 
cheltuiala Prea Cuviosului Arhimandrit şi 
Stareţ al Sfintei Monastiri Neamţului şi Secului 
Kir Neonil În tipografia Sfăntei Monastiri 
Neamţului La anul de la Hristos 1808”. Pe verso, 
gravură cu “Inscripţie asupra stemei Domneşti 
Grigorie Alexandru Ghica Voevod Domnul Țării 
Moldaviei Bourul şi Marca Moldaviei însemnat” 
precum şi cuvintele “Ție Doamne Grigorie 

Alexandru Ghica, îţi este încredinţat Schiptrul, 
şi Spata, Crucişi aşezate Păzeştele drepte sfânt 
nevătămate Şi Dumnezeu te va păzi cu a Sa 
Putere Pre Tronul acestei ţări fără de cădere”. 
Gravura este semnată de Protopopul Mihail.

Tipărirea acestui Ceaslov s-a făcut cu 
cerneală roşie pentru titluri, letrine şi literele 
care marchează alineatul. Cerneala neagră s-a 
folosit pentru text şi gravuri. 

Această ediţie cuprinde însemnare despre 
Mitropoliţii Moldovei şi Țării Româneşti, 
precum şi Pascalia cu marcarea datelor Sfintelor 
Paşte între anii 1807-1930.

Ediţia din 1832 are scris pe foaia de titlu 
Ceasoslov care acum sau Typărit, zilele bine 
Credinciosului Singur Stăpânitori marelui 
Domn şi Împărat Nicolae Pavlov Atoată Rossiia. 
Şicl: Şicl: Şicl:Cu blagoslove Prea O Sfinţitului 
şi de D[u]mnezeu ales Arhiepis: şi Mitropolit 
al Sucevii şi al Moldaviei Kyrio Kyr Veniamin. 
Prin Osârdiia prea Cuviosului Arhimandrit şi 
Stareţ al Sfi: Monastiri Neamţului şi Secului, 
Kyr Dometian. În Sf[î] Monastire Neamţul, Anul 
1832 (De Shimonah Isaia Tipograful)”.7

Ediţia din 1833 – pe foaia de titlu stă 
scris:”Întru slava lui Dumnezeu celui în Treime 
Slăvit. Acum de nou dupre izvorul cel îndreptat, 
mai nainte, întracestaş fel Tipărit. În zilele 
bine Credinciosului singur stăpânitoriului, şi a 
toată Pravoslavnica Creştinătate apărătoriului, 
marelui Domn şi Împărat Nicolae Pavlovici a 
toată Rosia. Şicl: Şicl: Şicl: Cu Blagoslovenia 
şi ajutoriul prea o sfinţitului şi de Dumnezeu 
alesului Arhiepiscop şi Mitropolit al Sucevei şi 
Moldovii şi Cavaler, Kyrio Kyr Veniamin. Prin 
osîrdia şi silinţa prea Cuviosului Arhimandrit 
şi Stareţ al Sfintelor Monastiri Neamţului 
şi Secului, Kyr Dometian. În Sf[î] Monastire 
Neamţul, La Anul dela Hristos 1833 De 
Shimonah Isaia Tipograful”.8

Este trecută la finalul cărţii Pascalia între anii 
1833-1862, dar şi lista Mitropoliţilor Moldovei.

Ediţia din 1835 - pe foaia de titlul stă scris: 
„Ceasoslov Întru slava lui Dumnezeu Celui 
în Treime slăvit Acum de nou a doua oară în 
acestaş fealiu Tipărit. În zilele prea luminatului 

viaţă! Mi-amintesc instantaneu nişte versuri ale lui Arghezi:  „Tu, 
vei avea de-ales:/ De-o parte cunoştinţa, de alta, viaţa bună,/ Ce 
nu pot să trăiască împreună / Vei şti că niciodată nu vei cunoaşte 
totul./ Cine măsoară cerul şi şesul său cu cotul?...”

Mi-amintesc versurile... şi instantaneu... nu mai ştiu de ce... 
9 septembrie 2016, 
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şi prea înnălţatului nostrum Domn, Mihail 
Grigoriu Sturza Voevod. Cu Blagosloveniia şi 
ajutoriul prea o sfi[n]ţitului şi de Dumnezeu 
alisului Arhiepiscop şi Mitropolit al Sucevei şi 
al Moldavii, şi Cavaler, Kirio Kir Veniamin. Prin 
osârdiia şi silinţa prea Cuviosului Arhimandrit 
şi Stareţ al Sf[i]ntelor Monostiri Neamţului şi 
Secului, Kir Neonil. În sfânta Monastire Neamţul. 
La anul dela Hristos 1835. De Shimonahul Isaia 
Tipograful”.9 Aceste cuvinte sunt încadrate în-tr-
un chenar frumos ornamentat cu motive vege-
tale în care sunt intercalate medalioane cu sfinţi. 
Pe reversul foii de titlu este o gravură semnată 
de Protopopul Mihail cu stema Moldovei. 
“Cuvântul înainte către cetitoriu” este întocmit 
de către Mitropolitul Veniamin Costachi. 

Toate paginile cărţii au chenar cu motive 
geometrice şi vegetale care încadrează textul.

Textul este tipărit cu cerneală roşie şi neagră.
Cartea conţine gravuri semnate de: 

monahul Teodosie – icoana Sfântului Nicolae 

(1828), icoana Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 

(1833), icoana Sfântul Ioan cel Nou de la 
Suceava (1833), monahul Ghervasie – Soborul 
Sfinţilor Voievozi (scenă de concepţie apuseană, 
sugerează foarte multă mişcare)10 şi Protopopul 
Mihail – Îngerul păzitor al omului.

La fila 350, revers, se află o gravură 
reprezentând Sf. Împărtăşanie. În centru este 
Iisus Hristos din ale cărui mâini se scurge sânge 
în cele două potire susţinute de-a stânga şi de-a 
dreapta Sa de doi îngeri. El este reprezentat 
cu picioarele într-un vas. Deşi scena se intitu-
lează Sf. Împărtăşanie, putem să spunem că ea 
sugerează momente din Patimi, această gra- 
vură fiind de influenţă apuseană. Chipul Mântu-
itorului este foarte frumos, iar proporţiile anato- 
mice bine armonizate. Autorul gravurii este necu- 
noscut, apare inscripţionat doar anul 17< >0.11 

Această reprezentare iconografică a împodobit 
ediţiile din 1833, 1835 şi 1874 ale Ceaslovului, 
dar şi Dumnezeieştile Liturghii din 1860.

 Ceaslov 1848 – foaia de titlu: “Întru slava lui 
Dumnezeu celui În Treime slăvit Acum a treia oară 
tipărit În zilele Prea Înălţatului Nostru Domn, 
Mihail Grigorie Sturza Voevod Cu blagoslovenia 
Înalt Prea Osfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit 
al Moldaviei Kirio Kir Meletie Prin sârguinţa şi 
cheltuiala Prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ 
al Sfintei Monastiri Neamţului şi Secului, Kir 
Neonil În Tipografia Sfintei Monastiri Neamţul 
la anul de la Hristos 1848”12 .

Pe reversul foii de titlu se află cuprinsul 
lucrării. Faţă de ediţiile precedente, aici este 

absentă gravura cu stema Moldovei. Se regă-
seşte însă, gravura cu scena Înălţării Domnului, 
semnată de monahul Ghervasie. La finalul 
cărţii este trecută lista mitropoliţilor Moldovei 
începând cu Iosif şi terminând cu Meletie.

În colofon13 sunt tipărite următoarele 
cuvinte: ”Dacă neam fi ispitit, a aduce în mijloc 
toate pricinile din care urmează alunecare spre 
greşale la tipărire, neam fi părut că voim ane 
arăta mai presus de vinuiri, ca cum acelea arfi 
pricina greşalelor, şi nu noi. Însă locul acelora, 
îl umplem de ceale întru zdrobirea inimii 
şi cu umilinţă aduse ale noastre rugăciuni, 
ca greşalele ceale ce vei găsi o prea cinstite 
Cetitoriule, cu Duhul blândeaţelor să le 
îndreptezi, şi să nu grăbeşti a osândi, ştiind că 
şi noi oameni suntem, ţinuţi de slăbiciunea firii, 
carea pre toţi îi sileaşte spre a greşi. Tuturor 
plecaţi. Smeriţii ostenitori.” 

Interesantă este, la exemplarul analizat, 
şi nota marginală scrisă la subsolul foii de 
titlu, parţial cu caractere chirilice şi restul cu 
caractere latine. Cu caractere chirilice: “La 
anul 1847 fevruarii în 6 zile sau năskut fiika 
noastră Marghioliţa în 9 fevruarii sau botezat”; 
cu caractere latine: “La 2 Noiembrie 1891 au 
încetat din vieaţă. A trăit 44 ani 8 luni 26 zile”. 
Această notă este relevantă pentru trecerea 
de la scrierea chirilică românească la scrierea 
cu caractere latine în cea de a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea.

Ceaslovul de la Mănăstirea Neamţ din 
1850  s-a tipărit „În zilele prea înălţatului nostru 
Domn, Grigorie Alexandru Ghica Voevod. 

Prin sârguinţa şi cheltuiala prea cuviosului 
Arhimandrit şi Stareţ al Sf[i]ntelor Monastiri 
Neamţului şi Secului. Chir Neonil.(În Tipografia 
Sf[i]ntelor Monastiri Neamţului)”. 

Ediţia de faţă, spre deosebire de cea din 
1848, are la final numele ierarhilor din Moldova 
şi Țara Românească, înşiruiţi într-un tabel scris 
cu caractere chirilice. Prima listă, între paginile 
336 - 337, cuprinde “Însemnare de numele Prea 

Sfinţiţilor Mitropoliţi ai ţării Moldovei şi care 
ounde iau fost lui Metania”, începând cu Iosif 
şi terminând cu Meletie din Iaşi. Paginile urmă- 
toare conţin un al doilea tabel, cu titlul: „În-
semnare de numele Prea Sfinţiţilor Părinţi Mitro- 
poliţi ai Țării Româneşti”. Tabelul se desfăşoară 
pe 2 coloane: pe coloana din stânga sunt trecuţi 
anii de la Hristos, iar pe coloana din dreapta 
sunt înşiruite numele ierarhilor. Se începe cu 
anul 1362 şi este menţionat primul ierarh Antim 
I şi se termină la anul 1840 cu menţionarea 
numelui Mitropolitului Neofit al II-lea. 

La paginile 330 - 333 este un tabel cu 
Pascalia, adică anii cu datele Sfintelor Paşti 
începând cu 1877 până în 1930.

Capitolele sunt marcate cu frontispicii cu 
motive fitomorfe şi imagini de sfinţi. Letrinele 
sunt cu cerneală roşie, având ornamente de 
inspiraţie vegetală şi geometrică. De asemenea, 
începuturile de alineat sunt marcate cu cerneală 
roşie. Ornamentele care marchează sfârşitul de 
capitol au acelaşi caracter de simetrie ca şi cele 
de la începutul fiecărui capitol.

Biblioteca Sfântului Sinod şi Mănăstirea 
Stavropoleos din Bucureşti deţin câte un singur 
exemplar al Ceaslovului din 1850. Exemplarul 
aflat în Biblioteca Sfântului Sinod avea foaia 
de titlu lipită pe scoarţa anterioară, aşa cu se 
poate observa în fig.....înainte de restaurare, iar 
exemplarul aflat la Mănăstirea Stavropoleos nu 
are deloc foaia de titlu.

Orologhiu (Ceasoslov) 1856 – foaia de 
titlu: „Tipărit în zilele Prea Înălţatului nostru 
Domn Grigorie Alexandru Ghica Voevod cu 
binecuvântarea Prea Sfinţitului Arhiepiscop 
şi Mitropolit al Sucevei şi Moldaviei Cavaler 
D. D. Sofronie Prin zelul Prea Cuviosului 
Arhimandrit şi Stareţ Sfânta Mănăstire 
Neamţul şi Secul Cavaler D. Dionisie În Sfânta 
Mănăstire Neamţul anul 1856.” Pe reversul foii 
de titlu este o gravură semnată de Protoiereul 
Mihail, reprezentându-L pe Iisus Hristos care 
binecuvântează cu mâna dreaptă, iar în mâna 
stângă ţine globul pământesc cu crucea.  Trei 
gravuri deosebit de frumoase reprezentând 
praznicele împărăteşti: Sfânta Treime şi Buna 
Vestire, precum şi icoana Maicii Domnului 
cu Pruncul se regăsesc şi în ediţia din 1850 a 
Ceaslovului. Toate acestea sunt anonime.

La fila 106, revers, se află o gravură foarte 
interesantă, cu zodiacul, în centru Ochiul lui 
Dumnezeu încadrat de flori, spice de grâu şi 
fructe, iar în planul superior al imaginii, în raze 
de lumină stă Dumnezeu Tatăl binecuvântând. 
Sub El e reprezentat Soarele în partea stângă, iar 
în dreapta, cerul cu stelele şi Luna. Toată scena 
este delimitată de un chenar cu ornamente 
florale. Gravura a fost săpată în lemn şi este 
anonimă; se regăseşte şi în Alegere din toată 
Psaltirea, Neamţ, 1815.

Ceaslovul cuprinde Pascalia între anii 1856-
1901. A fost tipărit numai cu cerneală neagră.

Bibliografia Românească Modernă 1831-
1918, vol.I, nu menţionează ediţia din 1856 a 
Ceaslovului.

Ediţia Ceaslovului din 1858 – foaia de titlu: 
„Ceasoslov întru Slava lui D[u]mnezeu celui 
în Treime Slăvit. Acum acincea oară Typărit. 
În zilele Luminării Sale Prinţului Nicolae 
Conache Vogoridi Cârmuitoriului Prinţipatului 
Moldaviei. Cu blagosloveniia Înalt Preaosf[i]
nţitului Arhiepiscop Sucevii şi Mitropolit 
Moldaviei Chirio Chir Sofronie Miclescu 
Cavaler a mai multor Ordine. Prin osârdiia şi 
silinţa prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ 
Sf[i]ntelor Monastiri Neamţul şi Secul, Chir 
Gherasim, În Sf[î]nta Monastire Neamţul. De 
Ieromonahul Teofilact Typograful. La anul dela 
Hs. 1858.” Textul este încadrat în chenarul de 

poartă care este decorat cu gravuri. În plan 
superior, central, se află scena Sfintei Treimi, de 
influenţă apuseană. În stânga este reprezentată 
Maica Domnului, iar în dreapta Sfântul 
Ioan Botezătorul. De-o parte şi de alta, sunt 
medalioane cu ceata Arhanghelilor, Apostolilor, 
Ierarhilor, Mucenicilor, Patriarhilor Vieţii Vechi, 
Proorocilor, Mucenicilor şi Cuvioşilor. În planul 
inferior al imaginii, central, scena Înălţării 
Domnului. Gravura nu este semnată.

Reversul foii de titlu este împodobit cu 
o gravură semnată de Protopopul Mihail, 
reprezentându-L pe Iisus Hristos Mare Arhiereu 
şezând pe tron. Scena este încadrată de 3 
chenare cu elemente florale şi geometrice. 
Această gravură nu se regăseşte în niciuna din 
ediţiile Ceaslovului de la Neamţ.

La finalul primei fascicule este o gravură cu 
scena Înălţării Domnului, semnată de monahul 
Teodosie,1804. Acest exemplar pe care l-am 
analizat face parte din colecţia de carte veche a 
Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Ultima ediţie a Ceaslovului care a ieşit de 
sub tipar la Mănăstirea Neamţ a fost în anul 
1874. Foaia de titlu este încadrată de un chenar 
cu scene praznicare şi sfinţi. Astfel, în partea 
superioară, central, se află Sfânta Treime, 
iar în partea inferioară, Înălţarea Domnului. 
În stânga imaginii – Maica Domnului, ceata 
Arhanghelilor, ceata Apostolilor, a Ierarhilor şi 
Mucenicilor. În dreapta – Sf. Ioan Botezătorul, 
ceata Patriarhilor Legii Vechi, ceata Proorocilor, 
a Mucenicilor şi Cuvioşilor. În interior, stă scris: 
„Întru slava lui Dumnezeu celui în Treime Slăvit. 
Acum a şasea oară Typărit. În zilele Înălţimii Sale 
Principelui Carol I, Domnitorul României. Cu 
Blagosloveniia Înalt Preaosfinţitului Arhiepiscop 
Sucevii, Mitropolit Moldavii şi Ecsarh Plaiurilor, 
Kirio Kir Calinic Miclescu, Prin osârdiia şi silinţa 
prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ Sfintelor 
Monastiri Neamţul şi Secul, Kir Timothei. În 
Typografiia Sfintei Monastiri Neamţu. La anul 
de la Xs. 1874. Luna ianuarie ziua 22.”

Pe reversul foii de titlu este o gravură cu Iisus 
Hristos Mare Arhiereu, semnată de Protopopul 
Mihail. Toate paginile cărţii au chenare cu 
motive florale şi geometrice. Monahul Teodosie 
semnează gravurile cu scenele praznicare 
Înălţarea Domnului (1854) şi Buna Vestire.  
Conţine lista „Sfinţiţilor Moldovei” de la Iosif 
la Calinic. Cerneala roşie s-a folosit pentru 
tipărirea titlurilor, a începuturilor de capitol, 
de alineat şi  letrine, iar pentru text şi gravuri, 
cerneală neagră. Hârtia pe care s-a tipărit 
această ultimă ediţie a Ceaslovului la tipografia 
Mănăstirii Neamţ, este de fabricaţie industrială. 

Exemplarele menţionate mai sus fac parte 
fie din colecţia Bibliotecii Sfântului Sinod, 
fie a Bibliotecii Mănăstirii Stavropoleos din 
Bucureşti, fie a depozitului de carte veche al 
Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Volumul Ceaslov – 1850, din inventarul Bi-
bliotecii Sfântului Sinod – Bucureşti, singurul 
exemplar, aflat într-o stare precară de con-
servare, a fost propus şi ulterior supus resta-
urării, având în vedere valoarea sa cultural-isto-
rică, dar şi a elementelor artistice din cuprins.

Multiplele degradări de natură fizico-me- 
canică, chimică şi biotică, rezultate dintr-un 
proces natural de îmbătrânire a materialelor, 
acţiunea factorilor exogeni (lumină, tempe-
ratură, umiditate), folosirea îndelungată în ser- 
viciul liturgic, dar şi condiţiile improprii de 
păstrare, anterioare intrării acestei cărţi în in- 
ventarul Bibliotecii Sfântului Sinod, au deter-
minat necesitatea intervenţiilor de restaurare.

Blocul de file, a cărui unitate a fost 
compromisă prin deteriorarea ligamentelor 
de sfoară şi desprinderea primelor fascicule, 
prezenta ondulări ale filelor, sfâşieri, ruperi cu 
pierdere de material papetar, plieri ale filelor, 
îndoituri ale colţurilor şi patină vulgară. De 
asemenea, filele prezentau halouri de apă şi de 
clei în zona cotorului, pete de ceară cu depozit 
de ceară, pete de cerneală, de grăsime sau pete 
diverse, insecte presate între file (muşte).

La învelitoarea din piele s-au constatat fisuri 
longitudinale şi pierderi de material, zgârieturi, 

depozite de murdărie şi un grad ridicat de uzură.
Scoarţa din lemn prezenta orificii de zbor ale 

insectelor xilofage.
Intervenţia de restaurare a presupus 

parcurgerea mai multor etape, întrucât a fost 
necesară desfacerea întregului volum. Astfel, 
am procedat la numerotarea preliminară a 
filelor, detaşarea blocului de file de scoarţe, 
îndepărtarea cleiului de pe cotorul blocului 
de file, tăierea aţelor de coasere din interiorul 
fasciculelor, extragerea de pe scoarţa superioară 
a filei de titlu, prin tratamente umede succesive, 
extragerea forzaţului.

Filele au fost desprăfuite cu o pensulă moale, 
iar depozitele de ceară au fost îndepărtate 
mecanic, prin răzuirea lejeră cu bisturiul. Ulte-
rior, au fost supuse unui tratament de curăţire 
umedă, prin imersie, protejate pe site, pentru 
îndepărtarea murdăriei şi corectarea ph-ului 
hârtiei spre zona neutră. Consolidarea zonelor 
în care hârtia prezenta sfâşieri sau fisuri am 
efectuat-o cu văl japonez, iar pentru completarea 
golurilor am folosit hârtie japoneză şi ca adeziv 
CMC 2%. Filele au fost introduse la presă, între 
materiale antiaderente şi absorbante care 
asigură o uscare controlată. După scoaterea din 
presă a filelor, am înlăturat unde a fost cazul, 
excedentul de văl şi hârtie japoneză, redându-
le formatul iniţial. Ulterior, am confecţionat 
forzaţuri noi şi am reconstituit blocul de file în 
ordinea firească a succesiunii textului. Blocul de 
file l-am cusut pe gherghef, respectând schema 
de coasere iniţială. La ambele capete ale cărţii 
am confecţionat manual capitalbandul cu aţă 
de bumbac, într-o culoare neutră. Cotorul a fost 
căptuşit cu hârtie japoneză.

Restaurarea tăbliţelor din lemn a constat 
în îndepărtarea urmelor de adeziv şi presarea 
uşoară a lor, întrucât, în timpul tratamentelor 
umede efectuate pentru extragerea filei de titlu 
şi a forzaţurilor, au suferit o uşoară deformare.

Corpul cărţii a fost ataşat la scoarţe prin 
lipirea capetelor ligamentelor defibrate în 
formă de evantai. Cotorul învelitorii, fiind foarte 
deteriorat, l-am înlocuit cu unul nou, din piele 
de aceeaşi grosime. Pe cel vechi l-am intarsiat 
în noul cotor.

Lacunele învelitorii din piele au fost 
completate de asemenea, cu piele nouă, 
asemănătoare celei originare. De asemenea, am 
refăcut închizătorile metalice şi cureluşele din 
piele. La final, am confecţionat o cutie pentru 
protejarea cărţii.  Cartea a fost restaurată în 
laboratorul Bibliotecii Centrale Universitare 
şi restituită deţinătorului cu recomandarea 
de a fi depozitată în condiţii de temperatură 
şi umiditate relativă conform normelor de 
conservare, de a fi păstrată în poziţie orizontală 
şi a se limita expunerea şi folosirea acesteia.

1 Nicolae Necula, Biserică şi Cult pe înţelesul tuturor, 
p. 58-59. 2 Ene Branişte, Liturgica generală, p. 644. 
3 Ene Branişte, Ecaterina Branişte, Dicţionar En-
ciclopedic de    Cunoştinţe Religioase, p. 97 4 Ion Ivan, 
Tiparniţa şi cartea nemţeană, în timp şi spaţiu, p.214. 
5 Ibidem. 6  Idem, p.215.  7  B.R.M. 1831-1918, vol. 
I, p.644. 8  Ibidem. 9  Idem, p.645. 10  Gh. Racovea-
nu, Gravura în lemn la Mănăstirea Neamţul, p. 24. 
11  Idem, p. 30. 12  B. R. M., Op.cit., p. 645. 13 Virgil 
Olteanu, Din istoria şi arta cărţii, p. 90.
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Merita să avem astăzi o Românie cu Transilvania, cu o 
Republică Moldova şi o Bucovină de nord în Ucraina 

şi o Basarabie istorică în aceeaşi Ucraină!?...acum o sută de ani 
toate acestea erau împreună. Un enorm preţ pe care România 
Mare l-a plătit istoriei şi pentru care România de astăzi, nu a fost 
în strare nici măcar să realizeze o autostradă între Transilvania 
şi Principatele istorice ale României! Am mai scris, lucrând între 
1993 şi 2000 la acest proiect, când începuse reabilitarea de către 
italienii de la FAT-Roma a DN 7, că în anul 2000 era programată 
să înceapă autostrada Piteşti-Sibiu...Eram în acea perioadă 
responsabil-expert AND (având câteva licenţe în domeniu-
înregistrate unele, şi aprobate altele, la OSIM) cu semnalizarea 
semaforizată a drumurilor naţionale din România, şi cunoşteam 
planul de dezvoltare, hărţile elaborate, a drumurilor rutiere, 
urmând să se construiască... În titlu amintim de „Lupoaica 
Capitolină” pe care am propus-o să fie amplasată pe strada 
Calea lui Traian-direcţia Sibiu-, acum aproape un an, şi, nici până 
acum, nu am primit vreun semnal din parte unei autorităţi. Ideia 
ne-a fost sugerată de la Cluj, de scriitorul Constantin Zărnescu, 
vâlcean, care şi-a motivat-o afirmând nici mai mult nici mai puţin 
că Ardealul are o sută cincizeci de monumente ale lupoaicei în 
timp ce Muntenia şi Oltenia are ...două!!!

Pe timpuri, înainte de 1989, ungurii aveau autostradă care 
se oprea la graniţa României... Aşa au ajuns foarte mulţi români 
patrioţi să plece din România lui Ceauşescu; să plece în lume 
prin Ungaria, chiar în Ungaria. Şi tot datorită acestei autostrăzi 
locuitorii din vestul României făceau cumpărăturile la Budapesta, 
până în 2007! unii, chiar şi astăzi-de Debreţin nici nu mai vorbim-
sau luau avionul spre Occident. Şi noi, în 2004, am plecat la 
Bayonne-Franţa cu avionul luat de la Budapesta, unde am lăsat 
maşina în aeroport! 

Dragoş Dumitriu este unul dintre cele mai lucide condeie 
ale jurnalismului românesc...numai şi pentru articolul scris în 
2017, în „România Mare” despre Basarabia: „99 de ani de cînd 
România nu înţelege Basarabia (1)”. Redăm acest articol mai 
jos, împreună cu cel intitulat „Stalin: „Transilvania va fi pe veci a 
României”. (p.cickirdan-21 12 17)

99 de ani de când România nu înţelege 
Basarabia (1)

Motto: „România, ca şi Rusia, vede Basarabia ca un teritoriu 
de recuperat, nu ca pe o naţiune cu o istorie dramatică şi o 

civilizaţie profundă” (Iurie Roşca).

Afirm de la început că nu poate exista şi nici nu a existat unire 
reală, profundă, fără a se înţelegere cine şi cum se uneşte. Voi 
demostra în cele de urmează această afirmaţie.

Pe 27 martie 1918, Sfatul Țării de la Chişinău adopta, prin 
vot, unul dintre cele mai frumoase şi mai bine scrise acte de stat 
care au fost concepute vreodată – „Actul Unirii”. În urma acestui 
demers, s-a realizat visul secular al poporului – şi multisecular al 
unor vizionari.

Dar, de fapt, s-a realizat doar aparent, sau superficial, fiindcă, 
în profunzime, mă doare să văd şi astăzi că în nici o naţiune nu 
există mai mare neînţelegere decît în cea română – oriunde şi 
oricînd am căuta dovezi şi argumente. Da, îndrăznesc să spun că 
nici atunci, în 1918, şi nici acum, după 99 de ani, România nu a 
înţeles şi nu înţelege Basarabia. Iar asta, de fapt, înseamnă că 
românii nu îşi înţeleg rostul lor pe lume.

Ca să ne dăm seama ce nu a înţeles România, şi trebuie să 
trecem în revistă Istoria – de fapt, relaţionarea Basarabiei cu Rusia 
şi România. O Istorie în mare parte necunoscută în România, dar 
definitorie pentru spiritul basarabean.

Imediat după 1812, cînd Basarabia fusese obiectul unei 
tranzacţii a marilor puteri (rusă şi turcă, sub oblăduirea Franţei 
napoleoniene), devenind provincie a Imperiului Țarist, acest 
străvechi tărîm moldovenesc capătă o cu totul altă importanţă. 
Ruşii vor să demonstreze Europei cît de bine administrează 
şi încep să investească în Basarabia. În primul rînd, îi creează 
o nouă personalitate, ridicînd o capitală – Chişinăul, aleasă 
de marele arhitect Mikhail Ozmidov. Aceasta era o aşezare 
modestă, mai puţin dezvoltată decît Dubăsari sau Orhei, de 
exemplu. Dar istoricul basarabean acad. Iurie Colesnic dezvăluie, 
în monumentala sa lucrare dedicată „Basarabiei necunoscute”, 
că, de fapt, în spatele celor mai importante decizii din perioada 
1812-1815 a stat marele român, mitropolitul Gavriil Bănulescu 
Bodoni. Aducînd arhitecţi din Rusia şi din Europa, dar valorizînd 
şi cei mai buni specialişti locali, ruşii transformă Chişinăul după 
modelul Petrogradului; urbanismul cu străzi paralele, bine 

aliniate, somptuozitatea clădirilor, asigurarea tuturor domeniilor 
de activitatea cu instituţii specifice unei administraţii moderne – 
toate astea fac ca în preajma perioadei revoluţionare de la 1848, 
Chişinăul să fie un oraş mai bine dezvoltat şi mai frumos decît 
Bucureştii.

Pe de altă parte, administraţia rusă a acordat zonei rurale 
române condiţii mai bune decît celor din restul Imperiului – 
ţăranii români nu au fost făcuţi şerbi, aşa cum se temuseră în 
momentul 1812. Jurămîntul de credinţă faţă de ţar a devenit 
o condiţie obligatorie pentru ocuparea unei funcţii în Chişinău 
– dar nu şi etnia. Astfel, multe posturi din administraţia noii 
provincii au fost ocupate de români. De menţionat că însuşi 
primul guvernator a fost un Sturza. Au venit în noua „gubernie” 
comunităţi de evrei şi de germani, atraşi de evoluţia bună din 
Basarabia. Biserica română, avînd relaţii vechi şi foarte bune cu 
cea slavă, a avut un rol extrem de pozitiv – şi mult mai mare decît 
în Țările Române, mai ales după Mica Unire.

În privinţa rusificării, aceasta s-a făcut prin învăţămîntul în 
limba rusă, dar au existat şi excese de zel ale unora, manifestate 
prin exagerarea rolului Rusiei în Istoria şi dezvoltarea Moldovei. 
Dar, spre deosebire de Ardeal, nu s-a dorit niciodată tratarea 
românilor ca o etnie (naţionalitate) inferioară, aşa cum o 
făcuseră sute de ani maghiarii, nici forţări violente. Cam acesta 
a fost mersul lucurilor în Basarabia, devenită gubernie, pînă 
la sfîrşitul Secolului al XIX-lea. Îi sfătuiesc pe cei care au alte 
impresii, să citească lucrările unor istorici serioşi, nu cărţi sau 
site-uri de falsă istorie. Această situaţie a permis şi menţinerea, şi 
consolidarea unei intelectualităţi române, a unei creaţii spirituale 
româneşti – şi, în fapt, dorinţa firească a reunirii cu tînăra ţară 
a românilor. De fapt, diferenţa imensă între unirea Basarabiei şi 
cea a Transilvaniei este că, în timp ce în Transilvania s-a făcut o 
adevărată campanie pentru Unire, cu tipărit afişe, cu discursuri, 
în cazul Basarabiei, aceasta a făcut nu unul, ci doi paşi importanţi 
pentru Unire, obţinînd mai întîi autonomia în cadrul noii 
republici a sovietelor, apoi unirea. Bucureştii au obţinut roadele 
unor demersuri politice făcute de Chişinău. Dar, să revenim la 
contextul începutului de secol.

Intelectualitatea basarabeană a participat, din plin, la viaţa 
socială a Imperiului; în acest fel, basarabenii s-au implicat şi 
în mişcările politice şi revoluţionare din Imperiu. Secolul XX 
începe cu o mare criză a Imperiului, apar menifestări extreme, 
cele mai cunoscute la Chişinău fiind pogromurile împotriva 
evreilor săvîrşite de grupări şovine slave. Urmează perioada 
revoluţionară democratică din 1905, cînd mulţi lideri basarabeni 
se implică; atunci se cere introducerea învăţămîntului în limba 
română, dar şi limba română în instituţiile publice. Atunci se 
creează intelectualitatea şi clasa politică făuritoare de Unire, 
dar apare şi un spirit pe care restul României nu-l va înţelege şi 
va provoca ulterior mari probleme – spiritul dreptăţii şi echităţii 
sociale. Practic, intelectualii şi oamenii politici basarabeni, luînd 
contactul şi participînd alături de cei ruşi la acţiunile revoluţionare 
din 1905, erau mult mai evoluaţi în concepţiile politice decît 
politicienii de la Bucureşti, unde deja partidele se transformaseră 
în „grupuri de interese”, bazate pe cercuri financiare române şi 
străine – aşa cum le observăm şi astăzi.

Trec iar peste o perioadă, în care Basarabia a crescut şi a 
suferit în aşteptări, dar vine 1914, cînd România trebuie să 
opteze – cu Puterile Centrale, alegînd unirea cu Basarabia, sau cu 
Antanta, alegînd unirea cu Transilvania. Este aleasă Transilvania, 
din mai multe considerente. Basarabia trebuia să rezolve 
problema pe cont propriu. Şi o face, speculînd cu inteligenţă 
momentele de debusolare ale Imperiului şi apoi ale tinerei 
republici. După capitularea Rusie şi a României, conducătorii 
basarabeni iau legătura inclusiv cu revoluţionarii lui Lenin şi 
întreprind toate demersurile, iar în octombrie 1917, Sfatul Țării 
proclamă autonomia.

Urmează marele aport pe care România l-a avut la Unirea 
cu Basarabia, anume intervenţia militară, la cererea guvernului 
de la Chişinău, pentru eliberarea teritoriului noii Republici 
Democratice Moldoveneşti de atacurile şi jafurile comise de 
soldaţii care dezertaseră din armata ţaristă, dar şi de atacurile 
unităţilor bolşevice, unele dintre ele chiar compuse din români 
(moldoveni). De menţionat că guvernul Brătianu declinase 
prima solicitare de ajutor a Chişinăului, iar abia după ce Puterile 
Centrale, învingătoare în acea etapă a războiului, îşi dăduseră 
acordul, unităţi ale Armatei Române trec Prutul şi eliberează 
Basarabia. Soldaţii români s-au comportat exemplar, fapt care a 
ajutat mult la luarea unei decizii de către Sfatul Țării – Parlamentul 
basarabean.

Stalin: „Transilvania va fi pe veci 
a României”

64 de ani de la moartea celui care a spus „toate 
obstacolele ce vor apărea din partea Occidentului şi a acoliţilor 
Ungariei vor fi învinse şi dreptatea României va triumfa” 

  Bucureşti, 5 mart - Sputnik. Pe 5 martie 1953 o veste stârnea 
ecou pe întreg mapamondul: Stalin a murit! Evenimentul a 
fost marcat prin manifestări comemorative grandioase, mii de 
articole de presă în întreaga lume au evocat personalitatea care a 
dominat ultimii cinsprezece ani ai istoriei unei părţi a lumii. Abia 
după câţiva ani a început să se vorbească de crimele lui Stalin, de 
dictura sa sângeroasă, în primul rând pentru ruşi şi pentru celelalte 
popoare sovietice, dar şi pentru ţările ocupate după război. 
  De fapt, dispariţia lui Stalin a provocat o răsuflare de uşurare la 
nivel mondial, peste câţiva ani vor apărea schimbări majore în 
primul rând în URSS, iar peste câţiva ani, va genera o perioadă 
de deschidere internaţională şi de revenire. Iosif Vissarionovici 
Stalin a fost o personalitate care a marcat istoria, fiind totodată 
cea mai mare controversă a istoriei moderne şi contemporane. 
Personalitate complexă - teolog, excelent jurnalist, fire 
pragmatică dominată de multe ori de un cinism criminal, om de 
acţiune, Stalin nu poat fi înscris nici în cea mai largă paradigmă 
umană, ale cărei limite le-a depăşit de multe ori, poate nu doar 
în partea răului.

La fel, pentru români, în dreptul lui Stalin apare marea vină 
a luării Basarabiei şi Bucovinei, urmată de odioasele crime 
şi deportări pe care le-au suferit modovenii şi bucovinenii. 
Dar, să nu uităm, pactul criminal nu a fost semnat doar 
de trimisul lui Stalin, ci şi de Ribbentrop, trimisul aliatului 
României, Germania. Da, ştiu, Germania nu era încă aliatul 
nostru, dar toată politica românească era utra-filogermană, 
nemţii comandau practic la Bucureşti prin partidele aservite. 
  Dar, în dreptul lui Stalin stă şi revenirea Transilvaniei, răpită de acelaşi 
mare aliat al României, Germania, prin nemernicia Occidentului, 
Diktatul de la Viena. Asaltat de diplomaţii maghiari, Stalin rosteşte 
o frază fără drept de apel, în stilul său unic: „Transilvania vecino 
na Rumânie” - „Transilvania este (va fi) pe veci a României”. 
  De fapt, au fost două întâniri pe tema Transilvaniei între 
conducătorii comunişti români şi Stalin, ambele relatate de 
Gheorghe Apostol. În prima întânire, din decembrie 1944, 
delegaţia românească fusese precedată de cea a comuniştilor 
maghiari, condusă de Matias Rakosi, care-i ceruse lui Stalin 
pentru Ungaria întreaga Transilvanie.

Delegaţia română îşi pregătise o întreagă argumentaţie 
pe tema Ardealului de Nord, dar, după zece minute, Stalin 
l-a interrupt pe Gheorghiu Dej adresându-i-se clar, răspicat: 
  „Dej, eu nu pretind că stăpânesc istoria României şi mai ales a 
Transilvaniei mai bine decât tine. Am înţeles ce doriţi. Cunoaşteţi 
că nu de mult a fost la mine Rakosi, susţinând că nu numai Ardealul 
de Nord, ci şi întreaga Transilvanie se cuvine de drept să fie redată 

Ungariei. I-am răspuns că dacă mai insistă asupra acestei 
chestiuni, îl voi alunga fără menajamente; Dej, Transilvania 
va fi pe veci a României. Comuniştii unguri şi poporul ungar 
n-au fost în stare să facă ce au făcut comuniştii români şi 
poporul român. Voi aţi întors armele împotriva Germaniei, 
voi aveţi un 23 August! Ne-aţi ajutat să reducem cu 

şase luni războiul şi să salvăm peste două milioane de soldaţi ai 
Armatei Roşii (…) Mergeţi acasă şi spuneţi-le comuniştilor români, 
forţelor democratice ale României, că noi nu ne vom schimba 
poziţia faţă de Transilvania, că toate obstacolele ce vor apărea 
din partea Occidentului şi a acoliţilor lui Rakosi vor fi învinse şi 
dreptatea României va triumfa”, a declarat Stalin.

Desigur, argumentaţia în privinţa acestei atitudini poate 
merge în multe sensuri, aramata română lupta alături de 
cea sovietică în Ungaria şi Cehoslovacia, Transilvania la 
unguri ar fi reprezentat un potenţial de conflict etnic major 
în zona de sub influenţa sovietică iar Stalin nu avea nevoie 
de aşa ceva. În plus atât Dej, cât şi diplomaţia românească 

se bucurau de încrederea lui Stalin, activitatea lui Titulescu 
fusese extrem de importantă pentru recunoaşterea 
internaţională a URSS-ului lui Stalin, ba chiar însuşi prizonierul 
Ion Antonescu se bucura de o anume stimă din partea sovieticilor. 
  Una peste alta, azi, 5 martie, se împlinesc şaizeci şi patru de 
ani de când o umbră s-a ridicat de pe lume, o umbră care nu a 
apărut din prea mult bine, ci din acumularea de nedreptăţi ale 
întregii lumi. Stalin nu a fost în primul rând o cauză, ci un efect al 
unor cause pe care, dacă nu le vom recunoaşte şi asuma, se vor 
repeta.

Dragoş DUMITRIU

LA ANUL SĂRBĂTORIM CENTENARUL MARII UNIRI!...FĂRĂ „LUPOAICĂ CAPITOLINA” 
ŞI FĂRĂ AUTOSTRADĂ PITEŞTI - SIBIU
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Apel  către toate putinţele, nu puţine, 
ale unui rai de-o mare frumuseţe, 

localitatea Voineasa a Văii Lotrului!,să-și 
depășească neunitatea și să-și vada interesul 
comun! În convergenţa eforturilor, pentru 
înţelegerea interesului comun, ne stau multe 
posibilităţi, din păcate ignorate,  spre realizarea 
binelui comunitar. 

Cu o anume amărăciune scriem aceste vorbe 
şi o facem cu asumarea multor  resentimente, 
însă o  facem cu toată buna noastră credinţă şi 
dintr-o dragoste mărturisită pentru Voineasa.  
Boala societăţii româneşti,  în interminabila ei 
tranziţie, la Voineasa Vâlcii se vădeşte cu ochiul 
liber, cu atât mai mult cu cât i-am făcut  nişte 
teste… de sănătate. 

Diagnosticul pe care îl putem consemna aici, 
chiar înaintea citirii… pulsului, a glicemiei unora, 
după identificarea viruşilor, este unul care cere 
urgent tratamentul. Atunci când local nu este 
posibil tratamentul, se poate chema SMURDUL,  
pentru o terapie într-o locaţie… regională, poate 
chiar în capitala tuturor românilor, pentru cei 
care nu au  resurse să urmeze medicii români 
peste graniţă.  

Diagnosticul nostru spune clar: un mana-
gement administrativ neperformant. Indiferent 
de culoarea politică a momentului, din caru-
selul schimbărilor primarilor şi al Consiliilor 
Locale o stare a pasivităţii – pentru cele de folos 
public!- te izbeşte agresiv peste faţă. O mare 
războire locală, între micile interese, impuse 
de existenţa materială: obşti de moşneni, ex-
ploatări  forestiere, pensiuni (disputa pentru ca- 
zarea turiştilor!), posturi în administraţie etc., 
îşi caută vremelnicul armistiţiu, ori poate împă-
carea, din care toată lumea ar avea de câştigat. 

Percepţia  subiectivă asupra realităţii, mai 
mereu conflictuală, între proprietatea publică, 
serviciile publice (reglementate prin lege!) şi 
proprietăţile în mai multe devălmăşii moş-
neneşti, apoi îndeplinirea sarcinilor, strict locale, 
în reglementarea Hotărârilor locale, unele în   
coordonarea  Consiliului Judeţean (de pildă 
Biblioteca!), pentru armonizarea dezvoltării 
regionale,  este o evidenţă, prin  multele cazuri 
de  amendare a deciziilor locale, inclusiv cu 
pierderea libertăţii pentru erori impardonabile 
- procesele în justiţie, cu sentinţele cunoscute, 
ne confirmă aici concluzia! Nu invocăm  
fenomenul, fiind general României, dar vrem 
să atragem atenţia asupra unei stări de lucruri, 
specifică Voinesei  în legătură  cu moştenirea 
trecutului, una care poate fi luată drept model 
în cele bune şi folosit ca experienţă de viaţă.

 Ce avea Voineasa cândva şi acum nu mai are, 
în forma aceea?  Avea un turism centralizat, cu 
o infrastructură adunată, bine gospodărită, cu 

 S.O.S.  VOINEASA!
aflux turistic, preponderent sindical, asigurat! 
Acesta astăzi este o poveste pentru că şi mişcarea 
sindicală, după explozia structurii naţionale s-a 
făcut fărâme, şi acestea, în partizanate politice, 
au împărţit … greaua moştenire şi se războiesc 
şi ele. Apropo de război! După el, potopul: 
jaful şi corbii, peste leşurile celor răpuşi. Aşa 
arată infrastructurile moştenite, de la Voineasa 
şi Vidra! Ca nişte leşuri de foşti combatanţi 
cărora centrul de comandă, din cer (adică de la 
Bucureşti!), a uitat că aceştia au fost luptătorii 
pe banii contribuabilor, oamenii muncii de pe 
vremea … muncii! Acum în aceste „cimitire” se 
mai fac parastase, doar în toiul verii, cu doar 
câţiva pseudo-turişti, cazaţi printre ruinele la 
vedere. Dar să nu imputăm celor din Voineasa, 
imbecilitatea cerului lipsit de voinţe, cu zeităţile 
lui demult orbite de beţia unui banchet, primit 
de-a gata! 

Lipsirea Voinesei de turismul organizat, deşi 
structura managerială este  una istorică, pe 
post, şi în conflict de interese, a trimis acasă un 
personal specializat. O resursă umană, calificată 
la locul de muncă, există, numai bună de 
folosit pentru relansarea turismului, în formula 
pensiunilor. Dar aceasta, pe cont propriu, 
uneori pompieristic, alteori la standarde înalte, 
nu acţionează într-o reţea a sinergiei care 
le-ar aduce tuturor beneficii importante, ci 
conflictual – care pe care! - cu efecte în dezbina- 
rea la vedere! Fără mari şanse tineretul îşi 
caută departe de casă mai binele. Hemoragia 

peste graniţe a sângelui tânăr este proprie şi 
Voinesei. Efectul acesteia este gri! Cei care 
se întorc aduc cu ei o nouă viziune pe care 
încearcă să o folosească, pe cont propriu, 
pentru că nu au suportul local al mentalului 
colectiv, asupra căruia Puterea locală nu ştie 
cum să intervină.  Dar lipsa tineretului, forţa 
reală cu potenţial în schimbare, încetineşte 

înnoirea şi/sau adaptarea la mersul vremii. 
Aici trebuie să constatăm  anomia (lipsa de 
implicare a structurilor oficiale locale: şcoală, 
bibliotecă, cămin cultural…, chiar biserică!) în 
viaţa comunităţii.  

Ce face spiritul civic? Să nu folosim 
vorbe mari, uneori forme fără fond! Acesta 
este emanaţia unei elite locale, care, slavă 
Domnului!, există, însă nu este susţinut cu 
minime eforturi . Se poate pune întrebarea: 
de ce nu o fac pe cont propriu? Sunt multe 

exemple care le arată existenţa şi eforturile 
deosebite, însă problema este de-a le amplifica 
eforturile, făcându-le publice la nivelul dorit, 
fără să implice sursele sărăciei bugetului public! 
Evenimentele,  organizate în spaţiile existente, 
ar crea o modalitate eficace de comunicare şi 
o premisă a identificării mai binelui comun. 
Evenimente , cu invitaţi de o anume notorietate, 

de-a împreună cu reprezentanţii puterii locale, 
ar da vizibilitate şi credibilitate asupra realităţii. 

Localitatea s-ar dumiri altfel decât la 
adunările partizanatelor politice, care sunt 
percepute ca trâmbiţe de luptă şi dezbinare, 
pe termen de patru ani. Structura consiliului 
local arată şi marea diversitate a programelor 
politice propuse, dar şi imposibilitatea aplicării 
coerente a vreunui program.  Se întâmplă şi 
faptul că cel ce are voinţă să facă ceva, şi nu 
ştie cum, să nu aibă ştiinţa să se informeze, să 
se lase sfătuit din partea celor ce îşi asumă un 
anume voluntariat, care în timp s-a dovedit o 
modalitate de-a impinge lucrurile. Prezentăm  
mai jos o experinţă, ca un studiu de caz, din care 
se pot desprinde argumentele în susţinerea 
diagnosticului propus.

Studiu de caz: 

Istoric
În 1985 a fost înfinţat la Voineasa Clubul 

de turism ecologic montan „Lotru”( C.T.E.M 
LOTRU!). Funcţiona pe lângă staţiune, cu 
membrii de toate vârstele din localitatea 
Voineasa: şcolari, salariaţi ai staţiunii, ai Uzinei 
Ciunget,  atelierele de la Capra Foii, cetăţeni ai 
localităţii, dar şi din afară, iubitori ai turismului 
montan şi ai Văii Lotrului. Acţiunile clubului 
sunt de notorietate şi probate în timp prin 
reuşita lor. Educaţie turistică, formarea unui 
spirit civic, acţiunile practice, promovarea 
imaginii zonei în ţară şi stăinătate etc., erau 
chestiuni permanente, în agendele anuale.  
Clubul funcţionează şi astăzi, în alte condiţii, 
cu aceeaşi misiune, dar fără un suport minimal 
dinspre localitatea slujită, nu poate să-şi susţină 



LECȚIA DE ISTORIE
Mi-a rămas săpat în minte de pe când copil eram 

Că sunt Om, că am o Țară şi o Limbă şi un Neam 

Că-n adâncul gliei sfinte stau de veacuri moşii mei 
Că din ei răsare pâinea şi prin mine trăiesc ei

Valuri tulburi de uitare peste morţii mei se-aşează 

Limba nu ne mai e limbă, ţara nu mai este trează 

Azi ne-nvaţă imbecilii intereselor perfide 

Cum să ne uităm eroii şi să venerăm partide

Cum să cântărim istoria şi s-o vindem pe bucăţi 
Cum să facem Mall-uri, vile, scoţând piatra din cetăţi 
Pe Vlad Țepeş cum să-l facem personaj de film de groază 

Capul lui Mihai Viteazul în dolari cât valorează

Ne învaţă idioţii că Bălcescu a fost laş 

Si că Decebal batrânul a fost un sinucigaş 

Cum de s-a ajuns aicea ca să vină fiii ploii 
Nesimţiţi cât să-şi permită a ne ponegri eroii?

Nişte dascăli mediocri ce-au citit minciuni sfruntate 

Si ni le aruncă-n faţă ca pe legi adevărate 

Bieţi defăimători de stirpe, lacomi si periculoşi 
Ce-am fi noi fără istorie? Ce-ar fi ei fără strămoşi?

Fără urletul lui Horea am fi sclavi şi azi pe roată 

Iară hunii din pustiuri nobilime elevată! 
Fara paloşul lui Ştefan am fi paşalâc turcesc 

Robi umili care cu grâne tot Islamul îl hrănesc!

Dacă nu muream in luptă la Neajlov si la Rovine 

N-am mai fi avut biserici unde neamul să se-nchine! 
Nu trecurăm peste veacuri ca o naţie coruptă 

Ci cu aspre sacrificii, şi cu jertfă, şi cu luptă!

Si a trebuit adesea, spre a ne salva norodul 
Sângele lui Brâncoveanu să inunde eşafodul 
Trupul lui Ioan Cumplitul să se sfâşie-n bucăţi 
Umărul lui Avram Iancu să se sfarme de cetăţi

Plânsul lui Vladimirescu să răsune din fântâni 
Ca un preambul la imnul ”Desteptaţi-vă români” 

Fierul scos din pieptul ţării ne-a fost arma si necazul 
Si coroană pentru Doja, si baltag pentru Viteazul

Munţii noştri aur poartă, am putea să fim bogaţi 
Insă nu ne sunt salvare, ci motiv să fim prădaţi 
Biciuiţi de monştrii vremii şi răpuşi de neputinţă 

Am trecut peste milenii cu speranţă si credinţă

Si-am nădăjduit că poate neamul nostru într-o zi 
Printre alte mândre neamuri ca o stea va străluci…

Astăzi… cine ni-s eroii? Cine-i gata ca să moară 

Pentru sfânta Libertate, pentru neam si pentru ţară? 

Groşii şi libidinoşii, snobii si analfabeţii, 
Banii mulţi şi burta plină, pentru ei sunt sensul vieţii

Nişte lacomi fără şcoală, nişte scârbe, nişte javre 

Care pentru-o şpagă calcă fără milă pe cadavre 

Parlamentul Europei ne-a cerut reprezentanţii 
Si-am trimis toţi imbecilii, proastele şi aroganţii

Să ne facă de ruşine cerând mită pe la toţi 
Si să fim priviţi prin dânşii ca o naţie de hoţi 
Poticnindu-se-n discursuri insipide şi banale 

Fără dicţie sau noimă, cu greşeli gramaticale

Piţipoanca plângăcioasă sau tribunul făcând spume 

Sau ciobanul fără carte să ne reprezinte-n lume? 

Unde ne e azi mândria? Unde ne e azi curajul 
De-ai lua de ciuf, de guler, si-a spăla cu ei pavajul?

Nu mai sunt eroi in ţară, oameni demni şi responsabili 
Să ia frâiele în mână de la viermii incapabili? 

Creierele geniale sunt trimise la străini 
Spre-a nu-i încurca la furturi pe-aceşti avortoni cretini

Cincisprezece milioane, câţi am mai rămas prin ţară 

Să fim pentru haimanale animale de povară 

Să muncim pe brânci o lună iar ei să ne dea salar 

Cam cât lasă ei pe seară şpagă la vreun ospătar

Nu mai vreau să văd prin blocuri cum ne mor de frig bunicii 
Si nici mame disperate, ”ce le dau la ăia micii” 

Nu mai vreau să-mi văd părintii dependenţi de tratamente 

Si cu banii pentru hrană cumpărând medicamente

Nu mai vreau să-mi văd soţia umilită la ghisee 

Sau copilul dat afară, că-i sărac, de prin licee 

Ca o boala fără leacuri, ca un cataclism mă sperie 

Cum trăiesc în lux netoţii iar capabilii-n mizerie

Eu aştept Reînvierea, când din marile morminte 

Vor ieşi din nou Eroii înarmaţi c-un bici fierbinte 

Si vor face curăţenie printre cei ce ne-au furat 
Spre a fi din nou în lume Neamul Binecuvântat!

Radu PIETREANU
Februarie 2014 (wiki)

misiunea. Staţiunea, fiind în moarte clinică, nu mai poate fi sediul 
clubului, care acum stă pe unde poate! Promovarea  zonei nu se 
mai poate face dinspre interesul Staţiunii, ci dinspre autoritatea 
locală. În timp clubul a fost prezent la manifestările de gen, 
naţionale, cu notorietatea reprezentării unei Staţiuni cunoscute, 
prin ceea ce era aceasta. În parteneriat, cu Direcţia Judeţeană 
de Tineret şi Sport,  menţinut  în timp , a organizat competiţii 
sportive naţionale. A realizat harţi, ghiduri turistice şi a susţinut 
(din punct de vedere al politicilor de mediu!) proiectele de 
dezvoltare. (promovarea pârtiei de schi, proiecte de tip Gal, 
dar şi proiectul judeţean  PLAM; a organizat expoziţii locale şi 
naţionale, a intrat în parteneriate de cuprindere internaţională, 
pentru promovarea politicilor pentru un mediu sănătos, etc. 
Toate acestea se pot, în mod riguros, documenta!).

În 2015, ediţia care aniversa 30 de ani de la înfinţare a 
clubului, evenimentul naţional,  Trofeul „Lotru” a fost găzduit 
pentru ultima dată,  în Hotel Lotru, în sala de spectacole. Atunci 
primarul s-a scuzat că nu poate fi prezent.  Am hotărât, totuşi, 
să ne punem sub protecţia Primăriei, tocmai pentru a se lămuri 
de misiunea noastră, în folosul localităţii. Am mai hotărât să ne 
adaptăm mersul la noile provocări ale turismului de pensiune, 
dar slujind mediul şi spiritul civic, după cum ne impunea 
tradiţia şi să reorganizăm managementul ONG-ului nostru, 
cu persoane tinere şi  cu capacitate de antrenare într-un nou 
start al tinerei generaţii. În anul următor (2016), un nou primar, 
speram cu altă viziune, ne-a ascultat pledoaria în susţinerea 
ONG-ului şi a promis un loc central, pentru un sediu vizibil şi… 
tot sprijinul.  Voluntariatul unor ecologişti, iubitori ai turismului  
ca nou mijloc de relansare a turismului în Voineasa, fără costuri 
deosebite, primea  un imbold să nu părăsim … corabia. Şedinţa 
de constituire a noului management al Clubului s-a ţinut chiar 
în sala de consiliu a Primăriei Voineasa, ea fiind organizată  ca 
eveniment public. Primar nou, Consiliu local nou, o nouă formulă 
de conducere, mai tânără a CTEM Lotru, dădeau perspective 
unui nou start pentru continuarea misiunii. În 2016, la Căminul 
Cultural Voineasa ne-am organizat „festivalul naţional” în condiţii 
precare, scuzabile, fiind prima experienţă cu parteneriatul 
Primăriei. Primarul, în persoană, a onorat evenimentul la care au 
fost cluburi specializate pe turism montan, din toată ţara. Părea 
un start reuşit! 

Anul 2017, pentru care exista promisiunea unui sediu la 
Căminul Cultural, a însemnat un an pierdut pentru relansarea 
Clubului. Sediul nu s-a putut obţine, chiar dacă doar holul de 
trecere şi o cămăruţă pentru o minimă logistică, ar fi dat viaţă unei 
infrastructuri existente, în mod  permanent. Evenimentul anului 
2017, organizat între 3-5 Nov., s-a desfăşurat într-o indiferenţă 
condamnabilă a autorităţii locale, în condiţile în care evenimentul 
era naţional, supramediatizat, şi împlica organizatoric şi Direcţia 
Judeţeană pentru Tineret şi Sport Vâlcea. Ba ne mira şi absenţa 
Oficiului Judeţean de Salvamont, care trebuia să fie prezent, 
pentru un serviciu public specializat. 

Îi amintim acestui serviciu public că s-a constituit şi cu 
susţinerea  acestui ONG! Anul  2017, evenimentul naţional de 
la Voineasa şi-a organizat o expoziţie de prezentare în holul de 
la intrare în Căminul Cultural Voineasa,  iar proba culturală a 

festivalului  s-a desfăşurat într-o sală improprie, neîncălzită, deşi 
promisiunea asigurării condiţiilor ne fusese făcută. Într-o sală 
pavoazată de noi (inclusiv măturatul, ştersul paianjenilor etc.) 
primii care au suportat condiţiile vitrege au fost chiar tinerii 
membrii ai ansamblului local „La Obârşia Lotrului”, care imediat 
după o suită de dansuri ,de cca. 15 minute, nu au mai rezistat în 
frig (cu transpiraţia îngheţată!) şi au fugit să nu se îmbolnăvească. 

Ceilalţi invitaţi, veniţi din ţară, au rezistat, dar au refuzat să mai 
revină pentru premiere aici. Reprezentantul Primăriei… nu a fost 
prezent, aşa că informăm şi noi asupra evenimentului. Aşa nu 
se poate face promovarea turistică a zonei, deşi propaganda 
formelor fără fond , ne induce idea unui paradis şi o neostoită 
preocupare pentru cele bune.  

Anul 2018, anul centenarului de la făptuirea marii unităţi a 
românilor, ne impune în agenda proprie a clubului CTEM LOTRU, 
pe lângă cele intrate în tradiţie, şi acţiuni de recâştigare unităţii 
în comunitate. Ideea unui cenaclu cultural, pentru recâştigarea 
coeziunii elitei locale, un forum local cu pensiunile pentru  
identificarea interesului comun, conferinţe şi simpozioane cu 
specialişti pe probleme de interes, revitalizarea bibliotecii locale, 
prin valorificarea eficace a Biblionetului (cu dotare insuficient 
folosită!) etc . Acţiunile, cu vecinii Voinesei, din judeţele vecine 
(Gorj, Hunedoara, Alba, Sibiu), pe tematica Centenarului şi 
în slujba unor altfel de parteneriate, au nevoie de implicare 
autorităţii de putere  locală, localitatea fiind principalul beneficiar, 
Clubul, fiind organizaţie non-profit şi într-un voluntatiat asumat. 
Un sediu- neapărat în spaţiu public!*- este esenţial pentru 
echidistanţă! Terenul neutru, pentru interesele acum divergente, 
poate genera emulaţia pierdută şi legitima acţiunile în folosul 
comunităţii. 

Nutrim speranţa că analiza noastră poate fi însuşită şi că 
voluntariatul asumat de CTEM Lotru-Voineasa poate fi văzut ca o 

resursă atrasă de la un partener din societatea civilă,  permanent 
la dispoziţie (consiliere, organizare evenimente, acţiuni comune, 
promovare media, evaluarea impactului unor hotărâri ş.a!).

*Sunt multe oferte dinspre pensiuni, pentru sediu, din 
perspectiva misiunii,  ONG-ului, inacceptabile!

Mihai SPORIŞ, 
membru fondator al CTEM-Lotru
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Arhim. Veniamin MICLE

Mari şi minunate sunt faptele istoriei 
creştine legate de mântuirea neamului 
omenesc din robia păcatului şi a morţii, însă 
cea mai impresionantă şi cutremurătoare, 
care depăşeşte legile firii, este Naşterea Fiului 
lui Dumnezeu din Sfânta Fecioară Maria. Dacă 
Naşterea nu avea loc, nu era nici Evanghelia 
bine vestitoare, nici Patimile răscumpărătoare, 
nici Sfânta Liturghie, nici garanţia Împărăţiei 
cerurilor, nici învierea din morţi, nici nădejdea 
vieţii veşnice şi a dobândirii fericirii Raiului.  

Uimit de misiunea cea mai presus de 
mintea şi priceperea omenească, Evanghelistul 
teolog – pătrunzătorul tainelor divine – Sfântul 
Apostol Ioan rosteşte cu o limpezime de cleştar 
adevărul acestei minuni, zicând: „Cuvântul 
trup s-a tăcut şi s-a sălăşluit între noi” (Ioan 1, 
14). Fără comentarii! Fără argumentări! În faţa 
evenimentelor care depăşesc omenescul, nu au 
loc cuvinte explicative.

Minune nemaiauzită! Dumnezeu primeşte 
trup omenesc, ca să intre în comuniune deplină 
cu omenirea; se face ca unul dintre noi, ca să-L 
„auzim, să-L vedem, să-L privim, să-L pipăim 
cu mâinile noastre” (I Ioan 1, 1), ca la rândul 
nostru, să devenim ca El, „fii ai lui Dumnezei”  
(Ioan 1,  12) plini de har şi adevăr.

Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos 
devine piatra de hotar între două lumi, între 
două epoci: una veche şi alta nouă, şi continuă 
să fie între două categorii de oameni: Care Îl 
cinstesc şi I se închină, şi care Îl batjocoresc şi 
Îl hulesc

Această Naştere separă două lumi opuse, 
dar uneşte omenirea într-un Duh nou: Duhul 
dragostei, al iertării şi al comuniunii. Duh 
care lasă o amprentă nouă în sufletul tuturor 
slujitorilor care Îl preamăresc ca Dumnezeu 
adevărat din Dumnezeu adevărat; Duh care 
instaurează pacea, atât de scumpă şi dragă 
tuturor, vestită prin glasul corurilor îngereşti 
în noaptea Naşterii: „Slavă întru cei de sus 
lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între 
oameni bună voire” (Luca 2, 14). Duhul iubirii 
creştine, care nu cunoaşte margini, nici nu 
pune condiţii, ci este binevoitoare, smerită, 
cuviincioasă, adevărată şi îndelung răbdătoare; 
ea nu cunoaşte pizma, lauda, trufia, ci „toate 
le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, 
toate le rabdă” (I Corinteni 13, 7), cum zice 
Sfântul Apostol Pavel, fiind înflăcărat de duhul 
dragostei creştine.

Pentru viaţa întregii omeniri, importanţa 
praznicului Naşterii Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos a fost cunoscută în toată măreţia, 
profunzimea şi sfinţenia ei de către strămoşii 
noştri, afirmaţi de la început în calitate de 
creştini pe arena istoriei. În legătură cu această 
Sărbătoare sfântă există cele mai bogate 
şi frumoase obiceiuri izvorâte din sufletul 
românesc, locul de frunte ocupându-l colindele, 
ca mijloc de manifestare a bucuriei că s-a născut 
Mântuitorul lumii.

Colindele, aceste mişcătoare şi înduieşătoare 
imnuri religioase, au constituit totdeauna 

mângâierea şi încurajarea credincioşilor; prin 
ele, şi-au exprimat credinţa ortodoxă, au 
preamărit virtuţile, au menţinut moralitatea, au 
criticat şi osândit viciile şi păcatele, au îndemnat 
la dragoste şi bună-înţelegere. Expuse de multe 
ori într-un limbaj simplu, uneori fără rimă şi 
ritm poetic, impresionează prin sinceritatea 
trăsăturii spirituale şi tăria credinţei adevărate 
în Dumnezeu şi în biruinţa binelui pe care le 
exprimă.

Colindele au fost primele lecţii de religie 
pentru copilaşi, primite de la părinţii şi bunicii 
lor în serile reci de iarnă, când adunaţi în jurul 
focului din vatră, murmurau melodiile şi lăsau să 
se imprime în sufletele lor plăpânde învăţătura 
despre Fecioara Maria, despre naşterea ei 
feciorelnică, despre suferinţele pruncului Iisus, 
despre ucigaşul împărat Irod, despre evlavia şi 
bunătatea păstorilor, despre magii de la Răsărit 
veniţi cu daruri şi scutece, să-L protejeze contra 
gerului de iarnă. 

Învăţate în frageda copilărie, colindele 
au rămas adânc întipărite în sufletul fiecărui 
credincios; ele trezesc an de an fiorul 
nevinovăţiei, setea după puritatea aşteptării 
lui Moş Crăciun cu daruri mai bogate sau mai 
sărace, dar având fericirea sufletească deplină. 
Acel dor sfânt de-a mai trăi clipele când totul 
era adevărat, totul se petrecea aievea, totul 
avea sens, totul era atât de perfect, totul izvora 
din comuniunea divinului cu umanul, întrucât 
nu exista nici un nor care să umbrească această 
desăvârşire sfântă.

Izvoarele de inspiraţie a colindelor sunt 
foarte diferite, incluzând atât cele de natură 
religioase, cât şi laică. Multe îşi au originea în 
textele Sfintei Scripturi, legate de istorisirea 
evenimentelor privind Naşterea Domnului; 
altele s-au orientat după scenele zugrăvite în 
icoane vechi pe lemn, pe sticlă sau pe pereţii 

bisericilor, iar unele preiau fapte chiar din viaţa 
de toate zilele a credincioşilor.

În primul rând, se cuvine să amintim Pericopa 
evanghelică relatată de Sfântul Evanghelist Luca, 
privind călătoria Fecioarei Maria şi a bătrânului 
Iosif din Galileea la Betleem: „În zilele acelea a 
ieşit poruncă de la Cezarul August să se înscrie 
toată lumea. Această înscriere s-a făcut întâi 
pe când Quirinius ocârmuia Siria. Şi se duceau 
toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa. Şi s-a 
suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, 
în Iudeea, în cetatea lui David care se numeşte 
Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul 
lui David, ca să se înscrie împreună cu Maria, 
cea logodită cu el, care era însărcinată. Dar pe 
când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să 
nască, şi a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut 
şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai 
era loc de găzduire pentru ei. Şi în ţinutul acela 
erau păstori, stând pe câmp şi făcând de strajă 
noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată îngerul 
Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a 
strălucit împrejurul lor, şi ei s-au înfricoşat cu 
frică mare. Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. 
Căci, iată, vă bine vestesc vouă bucurie mare, 
care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi 
Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea 
lui David. Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un 
prunc înfăşat, culcat în iesle. Şi deodată s-a 
văzut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste 
cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: 

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe 
pământ pace, între oameni bună voire!” (Luca 
2, 1-14). 

Această relatare evanghelică a Sfântului Luca 
a dat naştere la o serie de colinde, ca: „O, ce 
veste minunată”, „Sculaţi boierii”, „Închinarea 
păstorilor”, „În oraşul Vitleem”, „S-a născut 
Domnul”şi altele.

Iată câteva versuri, în care se observă 

CRĂCIUNUL
GÂNDURI LA NAŞTEREA LUI IISUS HRISTOS

condeiul ţăranului cărturar, puţin mlădios, dar 
pătruns de o credinţă sinceră: 

„Culcă-Te, Împărat ceresc, 
În sălaş dobitocesc, 
Pe ogrinji de fân uscat, 
De îngeri înconjurat”.
De asemenea, Sfântul Evanghelist Matei 

istoriseşte despre magii de la Răsărit; orien-
tându-se după stea, au găsit pe Hristos şi I s-au 
închinat, apoi I-au prezentat daruri scumpe din 

aur, smirnă şi tămâie: „Iar dacă S-a născut Iisus 
în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată 
magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, între-
bând: Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a năs-
cut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am 
venit să ne închinăm Lui. Şi auzind, regele Irod 
s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el. Şi 
adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, 
căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască 
Hristos? Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa 

este scris de proorocul: „Şi tu, Betleeme, pă-
mântul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic 
între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi 
Conducătorul care va paşte pe poporul Meu 
Israel”. Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, 
a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat stea-
ua. Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi 
şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, 
dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi 
eu, să mă închin Lui. Iar ei, ascultând pe rege, au 
plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră în Ră- 
sărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a 
stat deasupra, unde era Pruncul. Şi văzând ei 
steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte. 
Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună 
cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au 
închinat Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au 
adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă. Iar luând 
înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, 
pe altă cale s-au dus în ţara lor. După plecarea 
magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui 
Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui 
şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, 
fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă. 
Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe 
mama Lui şi a plecat în Egipt” (Matei 2, 1-14). 

Din acest text evanghelic, autorul inspirat a 
compus colinda atât de cunoscută:

„Trei crai de la Răsărit 
Spre stea au călătorit 
Şi-au mers, după cum citim, 
Până la Ierusalim”. 
 Irod, cutremurat de naşterea noului 

Împărat, considerat rival la tronul său, ucide 
toţi pruncii din jurul Betleemului, crezând că-L 
va ucide şi pe Hristos, dar îngerul vesteşte în vis 
pe Iosif ca să ia Pruncul şi pe Mama Lui, să fugă 
în Egipt, descoperindu-i planurile ucigaşe ale 
sângerosului împărat.

În timpul Sfintelor Sărbători ale Naşterii 
Domnului, casele credincioşilor răsună 
de glasul fermecător al colindătorilor, 
transformând sufletul fiecăruia într-un „sălaş” 
sfânt care aşteaptă venirea Noului Născut să se 
sălăşluiască în el, ca mângâiere şi nădejde de o 
viaţă mai bună, mai dreaptă şi mai bine plăcută 
Tatălui Ceresc. 



Ilie GORJAN

Este incontestabil faptul că descătuşarea 
din decembrie 1989 a deschis calea 

unor prefaceri şi transformări de fond în 
viaţa socială, politică, economică şi culturală 
din ţara noastră, cu precădere în domeniul 
asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului. 

Cu toate acestea, în ultimii ani se aud tot 
mai des voci care contestă valorile democratice 
obţinute cu mari sacrificii la sfârşitul anului 
1989 şi care regretă perioada anterioară acestui 
an, comentând simplist că era mai bine atunci, 
întrucât era linişte, fiecare avea un loc de muncă 
asigurat, un apartament, putea să-şi permită un 
concediu la mare sau la munte din salariul pe 
care-l primea, învăţa carte gratuit etc.

Oare aşa să fie ? Au uitat atât de repede 
românii care au împânzit străzile Capitalei şi 
ale marilor oraşe din ţară, pentru ce au ieşit 
în stradă şi ce au solicitat în decembrie 1989, 
emoţionând o întreagă planetă care a urmărit 
în direct derularea evenimentelor ? Nimeni nu 
contestă faptul că în societatea socialistă au 
existat şi realizări pozitive în toate domeniile de 
activitate, istoria acestui neam, aflat permanent 
în calea furtunilor, urmând să o plaseze pe 
locul care i se cuvine într-un viitor mai mult 
sau mai puţin îndepărtat. În acelaşi timp însă, 
nu pot fi nicicum uitate nenumăratele aspecte 
negative din cadrul acelei societăţi, care ne-au 
marcat profund existenţa şi devenirea istorică, 
îndeosebi cele apărute în deceniul al nouălea al 
secolului trecut.

Astfel, deşi conducătorii statului afirmau 
frecvent că în România funcţionează o 
democraţie originală, „unică în felul ei”, bazată 
pe constituirea unor multiple organisme aşa-
zis democratice (Frontul Unităţii Socialiste, 
Consiliile oamenilor muncii, asociaţii şi 
organizaţii de femei, tineret, pioneri, şoimii 
patriei etc) care creau posibilitatea participării 
întregului popor la conducerea treburilor 
statului, în realitate totul era doar o formalitate, 
pentru că deciziile le luau doar cei care se 
aflau în fruntea ţării, al căror stil dictatorial de 
conducere, excludea din faşă orice „ieşire din 
front” a vreunui curajos. Iar cine îndrăznea 
totuşi să încalce regulile democraţiei originale 
impuse de partidul unic în frunte cu …, suporta 
imediat consecinţele curajului său, urmări 
pe care n-ar trebui să le uităm vreodată (ex. 
Canalul Dunăre – Marea Neagră – cel din 
obsedantul deceniu, puşcăriile de la Aiud, 
Sighet, Piteşti, Poarta – Albă, Periprava ş.a., 

NU AVEM DREPTUL SĂ UITĂM !

deportările ţăranilor gospodari din Banat în 
Câmpia Bărăganului etc.).

Totodată, pot fi oare uitate umilinţele pe 
care le-au îndurat românii în goana lor zilnică 
pentru procurarea alimentelor coşului zilnic ?

Nu era localitate din ţară unde să nu vezi 
zilnic cozi interminabile cu oameni care aşteptau 
cu spectrul foamei în suflet (uneori de la ora 
două noaptea) să se „bage” ceva la alimentara 
din colţ, oameni care sperau să prindă măcar 
nişte „adidaşi” sau ceva „fraţi Petrăuş”, cu care 
să se întoarcă victorioşi la copiii ce-i aşteptau 
lihniţi de foame. Se tot afirmă acum că nimeni 
n-a murit de foame în vremea aceea, că fiecare 
avea congelatorul plin cu carne, dar nu se 
precizează prin ce mijloace se umplea acel 
congelator şi nici faptul că produsele din el erau 
consumate în cele mai multe cazuri în stare de 
putrefacţie şi aceasta deoarece orice gospodină 
se hotăra cu greu să scoată un pachet de carne 
din congelator, ştiind cu câte umilinţe şi sforţări 
fusese umplut. 

Seria umilinţelor suportate de noi toţi poate 
continua cu lungile cozi de 2-3 km la benzină 
, unde oamenii aşteptau zile de-a rândul să-şi 
ia cota de carburant (de multe ori păruindu-se 
între ei din cauza tensiunii acumulate), cotă pe 
care majoritatea o depozitau în balcon (punând 
în pericol siguranţa proprie şi a colocatarilor), 
pentru a avea benzină în concediu sau în situaţii 
neprevăzute de care, şi atunci, ca şi acum, nu 
duceau lipsă.

Plecând la drum, cetăţeanul îşi lua benzina 
acumulată, o punea în două canistre în 
portbagajul autoturismului propriu, punându-
se iarăşi în pericol, atât pe sine, cât şi pe ceilalţi 
participanţi la trafic, şi cum aproape toată lumea 
proceda la fel, ne putem închipui ce „bombe” 
pe patru roţi circulau atunci pe şoselele 
României. Omul proceda aşa pentru că în orice 
localitate de pe traseu ar fi solicitat benzină, 
pe lângă faptul că peste tot erau aceleaşi cozi 
interminabile, era întrebat în ce localitate îşi 
are domiciliul şi bineînţeles că era refuzat, ca 
dovadă că „cei mai iubiţi fii ai poporului” nu 
aveau altă grijă decât „protecţia cetăţeanului”.

Şi dacă-l apuca pe bietul cetăţean foamea 
pe drum şi avea proasta inspiraţie să ceară o 
pâine de la un chioşc cu astfel de destinaţie, din 
nou era întrebat de buletin şi iar era refuzat, 
spunându-i-se că nu era alocat la raţia de pâine 
din localitatea respectivă, paradoxal fiind faptul 
că atunci România producea efectiv peste 16 
milioane de tone de cereale, suficient pentru 
a hrăni o bună parte a populaţiei Europei. Dar 
cum foamea-i dădea ghes, era nevoit să intre, 

totuşi, într-un restaurant unde era întâmpinat 
de un chelner arogant şi needucat, ce-l făcea să 
aştepte până-i pierea cheful de mâncare, şi de o 
atmosferă sordidă, cenuşie, specifică perioadei 
de-atunci, pe care o întâlneai, de altfel, la tot 
pasul în toate localurile de alimentaţie publică.

Când mergeai să-ţi cumperi dintr-un 
magazin obiecte de uz personal, găseai în 
vitrine şi galantare numai produse de slabă 
calitate, de prost gust, deoarece tot ce se 
producea în ţară de calitate (şi se producea, nu 
glumă!) mergea la export, iar românului de rând 
îi rămâneau resturile că de, el era obişnuit să 
mănânce zgârciuri, nu ca străinii care trebuiau 
să primească tot ce era mai bun.

Ce poate face omul la drum lung pentru a 
nu se plictisi în maşina-i proprie? Dă drumul la 
radio, evident, să asculte muzică şi, eventual, 
ştirile. Numai că la radio, mai ales de prin 1975 
încoace, se transmiteau ştiri, reportaje, anchete 
etc, toate cu acelaşi conţinut, laude la adresa 
Tovarăşului şi Tovarăşei privind rolul lor în 
„ridicarea necontenită a bunăstării materiale 
şi spirituale a poporului”, ei neavând alt ţel 
decât să construiască socialismul „cu poporul şi 
pentru popor” . Plictisit şi scârbit peste măsură 
de minciunile pe care le auzea, nefericitul 
cetăţean se oprea la chioşcul de ziare să-şi 
cumpere un ziar, dar constata că şi aici pe prima 
pagină trona chipul surâzător al Tovarăşului (la 
început într-o ureche, apoi în două), satisfăcut 
până peste poate de rezultatele excelente ale 
politicii sale interne. Pe paginile celelalte ale 
ziarului la fel, ştiri, comunicate, dezbateri, 
reportaje, toate cu aceleaşi idei de preamărire 
şi zeificare a „epocii de aur”, a „celui mai iubit 
fiu” şi a „tovarăşei sale de viaţă, mamă iubitoare 
şi savant de largă recunoaştere internaţională”, 
ea care citea bioxidul de carbon „codoi”.

Până şi România literară şi Sportul popular 
ilustrau pe prima pagină  aceleaşi chipuri 
„iubite” care nu aveau nicio legătură cu sportul 
şi cu literatura. 

Şi cum mergea omul nostru liniştit la volan, 
odată îşi privea înfrigurat ceasul de la mână 
şi-i dădea bice la motor pentru a ajunge acasă 
înainte de ora 24.00, maşina lui având număr 
cu soţ, iar a doua zi, duminică, circulau numai 
cele fără soţ. Deodată observa că fulgi mari de 
zăpadă îi acopereau parbrizul şi-l determinau 
să reducă viteza până la limita evitării oricărui 
pericol şi să pună în funcţiune ştergătoarele de 
parbriz. La scurt timp, auzea la radio următorul 
comunicat: „Datorită (corect: din cauza) vremii 
nefavorabile determinată de căderile masive 
de zăpadă (abia începuse să dea câţiva fulgi 
de lapoviţă), Inspectoratul General al Miliţiei 
ne anunţă că începând cu data …, ora …, se 
interzice circulaţia autoturismelor proprietate 
personală până când condiţiile de trafic vor 
deveni favorabile circulaţiei”. Şi se gândea bietul 
nostru cetăţean în sinea lui: „Ia uite dom’ne, 
abia e sfârşitul lui octombrie şi parcă văd că, la 

fel ca în anii trecuţi, se va relua circulaţia abia 
în anul viitor prin luna aprilie sau mai ! Mama 
ei de viaţă, dacă asta se mai poate numi viaţă!”

Şi, într-un final, ajungea omul acasă cu 
gândurile şi sufletul răvăşite de tot ce auzise 
şi păţise, îşi făcea un duş cu apă „rece” (că aia 
caldă lipsea cu desăvârşire), punea mâinile pe 
calorifer să se încălzească, dar şi le retrăgea 
grăbit să nu îngheţe de-a binelea, după care, 
văzând că nici în bucătărie nu are şanse să se 
încălzească întrucât gazele abia mai pâlpâiau, 
mergea în sufragerie şi da drumul la televizor 
să se relaxeze cât de cât. Pe imaginea alb-
negru Tovarăşul perora cu gesturi ample cam 
aşa: „Dragi tovarăşi şi pretini, este un adevăr 
de necontestat că în ultimii 25 de ani, printr-o 
politică înţeleaptă, partidul nostru a reuşit 
să ridice necontenit nivelul de trai material şi 
spiritual al poporului român, prin construirea 
de locuinţe, creşe, grădiniţe, spitale, şcoli, 
precum şi printr-o bună aprovizionare a 
populaţiei cu produsele necesare traiului (urale 
şi aplauze prelungite). Stimaţi tovarăşi, numai 
un om de rea credinţă nu poate să aprecieze 
realizărili minunate ale clasei muncitoare din 
Rumânia în alianţă cu ţărănimea cooperatistă 
şi cu alte categorii de oameni ai muncii, şi noi 
le spunem hotărât acestor domni că poporul 
român va continua să meargă neabătut pe 
calea deschisă de partid, care nu este alta 
decât calea spre culmile cele mai înalte de 
progres şi civilizaţie, dincolo de care se zăresc 
zorii luminoşi ai comunismului, iar socialismul 
va dispărea când va face plopul pere şi răchita 
micşunele (aplauze furtunoase, toată asistenţa 
scandează în picioare „Ceauşescu – P.C.R., 
Ceauşescu şi poporul”)”.

Tocmai când omul nostru se pregătea să 
arunce televizorul pe fereastră, se stingea 
lumina aşa cum se întâmpla în fiecare seară 
( curios era faptul că niciodată nu se stingea 
lumina în timp ce se transmitea cuvântarea 
Tovarăşului) şi atunci renunţa la un gest pe care 
sigur a doua zi l-ar fi regretat. Bea cu soţia un 
nechezol la lumina lumănârii şi apoi îi spunea: 
„nevastă, hai să ne îmbrăcăm ca să ne culcăm, 
că mâine o luăm cu „bunăstarea” de la capăt, 
fi-i-ar bunăstarea a dracu să-i fie că nu mai 
crapă odată ! Taci, măi bărbate, că poate te 
aude cineva şi dai de dracu, ştii bine   ce-a păţit 
vecinul de la 6 !”.

Nefericitul se gândea atunci să facă dragoste 
cu nevasta, dar când şi-amintea că ultima oară 
era să-i moară în braţe întrucât apelase la o 
babă s-o scape de sarcină, îi pierea cheful şi 
renunţa.  

Acest remember, cu un uşor accent de 
pamflet, are menirea, acum când se împlinesc 
28 de ani de la evenimentele din decembrie 
1989, de a convinge pe cei care au uitat aceste 
lucruri urâte, dar şi pe guvernanţi care, la rândul 
lor, nu trebuie să uite că acela care nu cunoaşte 
istoria, riscă s-o repete.

Sine ira  et studio! (Fără ură și fără părtinire!)
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- Şi cum  îţi  spuneam, a  plouat  mult de tot cândva pe aici, 
zise tânărul care privea florile şi iarba de pe poiana însorită. Au 
fost înecuri şi pagube cum nu s-au mai pomenit. Deşi oamenii 
acelor vremuri au fost prevestiţi, ei nu au vrut să se schimbe 
continuând pe drumul cel greşit.

-  Să fie vorba oare despre acel călăreţ strălucitor?! Tânăra 
zâmbi puţin  ironic.

-  Da, despre acela care îi îndemna pe oameni să uite răul şi 
să devină mai buni.

-  Şi tu crezi oare aşa ceva?!
- Da, pentru că mi-a povestit străbunicul meu şi el n-a minţit 

niciodată.
-  Cine? Bătrânul Noe?!
- Chiar el. Şi pentru a mă convinge că ceea ce a spus este 

adevărat, cu puţin timp înainte de a muri m-a dus acolo. Deşi 
nu aveam decât vreo zece ani şi de atunci au trecut alţi zece, îmi 
amintesc totul de parcă ar fi fost ieri. Vezi acolo, pe vârful acelui 
munte care se zăreşte în depărtare? Arată undeva în dreapta.

- Da.
- Şi ce crezi  că am văzut?
- Nu cumva o barcă mare?!
- Ba da.
- Şi ce vrei să spui cu asta?
- Că tot ce ţi-am spus este adevărat.
- Dar tata spunea că barca aceea  nu a plutit niciodată pe 

apă. Mai mult, zicea că toate acestea nu sunt decât nişte basme 
născute din dorinţa bătrânilor de a im-
presiona pe cei de azi arătând că pe vre-
muri se trăia conform datinilor. Iar azi… azi 
nu se mai respectă obiceiurile străvechi. 
Astfel, noi suntem călcătorii de lege.

- Nu te supăra, dar tatăl tău se înşeală 
amarnic. Noe, care a fost cel mai bătrân 
om care a trăit în satul nostru, nu a 
minţit niciodată, iar unele lucruri despre 
care mi-a vorbit în copilărie, astăzi s-au 
împlinit. Spunea…

,,Ai să vezi cum boierii vor rămâne fără 
moşii. Cum unii vor fura de la vecin uitând 
buna cuviinţă şi frica de Dumnezeu. Ai să 
vezi cum floarea ruşinii îşi va pierde tot 
mai mult culoarea mov care va ajunge de 
la mărimea unui deget cât este azi până la 
mărime unui bob de grâu. Restul va fi albă, 
dar acel alb este o culoare înşelătoare.” 
... ,,Când vor fi toate acestea, bunule?” 
...  ,,Nu peste multă vreme. Vei trăi şi 
vei vedea multe bune şi rele. Dar atunci 
eu nu voi mai fi aici.”,, Cum nu vei mai 
fi, bunule?!”... ,,Adică, dragul moşului, 
într-o zi eu voi pleca departe. După aceea 
voi lipsi o săptămână, două, o lună… sau 
poate o jumătate de an. Iar tu vei uita pe 
bunul la fel cum ai uitat jucăria pe care ai 
pierdut-o acum o lună, pisica aceea care 

NEPOTUL LUI NOE
a murit anul trecut sau durerea de la degetul la care te-ai tăiat 
acum două zile.” Privind-mi mâna dreaptă a continuat: ,,Acum 
chiar că  nu mai umbli legat!” ... ,,Cum să nu mă vindec, bunule, 
când mata mi-ai pus ceva pe deget care este drept, atunci m-a 
cam usturat, dar apoi mi-a trecut tăietura de parcă nici nu ar 
fi fost vreodată.” ... ,, Ei, vezi cum uită omul de durere! Aşa vei 
uita şi tu cum arăta moşul Noe.”,, Cum să te uit, bunule, chiar de 
vei pleca un an sau doi îmi va fi dor de dumneata, dar nu te voi 
uita.”,, Oh, dragul bunului, mai ştii ce ai mâncat alătăieri sau cum 
arăta străinul care a trecut acum o săptămână prin faţa porţii?” 
... ,,Am uitat, bunule…” ... ,,Aşa vei uita şi cum arăta bunul, dar 
poate nu o să uiţi vorbele mele. Noi suntem mici precum un 
muşuroi de furnici. Ne zbatem, strângem ba una, ba alta, iar când 
să ne bucurăm de roadele agoniselii noastre un firişor de apă s-a 
strecurat. Acesta a crescut, iar când a devenit pârâu ne-a spălat 
urma de pe acest pământ care este la fel de roditor precum şi 
vechiul Rai din care au fost alungaţi Adam şi Eva atunci când au 
fost înşelaţi de şarpe. Însă şarpele nu va pieri niciodată. Cât vor fi 
oameni sub soare şarpele va trăi, iar ispita va fi veşnică…”

-  Frumos mai povesteşti! Zice tânăra surâzând.
- Cum îţi spuneam şi mai înainte, barca aceea mai există şi 

acum. Ştergându-şi o lacrimă tânărul continuă: Atras de amin-
tirile copilăriei, acum vreo două zile am fost în locul unde m-a 
dus străbunicul cu puţin timp înainte să ne părăsească. Am vă- 
zut barca aproape putrezită. Iar pe ceea ce a mai rămas din ea, 
adică printre scândurile cândva unite cu smoală, am văzut 
nămol uscat transformat în lut care era împrăştiat peste tot.  
Nu am putut să mă abţin şi am luat o bucăţică dintr-un lemn 

pe care am să ţi-o arat îndată. Scoate din 
buzunar un obiect înfăşurat într-o bucată 
de pânză. Priveşte-o!

Tânăra  privind uimită bucata din lemn 
care era învelită în pânză:  

- Nu ştiu ce să mai zic. Dar ce ar fi să 
mă duci şi pe mine acolo ca să văd barca!

- Te încumeţi? Este mult de mers până 
la poalele muntelui şi greu de urcat până 
în vârful lui!

- Încearcă şi vei vedea! Zise ea râzând.
- Oricum, bătrânii noştri nu credeau 

că vremea lor a fost cea mai bună.
- Da?! Dar tata spunea că şi bunicul  

său îi povestea despre răutatea celor 
tineri care nu mai respectă obiceiurile 
străvechi.

- Asta e altceva. Cert este faptul că în 
trecut a fost şi rău şi bine. Iar când răul 
a devenit mai puternic, a plouat de s-au 
înecat toate. Dar mai înainte a fost o 
arşiţă de pomină, iar lăcustele au intrat în 
lanuri distrugând recoltele. După aceea a 
urmat o foamete şi boli nenumărate. Noe 
a plutit cu barca sa peste ape atunci când 
s-au ridicat acoperind vârful muntelui 
multe zile în şir.

 - Dar ia priveşte!
- Ce vezi? 

-  Cineva în veşminte albe şi strălucitoare ne priveşte cu blân-
deţe, spuse ea gânditoare.

- Unde este?
- Acolo! Arată ea în partea dreaptă. Dar ce pace şi blândeţe  

pluteşte în aer! Parcă ar fi un înger. Nu pot uita ce spunea 
bunica….

,, Nu uita, micuţo, îngerii ne veghează şi ne păzesc de rău.” ... 
,,Unde sunt, bunico?” ... ,,Peste tot în jurul nostru. Ei ne îndrumă, 
ne călăuzesc în momentele grele şi ne ajută întotdeauna.” ... ,, 
De ce nu îi vedem?!” ... ,,Îi vedem fetiţa mamei în vise, în razele 
de soare sau îi simţim în locurile liniştite. Îi recunoaştem prin 
faptul că în jurul lor este multă pace şi blândeţe.”

- Mi-ai amintit de bunica mea. Şi ea îmi vorbea despre îngeri. 
El, revenindu-şi  din reverie zice: Unde este îngerul acela?

-  A dispărut, dar parcă îl aud cum spunea: „Iubiţi-vă mult. Fiţi 
fericiţi şi uitaţi pentru totdeauna să faceţi rău!”

 - Se poate…
- Ce zi frumoasă! Zefirii ne mângâie fruntea, izvoarele ne 

încântă auzul cu susurul lor cristalin. O linişte nefirească pluteşte 
peste tot. Cerul albastru este de o puritate nemaiîntâlnită, iar 
păsărele cu trilurile lor ne mângâie auzul şi ne desfată sufletele. 
Pe câmpuri florile multicolore îşi revarsă parfumurile.

- Parcă simt şi eu o bucurie nefirească! Zise el visător.
- Poate această zi este începutul unei noi ere a fericirii în care 

oamenii se vor întoarce în Eden?
- Poate… dar pari cam gânditoare. Ce este cu tine?
-  O voce mi-a şoptit ceva nelămurit.
- Este vocea sufletului. O voce ce vine din adâncul inimii şi 

care ne ajută în momentele dificile ale vieţii.
- În sfârşit, când o să-mi mai povesteşti ceva din timpul 

bătrânului tău Noe?
-  Atunci când va sosi din nou Vestitorul!
- Şi eu îţi voi povesti despre ceea mi-a spus bunica mea  

Maria.
-  Maria! Parcă mi se pare cunoscut numele. Nu a fost cumva 

acea femeie care vindeca  multe boli.
- Ba da a fost fata lui Ana şi Niculaie din Călimăneşti.
-  Din Călimăneşti zici?!
- Da din acel minunat loc binecuvântat de Dumnezeu, din 

Călimăneşti. Dar despre  cei doi şi despre acest loc minunat o să  
vorbim mâine.

Pojorâta este singurul loc de pe pământ unde Dumnezeu i-a lăsat pe Adam
şi pe Eva să trăiască în rai, mai departe, până în veacul vecilor ce va să vină. 

        Am revenit în Pojorâta după 60 de ani adusă de un prieten drag, fără de care 
n-aş fi avut acest curaj. Am trăit toţi aceşti ani visând-o. Am trăit toţi aceşti ani 
într-o amorţită şi dureroasă aşteptare. Smulsă din Pojorâta ca din matricea maternă, nu la timpul 
timpului ci dureros de lent şi nu dintr-o dată, ci, bucăţi, n-am reuşit niciodată să mă recompun în 
întregime unde am copilărit mai apoi, iar nevoia de a fi întreagă la suflet, ca un vid absorbitor mă 
chema necontenit. În răstimpuri de linişte, prin somn sau cu ochii deschişi, hălăduiam prin sat cu 
gândul, sau prin curtea casei sau prin casă, deschizând uşile, uitându-mă pe ferestre, furişându-
mă în vreme, în timp, din ce în ce mai adânc, atât de mult încât mirată, mama a acceptat, uimit-
speriată, că cea mai veche amintire pe care i-am povestit-o era de pe când aveam şapte luni...
Eram în braţe la ea, mă ţinea întotdeauna pe partea sângă, probabil pentru libertatea de acţiune 
a mâinii drepte în care, în acea secvenţă avea o lingură, era seară, lampa cu gaz era aprinsă şi 
stătea la locul ei în cui deasupra sobei, pe plita sobei fierbea ceva. Amintirea e ca o fotografie, 
ca un cadru static de film. În acest decor au intrat pe uşa mare a bucătăriei doi oameni, au vorbit 
ceva cu mama şi i-au dat o cutiuţă în care erau o duzină de sticluţe mici, transparente, lunguieţe, 
cu căpăcele de cauciuc moale,gălbui la culoare şi cu crăpături. Cutiuţa răspândea un miros iute, 
pregnant, de medicament. Mai târziu, mult mai târziu, povestindu-i mamei această amintire, 
mama a recunoscut scena amintindu-şi că din spital unde era internat, neavând altceva să-mi 
trimită, tata  mi-a trimis ca să mă joc, o cutiuţă cu sticluţe goale de insulină.

Acum, după 60 de ani, din acelaşi loc, chiar de lângă casa noastră, fiind găzduită de o vecină  
(fostă colegă de joacă), am văzut răsăritul soarelui. După 60 de ani, realizez practic unde era 

„răsăritul”-estul. Brusc îmi aduc aminte altă scenă din acea copilărie fericită. 
Bunica, în genunchi, lângă masă, în sufrageria unde dormeam, îşi spunea 
rugăciunile  (-De ce te aşezi numai acolo, bunică? -Fiindcă într-acolo e estul, 
adică răsăritul). Alături, în bucătărie, dormea, sau încerca să doarmă, Natalia, 

servitoarea noastră. Eu, sau noi când eram amândouă (şi eu şi sora mea) ne făceam că dormim, 
dar ne uitam curioase la ea de sub plăpumi. Bunica începea să se roage, invariabil cu aceeaşi 
rugăciune, cu un glas molcom, uşor mormăit, mărunţit de cruci largi, mari, generoase, pe care le 
croia de sus în jos şi spre umerii amândoi:  „Împărate ceresc,/  mângâietorule,/  duhul adevărului,/ 
care pretutindenea eşti”...şi se oprea încruntată:

-Tu, Natalie, ai închis găinile?
-Da, doamnă...urma iar cu glas monoton, senină ca şi când nu s-ar fi fost oprit mai adineauri:  

„...toate le-mplineşti,/ vistier de bunătăţi,/ dătătorule de viaţă...” iar pauză a aminte în rugăciune, 
iar întrebare cu glas precipitat:

-Da, la porc ai dat pe sară? 
-Da, doamnă.  „...vino, Bunule,-ntre noi/ şi ne  izbăveşte/  de tot păcatul...” şi iar vorbea:                                                                                                                            
-Tu, ţi-a dat înapoi Saveta ouăle de i le-am dat pentru cloşcă?
-Da, doamnă...                                                                                                                                                                                                                                 
-Şi unde le-ai pus?  
-În cămară, doamnă!   „...că a Ta e Puterea,/  şi slava,/  şi iertarea,/ acum, şi-n vecii vecilor...”
-Da tu ai mâncat, Natalie?
-Da, doamnă...  „...Amin!...”

  Ligia NICOLESCU (Pojorîta 28 12 16)

Notă: 
Două picturi pe lemn de P. Cichirdan: Noe şi Nepotul lui Canan, 
2004



Prin această legislaţie s-au creat amenzi de două ori mai 
mari decât salariul minim pe economie: pentru parcare 

ilegală sau staţionare interzisă, fără bilet de parcare de un leu!  
Ne referim la perioada 2005-2010...S-au dat amenzi chinuitoare 
pentru oprirea şi staţionarea interzisă (acolo unde au vrut muşchii 
consilierilor cu sau fără maşină adică pe toată lungimea străzilor 
Calea lui Traian şi Tudor Vladimirescu din Râmnicu Vâlcea. 

În timp ce la Tribunal şi Judecătorie şi în atâtea alte locuri 
maşinile erau parcate pe trotoar!...S-au ridicat maşini şi s-au 
depozitat nu se ştia unde, iar mai apoi scoaterea lor era făcută 
contra o taxă, în batjocură, care depăşea costul a două călătorii 
cu autobuzul pe distanţa Râmnicu Vâlce-Bucureşti...O legislaţie 
la bunul cherem al consilierilor locali care nu respecta legislaţia 
naţională...De când au dat jos semafoarele în Râmnic nu se 
mai poate circula fără nervi şi totul în deruta totală a şoferilor...

S.O.S. LEGISLAȚIA LOCALĂ 
INAMICUL NUMĂRUL UNU AL CETĂȚEANULUI!

Noaptea este un pericol să treci strada pe la sensurile giratorii 
(luaţi aminte la Piteşti cu sensuri giratorii teşite pe patru părţi), 
că te spulberă şoferii orbiţi de farurile de pe contrasens, la ieşirea 
din ele. Se circulă bară la bară datorită haosului din cele două 
intrări în oraş, cea din nord şi cea din sud!...Două sensuri pe strada 
Carol! sau fosta Argeş... cu autobuze de o parte şi alta la nici 5m 
de ferestrele blocurilor... Păi ştiţi ce spune Legea? Adică cum? 
au mai fost două sensuri pe vremea incredibilă a comuniştilor, 
care, mai deştepţi, au făcut strada V.I Lenin pietonală între Liceul 
N. Bălcescu şi podul Vinerii Mari! ăia au plantat flori pe asfalt, 
şi ghivece, de ni s-a dus vestea de „Fluieraşi” după ureche,  
mai ceva ca aceia care au acompaniat galeria chimiştilor la fot- 
bal, când au câştigat Cupa României şi au jucat cu o echipă 
irlandeză! 

Şi nu numai în acest domeniu al circulaţiei rutiere, care 

trebuia, cumva să justifice şi cumpărarea dâmburilor-hopuri 
pe motivaţii europene, mutându-le de colo, colo, dar mai ales 
prin Ordine-Regulamente locale care reglementează finanţarea, 
atenţie, activităţilor de cultură scrisă, şi de recreere, şi care nu 
ţin cont de legea 186 din 2003, onor primărie, acordând sprijin 
financiar, după comportamentul catastrofal dintre 2003 şi 2016, 
doar sportului şi activităţilor curente din şcoală-învăţământ, 
adică, celor total inverse legii 186 din 2003! Păi aţi uitat domnilor 
din primărie ce aţi făcut în perioada indicată cu ridicările de 
maşini? când ne-aţi răsturnat oala cu mâncare de câini în maşină 
nouă şi ne-aţi răpit-o cu tot cu acte...În Bucureşti s-a făcut şi 
puşcărie pentru astfel de abuzuri...Dar desigur aţi uitat, altfel 
nu aţi mai lua decizii şi face asemenea Regulamente (cu puteri 
de lege!). Noi avem pregătit un dosar cu tot ce a constituit 
comunicare scrisă dintre noi şi dvs. comisii din Consiliu Local!

S.O.S. LEGEA PENSIILOR UNICĂ 
ŞI REPERCUSIUNILE EI CRIMINALE...

LEGE MASCĂ A PENSIILOR DIFERENȚIATE

14 ianuarie 2015: MANOLESCU DESPRE SCRIITORII DIN PUŞCĂRII, 
DAR ŞI DESPRE NOII SCRIITORI DIN USR... „TOȚI FOARTE BUNI, DAR 

PROFESORII CARE I-AU APROBAT SĂ FIE DAȚI AFARĂ!”

Îl înţelegem pe dl Manolescu cînd spune că indiferent cine este, solicitantul, dacă confraţii (el a zis colegii) îl apreciază, 
şi are şi una, două, trei cărţi înseamnă că poate să intre în USR...Numai că în realitate, „Conteză ce spun criticii!” ...Ne-
am săturat măi  domnule Manolescu de autoritatea asta nenorocită şi imorală din literatura română: cu borfaşi, critici 
(cum spune legea monumentului de for public-„nepătaţi”!) făcuţi la cincizeci de ani, ziarişti sub oblăduirea dumitale, 
de tip nou-european-sau de tip vechi-legionar; cu şefi de catedră de critică literară făcuţi pe malul Oltului sau malul 
Jiului, cu doctori făcuţi pe bani sau influenţă politică, care nu te supăra, sunt toţi una şi pământul, fie de la ... (cu 
„admirabilul” Năstase în frunte), fie de la ...(coasociat în boala râioasă numită USL), fie de la...PAC. Nu-ţi dai seama dl 
Manolescu, cu ce terorişti ai „penei” şi „penelului” te-ai înhăitat mai ales în ultimii şase, şapte, opt ani? cu ce derbedei, 
farsori, joci în revistele tale subvenţionate încă din 1949!..Lucrezi şi faci pe niznaiul!...Cu ce „apostoli” ai răului, mai 
răi decât colegionarii-comuniştii-care ţi-au „dat foc” la familie, te-ai înconjurat...şi, de ce fel de filiale, cum este şi cea 
de la Craiova, te-ai înconjurat, şi care bate toate recordurile, în alegerile şi aprobările pe care până la urmă tu l-ai dat! 
Dacă noi îţi spunem asta, de aici, de la Râmnicu Vâlcea, de unde eşti, şi unde nu ai fost în stare să faci o filială USR; şi, 
unde, când erai mic îţi îngheţau picioarele (neavând încălţări căci se dădeau pe cartelă, celor care „meritau”) din cauza 
hoardei legionare şi mai apoi cea comunistă (cu care se aliase), care te-a educat şi reeducat, reeducând şi tu, la rândul 
tău, după 90, pe acelaşi drum ca de la 49 încoace şi la care nu ai renunţat...păi ce să-ţi mai spună ceilalţi! vedem şi 
noi ce îţi spun prietenii prin presa centrală, dar să nu te superi, tu eşti la cârma unui ONG care acordă pensii...mâna 
ta! Păi a vorbi de USR, după 2007, este ca şi cum ai vorbi de Reich-ului german al lui Goebbels sau de administraţia 
„Castelului” lui Kafka! Păi, când s-a mai pomenit aşa ceva să dai pensii fără să fi lucrat vreodată, jumătate din pensia 
pulimii (legală) greu pusă de o parte; pensie de birjar, de măturător, de portar, de învăţător, de profesor de ciclu 
mediu...orice, numai să fi ajuns scriitor! Există astăzi vreun ministru sau dictator de stat care să dea pensie cuiva, chiar 
„scriitor de US” doar aşa, doar că este membru USR? doar cu ţuică, cu benzină, cu ceva prefeţe, cu ceva comentarii 
aranjate...în revistele tale cu limbaje traumatizante? cu redacţii fără sedii, prin cârciumi, prin decanate, fără registre de 
înregistrare, fără nici o o-bli-ga-ţie! de arhivare, de urmărire, de analiză, de control...să dai pensii fără nici o pretenţie 
materială minimală, ci numai de „critică literară”? ...Vai de noi popor cu izmene rupte în cur...democrat, uselist, uapist, 
tehnocrat, falsificator, securist, anarhist, comunist, regalist, specialist în furat, hoţ din naştere, îndoctrinat, mai nou 
şi scriitor de USR-muzicolog de UCR-pictor de UAP!...UZPR-ist cu „15 ani” de politrucie sau comentator sportiv, toţi, 
vameşi la pensia fără muncă, fără trudă, pensia din mila unui stat dirijor la bani de pomană sau de furat din troica 
europeană... 

   ...Când mă uit la dumneata domnule Nicolae Manolescu, îmi dau seama că Dumnezeu are în subordine şi binele, 
şi răul.

HIMERA COMUNISMULUI, RĂMÂNE, TOTUŞI, EFIGIE!

Dacă e să construim o efigie a comunismului, ea ar arăta cam aşa...Manolescu a trăit sub comuniştii răi care 
l-au fugărit pentru că părinţii au fost legionari. Dar tot el a trăit şi sub comuniştii buni care l-au exploatat. Rezultă că 
Nicolae Manolescu este un produs pozitiv al comunismului. Care, Nicolae Manolescu, este ca şi Marin Preda; doar 
că acesta din urmă nu a avut părinţi intelectuali, ci ţărani, cu căruţă. Iată paradoxul epocii lui Nicolae Ceauşescu, 
care, ca şi Ana Pauker au fost bine intenţionaţi...

Urmează... BIBLIA ŞI CETĂȚEANUL MILENIULUI TREI şi S.O.S. CULTURA, NU ARE NEVOIE DE INSTITUȚIONALIZARE... 
DE BREASLĂ, DA!

El ZORAB (rămas fără cal) 

Altă chestie

E scoaterea la pensie.

Astăzi eşti funcţionar

Însă mâine pensionar.

Poate te interesează

Pensia cum se calculează.

Ei, uite cum se calculează:

Din 35 de ani servici

Care vor fi socotiţi

Scazi primii ani de şcoală

Şi absenţele de boală,

Zilele de sărbătoare,

Orele suplimentare,

Plus un an şi patru luni.

Tragi o linie şi aduni.

Pe urmă imparţi la cinci, apoi

Ce-ţi dă inmulţeşti cu doi,

Scazi anul cand te-ai născut,

Adaugi tot ce-ai scăzut

Şi la cifra ce-a ieşit

Pui un zero la sfârşit.

Anii pentru însuraţi

Se vor socoti dublaţi

Adică ani de război

Socotind că-n vremea asta

Te-ai războit cu nevasta.

La totalul obţinut

Pui trei zero la-nceput

Scazi anii de celibat

Ridici restul la pătrat

Şi-astfel într-o primă fază

Afli sumele de bază.

Apoi le extragi la toate

Rădăcinile pătrate

Şi la suma dobandită

Aplici cota cuvenită,

Care nu trebuie să fie

Mai mare de 5 la mie.

Din suma rămasă brută

Scazi 4 şi 8 la sută

Trei la mie la pompieri,

Impozitul pe averi.

Supracota respectivă,

Taxele pentru colivă,

Cinci la sută pentru dric,

Pe urmă nu mai scazi nimic.

Din totalul rezultat

verşi 2/3 la stat

Şi restul ţi se cuvine

nu ştiu dacă mă exprim bine.

ALGORITM DE CALCUL 
AL PENSIILOR

Constantin TĂNASE

foto Wiki

14 nr. 3/2017



nr. 3/2017 15

Astăzi 08 aprilie 2017, orele 16.00, clopotele Arhiepiscopiei 
ne-au chemat la Biserica Toţi Sfânţii, biserica tuturor 

vâlcenilor, să pornim într-un pelerinaj în ajunul Floriilor, în 
centrul istoric al Râmnicului, desigur, cel care a mai rămas, 
centrul vechi şi istoric fiind demolat de cei care au fost la putere 
în anii de avânt economic şi cultural ai anilor ’70, şi, care, cam tot 
aceiaşi-ai lor urmaşi, astăzi, l-au înlocuit cu 
o groapă pe care, ca să o astupe, le-a trebuit 
patru-cinci ani şi cât o mai dura! Din păcate, 
din 1970 şi până în prezent, blestem sau nu 
împotriva vâlcenilor, acest centru a rămas 
teren viran, politrucii vâlceni nesfiindu-se să 
tot schimbe faţada tăpşanului, construind şi 
reconstuind, ca în scuarul dintre Tribunal şi 
Judecătorie, ...trepte! Trepte spre lumină, 
lumina ceauşistă şi comunistă! aprinsă în 
mâna zeiţei dreptăţii de pe acoperiş şi, care, 
înainte avea un cântar.  Erou va fi cel sau cei 
care vor reface cât de cât faţadele vechiului 
Râmnic pe acest loc golaş, groapă, după 
chin de ani acoperită! Şi, care, vor demola 
treptele redând circulaţiei rutiere această 
bucată din bulevardul Tudor Vladimirescu, 
descongestionând de maşini, centrul! 
Adevărul este că de atâtea scurtcircuitări 
(strada Magheru, strada Regina Maria, 
strada Mihail Bravu, strada Tudor 
Vladimirescu, care, odată, traversau oraşul 
pe direcţia est-vest) circulaţia în viitor va 
deveni un calvar.

   Cortegiul pelerinajului s-a format în curtea Bisericii Toţi 
Sfinţii, cum spuneam, a tuturor cetăţenilor, ctitorită pe la 1766 şi a 
cărei pictură a fost executată de „Nica sau Ica Dimitrie Ierodiacon. 
Pictura s-a executat pe parcursul unei perioade îndelungate” 
(wiki 2017) fiind una dintre cele mai frumoase, desenul, fiind 

HRISTOS S-A NĂSCUT! 
ŞI LA MULȚI ANI! ŞI VIAȚĂ LUNGĂ ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE 

VARSANUFIE!
influenţat de fresca de la biserica din Gura Văii-Bujoreni, tot cam 
de atunci (1758); ctitorie a lui Gheorghe pârcălab ot Bogdăneşti, 
care a fost şi abagiu (negustor de abele-stofă).. Biserica Toţi Sfinţii 
a fost recondiţionată de pictorul Tudor Popescu din Râmnicu 
Vâlcea şi de pictorul Nicolae Sava din Bucureşti, după anul 2000. 
„Ctitoria s-a dorit a fi o replică misionară dată austriecilor după 
ocuparea Olteniei din 1717-1738, care distruseseră Biserica 
Buna Vestire şi construiseră pe ruinele schitului franciscan din 
Râmnicu Vâlcea Biserica Băreţiei Sfântul Anton de Padova. ...A 
fost construită, între anii 1762-1764, de episcopul Grigorie 
Socoteanu, Hagi Constantin Malake şi Theodor monahul, 
egumenul mânăstirii Drobuşa, cărora li se adaugă mai târziu Ioan 
şi Bica Lahovary. ...  Aici, sub bolţile ei, la 1848, s-au sfinţit  şi 
binecuvântat  steagurile  armatei revoluţionare din Bucureşti şi 
a Pandurilor  conduşi de generalul oltean  Gheorghe Magheru  şi  
s-a celebrat la 20 iunie 1848 Constituţia Țării Româneşti” (istorie 
locala.ro-Nicu Angelescu, 1957). 

Pentru basarabenii şi bucovinenii evacuaţi în martie 1944 
această biserică a fost un adevărat liman, aici, slujind şi părintele 
Silvestrovici, care a reuşit să-şi construiască o casă peste drum de 
actuala Biserică Sfinţii Apostoli, din nordul oraşului, fostul cartier 
„Versail”... 

   Foarte multă lume la acest pelerinaj din ajunul Floriilor, zi 
în care, în 1940, s-a născut lângă Hotin dirijorul român Modest 
Cichirdan, singurul muzician din judeţul Vâlcea (evacuat în 1944) 
care apare în „Istoria muzicii universale în date”, apărută în 1980, 
şi scrisă de Iosif Sava şi comp...

   Râmnicu Vâlcea, cu nici 10 000 de locuitori în 1944, astăzi 

cu peste 100.000! Oraş în care populaţia, după cum vedem,  
a crescut, dar cultura, cu ce a avut ea mai frumos: muzică, tea- 
tru, arte plastice, de prin 1970, dând înapoi, ruinându-se, 
ajungând în 2005, 6, 7 o ruşine, culminând cu instituţionalizarea 
ONG (uniuni de creaţie) de stat şi apariţia maeştrilor fără ucenicie 
la maestru, dar cu doctorat şi şcoală superioară spre sfârşitul 
vieţii!  

   Este meritul Episcopiei Râmnicului, apoi al Arhiepiscopiei, şi 
mai apoi, şi mai ales, al ÎPS Varsanufie, care, totuşi, au salvat ceva 
din ce mai putea fi salvat, au mers înainte, neabdicând, niciodată, 
de la calitate; şi-au construit, tot timpul, propriul ambient  social-
cultural. 

Considerăm că toţi înalţii prelaţi ai Vâlcei au fost nişte eroi 
ştiind să-şi conducă „turma” şi propriul lăcaş, să nu se supună 
canonului demonic al vremurilor, comunist şi post  comunist, şi 
după 2000, mai ales! Biserica a ştiut să se desprindă de sistem 
şi să respire, să aducă aer proaspăt şi adevărat peste acest ţinut 
minunat...

În timp ce puterea oraşului, vremelnică desigur, cu 
precădere din 2014 spurcă cultura oraşului favorizând producţia 
subculturală, cultură cu poalele în cap, Arhiepiscopia Înaltului Dr. 
Varsanufie sprijină cu cuvântul mai ales, dar şi cu fapta, cultura 

scrisă a acestui oraş, respectând şi legea, 
batjocorită de cinci ani, aici, la Râmnicu 
Vâlcea, Legea Culturii scrise! aliniindu-se 
organizaţiilor civice şi culturale, naţionale, 
din Bucureşti, şi din afară-străinătate, care, 
culmea, în ultimii ani o laudă neştiind prin 
ce greutăţi trece (vezi distincţiile câştigate 
intern şi extern de publicaţiile de cultură 
scrise ale Intol Press-ului). De aceea, 
se cuvine ca în aceste zile de supremă 
lumină venită de la Mântuitor, Învierea 
Domnului, în ajunul Floriilor, când a avut 
loc pelerinajul, să spunem şi noi în faţa 
Arhiepiscopiei Râmnicului şi în faţa tuturor 
mânăstirilor noastre legitime un sincer 
şi din inimă „Hristos a Înviat” şi să urăm 
înalţilor prelaţi şi stareţi vâlceni La Munţi 
Ani, multă sănătate, şi putere în munca pe 
care o depun pentru comunitate şi pentru 
Dumnezeu...Realitate fără spirit nu există!

Aceleaşi urări le adresăm tuturor 
parohiilor vâlcene, acum, la data publicării 

articolului, înainte cu puţine zile de Sfântul Crăciun, 2017. La 
Mulţi Ani, 2018! când Intol Press împlineşte un sfert de secol, 
Cultura vâlceană, unsprezece ani; Povestea vorbii 21, şase şi 
treisprezece ani; Forum vâlcean, patru ani; şi Cultura Ars Mundi, 
şapte ani!

p.cickirdan  



Nu mai spunem nimic de aleile Zăvoiului şi de 
transformarea sa în parc de distracţii pentru copii şi 

bătrâni...Cât de curând va trebui reparată şi gafa asta edilitară 
care umple de ruşine perioada luminoasă de conducere a ţării 
de către Barbu Ştirbei. Nu mai repetăm anume să vorbim despre 
obligativitatea vâlcenilor de a moderniza oraşul Râmnicu Vâlcea 
prin reînvierea centrului vechi (de nenumărate ori am scris: 
„soluţia Râmnicului nou, în care  centrul se blochează continuu, 
se află în chiar structura stradală de altă dată”-referindu-ne la 
squarul dintre Tribunal şi Judecătorie, redarea lui circulaţiei) care 
ne atesta ca un oraş modern, chiar foarte modern, la 23 August 
1944 când am întors armele dinspre ocupantul sovietic (atât de 
lăudat tocmai acum la moartea regelui Mihai I-faptele măreţe 
de arme ale PCR-ului şi dinastiei), înspre fostul aliat german... 
Acum cinci ani am dărâmat gara fără motiv şi am înlocuit-o 
cu asta „modernă” de astăzi (atât de bine făcută şi cu scaune 
puţine, încât, când la peron trage „Săgeata” rămân patruzeci de 
centimetrii de gol între peron şi pragul trenului), un  lucru total 
fără sens şi motivat că „vechea gară nu era înscrisă în patrimoniul 
istoric” al oraşului! Să mori de râs, nu alta! Să nu mai vorbim 

DUPĂ CENTRUL VECHI ŞI DUPĂ GARA C.F.R. TURNUL DE APĂ AL CPL-ULUI A 
DISPĂRUT, VA DISPĂREA ŞI MOTELUL „CAPELA”?

de C.F.R Vâlcea (că pentru distrugerea acestuia, mai ales în 
vechea Valahie, renunţarea la Linia Rm Vâlcea - Curtea de Argeş, 
neelectrificarea tronsoanelor Sibiu-Craiova, Sibiu Bucureşti prin 
Caracăl merită pedepsiţi factorii de răspundere cu o lege cum 
este Legea Marţială!...) cu rampe colosale la Râureni şi Bujoreni! 

Ne-am rugat la Dumnezeu: Doamne, pedepseşte-i pe golanii 
ăştia cu ulei întins pe păr sau tunşi chilug-ca semn al puterii 
tătăreşti-şi fă-i să nu demoleze Turnul de apă al fostului CPL-
„pendul al timpului” nostru (cei născuţi după 1949 când s-au 
înfiinţat Uniunile de creaţie, Miliţa şi Securitatea lui Stalin)-
pe care-l vedeam din capul străzii Matei Basarab şi sufletul, 
parcă, ne era ceva mai bun fiindcă acest turn era o mărturie a 
unei perioade glorioase de muncă cinstită, cu mâinile! desigur, 
şi cu capul, căci de la CPL-ul vâlcean aveam până în 1989 cel 
mai mare export în Germania şi ţările de Jos de prefabricate 
finisate de lemn şi mobilă! Ne era sufletul mai bun că îl vedeam 
şi ne-aduceam aminte!...şi vroiam chiar să-l luăm noi ONG-
urile şi SRL-urile din Râmnic şi să-l transformăm într-un muzeu 
al tehnologiei vâlcene!!! să-i concurăm pe nemţi şi austrieci la 
capitolul patrimoniu al muncii! Ți-ai găsit, s-au făcut că nu ştiu 

a citi şi  au râs, înfundat, de propria prostie...lăsând motanul 
încălţat să ne scrie pe hârtie (probă de dosar) că ei nu încurajează 
creşterea profitului unui SRL-ONG chiar dacă îşi zice cultural...
sfidând desigur Legea 186 din 2003...Păi îi strica mall-ului de pe 
malul Oltului, de pe locul CPL-ului, să aibă acum un muzeu al 
tehnologiei vâlcenilor din Oltenia de nord? sau Olteniei de sub 
munte? La fel cum tot semn al prostiei este să pui pe alţii să ne 
spună că, ce ne trebuie nouă Lupoaică Capitolină?.. Auzi domnule 
chiar cei de la Forum să se opună! şi să ne spună, că, mai bine aţi 
gândi (adică noi) să propuneţi un Burebista, de ce nu, împreună 
cu Decebal, că tot l-aţi pus pe Traian în faţa Episcopiei!...Lupoaice 
ne trebuie nouă?

Totuşi, despre toate acestea am scris destul de mult în cei 
cinsprezece ani de presă culturală vâlceană-şi niciodată, nu am 
avut vreun răspuns, vreo observaţie... I-am făcut şobolani şi le-
am spus să roadă podul de peste Olt, metalic, care trebuia să 
facă legătura cu Curtea de Argeş! Dar ce nu le-am spus...Dar asta 
cu Turnul de apă al CPL-ului, care ne aducea aminte de copilăria 
noastră, fericită, de locuitor al „Versaiului”, de locuitor care toată 
vara se scălda în Oltul „mare” care curgea pe lângă CPL,  a depăşit 
orice imaginaţie de...lipsă de bun simţ! lipsă de patriotism; 
dovadă de răutate la adersa simpului cetăţean care are şi el 

câteva drepturi faţă de memoria timpului său. Pentru ce domnilor 
să vă dăm atâţia bani, pentru că faceţi mai mult rău decât bine? 
şi pensii pentru nemuncă vă dăm! când voi aţi părăsit muncile 
voastre, unele, real cinstite, şi v-aţi cocoţat acolo sus...sus! şi în 
numele democraţiei să votaţi ca să dărâmaţi ceea ce a fost bun 
în istoria noastră?...Şi totuşi, domnilor edili, ce se va întâmpla cu 
motelul, încă, Capela. Pozele cu el ruină sunt făcute anul trecut 
cam în aceeaşi vreme. Aveţi legi domnilor, dacă nu se îngrijeşte  
proprietatea aveţi dreptul să o preluaţi!  Nu lăsaţi să se ruineze 
de la natură, prin nepăsare, că acum patru ani motelul Capela 
încă era cea mai căutată unitate publică, de consum, vâlceană! 
Pentru ce aşteptaţi să intraţi cu forţa să stârpiţi şobolanii şi câinii 
fără stăpâni?

Simion PETRE
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