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IOAN ALEXANDRU
iubitor al României și cinstitor al Bisericii sale Ortodoxe
Pr. Dr. Ioan DURĂ
În anul universitar 1969-1970, la cursurile Părintelui profesor Dumitru Stăniloae ținute doctoranzilor de la Facultatea
de Teologie din București am cunoscut pe binecunoscutul poet, publicist, eseist și profesor universitar Ioan Alexandru (25
decembrie 1941-16 septembrie 2000).
Originar din localitatea ardeleană, Topa Mică, Ioan Alexandru venea din când în când la cursurile Părintelui Profesor Dumitru
Stăniloae și impresiona pe cei câțiva doctoranzi teologi prezenți - printre care și autorul acestor rânduri și fratele său geamân,
Nicolae - prin interesul său pentru tot ceea ce ne grăia magistrul nostru. După cum Ioan Alexandru impresiona pe aceeași
doctoranzi prin respectul ce-l manifesta față de magistrul lor, însoțindu-l chiar pe Părintele profesor până la locuința sa.
Din Olanda i-am trimis poetului un exemplar al revistei „Mărturie ortodoxă”, redactată și editată de mine, și anume numărul
7 din 1984, pentru care Ioan Alexandru mi-a scris: „Iubite Părinte Ioan Dură, Vă mulțumesc pentru almanahul trimis”. (A se
vedea, «Mărturie ortodoxă», nr. 8, 1985, rubrica, „Despre Mărturie ortodoxă”.)
Trei ani mai târziu, pe când mă aflam la Bruxelles, și anume în 1987, Ioan Alexandru mi-a trimis o carte prefațată de dânsul,
și anume „Constelația lirei. Antologia poeților din R. S. S. Moldovenească”.
Editura „Cartea Românească”, București, 1987, cu umătoarea dedicație: „Părintelui Profesor Ioan Dură acest florilegiu al
fraților de peste Prut. Cu iubirea celui ce o prefațează. 22 oct. 87 Ioan Alexandru”. (A se vedea volumul, „Omagiu Preotului Dr.
Ioan Dură. Album cu dedicații pe cărți și publicații dăruite.”, Editura Magic Print, Onești, 2017, p. 12).
Cu Ioan Alexandru m-am revăzut în vara anului 1990 la București, dar de data aceasta eu ca preot și dânsul, binecunoscut
acum și ca om politic. (A fost membru fondator al PNȚCD, vicepreședinte al acestuia, deputat (în legislatura 1990-1992) și
senator (1992-1996) al aceluiași partid).
Autor al unei prodigioase opere, mai ales poetice, îndeosebi prin volumele sale de imnuri, dar şi prin traducerile sale, Ioan
Alexandru s-a dovedit a fi prin creația sa și acțiunile și activitățile sale un mare cinstitor al Bisericii și Ortodoxiei românești. De
n-ar fi să amintim doar că în noaptea de 21 decembrie 1989, la București, Ioan Alexandru a purtat Crucea și Icoana Mântuitorului
Iisus Hristos printre soldații răniți și participanți la evenimentele din Piața Romană până în Piața Unirii.
(Continuare în pag, 2)

Ordinul Național
„Serviciul Credincios” în grad de Cavaler
pentru preotul Ioan Dură
Ioan BUSAGĂ - Ziarul Lumina, 25 Aprilie 2018

P

ărintele protopop Ioan Dură, al Protoieriei Olandei și Belgiei Flamande, a primit duminică,
22 aprilie, Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, în semn de „deosebită
apreciere pentru sprijinul constant oferit comunității românești din Regatul Țărilor de Jos, în
vederea păstrării spiritualității românești. Ordinul Național a fost conferit părintelui protoiereu
Ioan Dură în data de 9 martie 2018 de Președintele României, Klaus Werner Iohannis, iar distincția
a fost înmânată de doamna Brândușa Ioana Predescu, Ambasadorul României în Regatul Țărilor de
Jos. Ceremonia a avut loc la începutul acestei săptămâni, în biserica Parohiei ortodoxe românești
„Sfântul Grigorie Teologul” din Schiedam, localitate aflată în apropierea orașului olandez Rotterdam.

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.

Compoziție foto P. Cichirdan
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(Urmaredin pag. 1)
Tot Ioan Alexandru a reușit să potolească furia minerilor, care
invadaseră Parlamentul României la 26 septembrie 1991, cu
aceeași Cruce pe care o purtase în mână la 21 decembrie 1989.
Ba, mai mult, Ioan Alexandru a reușit chiar să ceară unuia dintre
minerii care ocupaseră Parlamentul, la 26 septembrie 1991, să
bată un cui în peretele prezidiului și să atârne aceeași Cruce
pe care o avusese la 21 decembrie 1989! (A se vedea, Adrian
Pătrașcu, Ioan Alexandru, politicianul cu crucea-n mână, în
“Evenimentul zilei”, Sâmbătă 14 aprilie 2012).
Ioan Alexandru a fost cel care a pledat pe lângă ierarhii Bisericii
Ortodoxe Române pentru canonizarea Sfantului voievod martir
Constantin Brâncoveanu, a celor patru fii ai săi şi a sfetnicului
Ianache. Aşa se şi face că la slujba de canonizare a Sfântului
voievod martir Constantin Brâncoveanu, a fiilor săi şi a sfetnicului
său, Ianache, săvârşită la 16 august 1992, la Mănăstirea Hurezu,
printre cei prezenţi a fost şi Ioan Alexandru. (Prezenţă a poetului
indicată în lucrarea: Pr. Nicolae Moga, Arhiepiscopia Râmnicului
- Cronică - Editura Rotipo, Iaşi, 2013, p. 391). Fiindcă atât de mult
a iubit Ioan Alexandru pe Brâncoveni încât le-a închinat binecunoscutul său volum de versuri, “Imnele Ţării Româneşti”. Și era
și firesc să pledeze astfel din moment ce Ioan Alexandru scria întrunul din poemele sale: “Neamul meu nu poate viețui/Fără sfinți
și fără oseminte.” (Sinaxar - Imnele iubirii). Totodată, de reamintit
că în ’’Imnele Țării Românești’’ Ioan Alexandru a inserat și poezia
’’Maria Brâncoveanu’’, închinată Doamnei Maria Brâncoveanu,
soția sfântului Constantin Brâncoveanu și mama a patru sfinți
copii ai săi, toți martiri pentru credința creștină ortodoxă.
Cert este că Ioan Alexandru a fost unul din marii poeți creștini
al românilor și iubitor a tot ce-i românesc și al provinciilor istorice
ale României. Așa se și explică că celor trei provincii istorice
românești, “sfinte țări ale moșilor noștri”, cum le numea Ioan
Alexandru, poetul le-a consacrat câte un volum de imnuri: “Imnele
Transilvaniei”, “Imnele Moldovei” și “Imnele Țării Românești”.
Dar Ioan Alexandru a scris și ’’Imnele Maramureșului’’, ’’Imnele
Putnei’’, precum și antologia ’’Lumină lină: Imne’’, ce avea să-l și
impună ca un important poet creștin.
Însă, Ioan Alexandru a îndrăgit și prețuit mult și străvechea
Dobroge, despre care scria la 6 august 1977 în scrisoarea
adresată P. S. Episcop Justinian Chira: «Dobrogea este tărîmul de
legătură și plămînul cosmic al Patriei prin care am primit Duhul
Sfînt prin apostolul Andrei și martirii primelor veacuri.’’ (Ioan
Alexandru-Justinian Chira, Scrisori, Baia Mare, 2001, p. 120). Iată
de ce cred că dacă ar fi trăit în 2018, el, marele român și creștin,
Ioan Alexandru, și-ar fi mărturisit regretul că pământul apostolic
al Dobrogei nu are încă o mitropolie nici până în timpul anului
sărbătoririi centenarului Marii Uniri!
După cum se știe, cu începere de la 20 mai 1990, Ioan
Alexandru a intrat în parlament, iar ca parlamentar din partea PNȚCD-ului a militat pentru Biserica Ortodoxă şi locul ei

cuvenit în societatea post decembristă. Şi tot Ioan Alexandru a fost fondatorul «Mişcării Pro Vita». Evident că, pentru
toate cele de mai sus pentru care a militat, Ioan Alexandru a și
fost numit «Poetul Mărturisitor al lui Hristos», sau «om de suflet
și gândire creștinească», de către marele duhovnic Mina Dobzeu.
(Arhimandrit Mina Dobzeu, Pentru o biserică dina-mică, Editura
Bunavestire, Bacău, 2001, p. 39).
Biserica Ortodoxă Română l-a desemnat pe
Ioan Alexandru în «Colegiul de redacţie» al primei
publicaţii post decembriste a acesteia, «Vestitorul
Ortodoxiei Româneşti», începând deja de la
sfârșitul lui decembrie 1989.
Firește, Ioan Alexandru s-a bucurat de o
deosebită prețuire din partea multor preoţi şi
ierarhi români orodocşi. Iar cu unii dintre slujitorii
Bisericii, «poetul marturisitor» al Ortodoxiei româneşti a purtat o bogată corespondenţă. Așa a fost
cazul corespondenței purtată de Ioan Alexandru
cu monahul, apoi ierarhul, Justinian Chira.
Corespondența purtată de poetul Ioan Alexandru
și de Prea Sfințitul Justinian Chira a fost publicată
cu numele celor doi în 2001, la Baia Mare, cu titlul
«Scrisori»; carte care numără 320 pagini.
Într-o scrisoare adresată P. S. Justinian Chira, în 1977, Ioan
Alexandru evidenția un adevăr care nu ar trebui uitat de români, și
anume că: «Ortodoxia este cel mai mare dar al poporului român.
Credința apostolică în strai ortodox este cea mai potrivită pentru
sufletul românesc». (Ioan Alexandru-Justinian Chira, Scrisori,
p. 116). Și aici este cazul să reamintim că primul îndrumător al
lui Ioan Alexandru în cele ale Ortdoxiei a fost tocmai monahul
arhimandrit Justinian Chira de la Rohia, în 1966. De altfel, însuși
Ioan Alexandru scria în 1970 că «primul călugăr», pe care «l-a
văzut în viața» sa și care «i-a vorbit pentru întâia oară» a fost
Părintele Justinian Chira în 1966. («Scrisori», p. 53).
La rândul său, Ioan Alexandru avea să-și sprijine inițiatorul
în cele ale Ortodoxiei spre a ajunge ierarh, potrivit mărturisirii
poetului în scrisoarea adresată Părintelui Justinian Chira la 29
ianuarie 1970: «Iubitul meu frate am vorbit cu mare drag despre
darurile tale în locurile unde am fost auzit și știam și știu că ești în
atenția multora. Eu am scris de aici Patriarhului și Mitropolitului
de la Sibiu câte o scrisoare bine întocmită în care cer să se ocupe
de viața și activitatea ta». («Scrisori...», p. 37). Dar constatând că
duhovnicul său, Părintele Justinian, nu se preocupă de alegerea
sa ca ierarh, Ioan Alexandru îi scria trei ani mai târziu, și anume în
martie 1973: «Poate că ar trebui să-ți faci un drum la București.
Preasfințitul Antonie mi-a spus că, fără să fi stat el de vorbă
și Preafericitul cu tine nu se întâmplă nimic,… L-am întrebat
întâlnindu-l ce-i cu povestea ta și a zis că tu nu ești lor cunoscut;
nu te cunosc decât din auzite și ei vor să stea cu tine de vorbă.»
(«Scrisori...», p. 82). Și se pare că de data aceasta duhovnicul a

ținut seama de sfatul ucenicului, fiindcă trei luni mai târziu, mai
exact în iulie 1973, arhimandritul Justinian Chira ajungea episcop
vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu sediul în
Cluj-Napoca.
În 2015, Florin Roatiș dezvăluia că: ’’Puțină lume știa atunci,
ca și astăzi de altfel, de prietenia strânsă elevată, începută în
vara anului 1966, dintre Ioan Alexandru și starețul de atunci al
Mănăstirii Sf. Ana din Rohia, viitorul episcop
și apoi arhiepiscop. Dorindu-și un loc unde să
se retragă pentru creație, Ioan Alexandru a
demarat, cu sprijinul evident al P. S. Justinian
Chira, construirea aici a unui așezământ
adevărat, care va fi inaugurat în octombrie
1979 sub numele de “Casa Poetului”, spre
marea bucurie a P. S. Justinian, care a publicat
un vibrant și emoționant articol. Rămâne de
neînțeles înstrăinarea lui Ioan Alexandru, după
1980, de Rohia, numită în iulie 1979 «Taborul
Transilvaniei», care a avut loc imediat după ce
vibrase de fericire că s-a ridicat o casă acolo la
Rohia plecând de la Imnele Transilvaniei ; este
întâia casă din Transilvania ridicată de un poet
român nu pentru a locui în ea, ci Cuvântul,
Mirele cel sfânt, Cântecul, Verbul Hristos.» (N. Steinhardt, Opere
14. Convorbiri cu Zaharia Sângeorzan și Nicolae Băciuț. Ediție
îngrijită, studiu introductiv, note, referințe critice și indici de
Florian Roatiș. Repere biobibliografice de Virgil Bulat, Mănăstirea
Rohia, Editura Polirom, 2015, paginile 31-32, nota 5).
Părintele Justinian Chira, în cele ale Teologiei, l-a avut mentor
pe vrednicul de pomenire Părintele Profesor Dumitru Stăniloae,
așa cum se poate cunoaște chiar din volumul pomenit de «Scrisori», dar și din mărturiile post decembriste. Și, așa cum scriam
mai sus, chiar personal mi-l amintesc pe Ioan Alexandru prezent
- ce-i drept doar de câteva ori - la cursurile de doctorat ținute de
Părintele Stăniloae la Facultatea de Teologie din București.
Sigur este că Ioan Alexandru a fost nu numai cinstitor al
Bisericii Ortodoxe ci și mărturisitor și viețuitor al credinței
creștine ortodoxe, dublat de patriotul român ce era, cum o
vădește, cu prisosință, întreaga sa operă poetică și scriitoricească
și atitudinile sale civice și politice.
Ioan Alexandru a suferit un accident cerebral în 1995, când
a fost dus pentru îngrijiri medicale în Germania, unde, câțiva ani
mai târziu, a și adormit în Domnul la Köln, la 16 septembrie 2000.
Trupul lui Ioan Alexandru a fost adus în România, unde prin grija
Î.P. S. Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, Bartolomeu
Anania, a fost înmormântat în cimitirul Sfintei Mănăstiri Nicula.
Veșnică să-i fie amintirea și pomenirea. Iar spre amintirea lui Ioan
Alexandru se cuvine ca românii să-i reediteze, cât mai grabnic,
creația sa într-o ediție critică de ’’Opere complete’’.
Bruxelles, 30 aprilie 2018

Urări de Paști, cu un gând despre Sfintele Slujbe
Cătălin Dragu POPIAN
Dragii mei, HRISTOS A ÎNVIAT!
Sfintele Paști ne împing nu numai în
minunata taină a Mântuirii ci și în reprezentarea
ei prin slujbe și rituri de o
frumusețe și o bogăție de nespus.
Slujbele ortodoxe-bizantine
sunt de o profunzime și o splendoare unică. Textele Triodului
sunt de un parfum ceresc, dar
mai ales rânduiala celor 12 Evanghelii din Joia Mare. Ce să mai
zicem de Prohod si de ocolirea de
Vineri, cu semnificația ei mistică!
Liturghiile Sf. Vasile, Canonul
cel mare si cel mic al Învierii,
Evanghelia în diferite limbi, rit
împământenit în România,... ce
să alegi, totul este măreț, mistic, duios, frumos,
etern, fără cuvinte,...
Dar și celelalte rituri oferă frumuseți negrăite.
Imnele latine, Adoratio de Joi, Procesiunile de
Vineri cu nenumărate culori de folclor, mai ales
în Spania și Italia,... Prefatio pascal, și desigur,
Împărtășania zilnică, în timpul diferitelor
Missae Solemnia cântate pe muzici de Bach,
Mozart, Schubert, Haydn, etc... fac gloria ritului
latin. Creștinii orientali aduc și ei elemente deosebit de bogate. Ritul armean, de o dulceață
și de un romantism anteterminem, pare că
vrea să spună că nu amestecă vinul cu apa
nicăieri, nu numai la Împărtășanie. Copții și
etiopienii oferă slujbe bimilenare, în care se

confundă multe suflete și caractere, iar asirienii
îți aduc limba Domnului până și în Tatăl Nostru.
Slujbele protestante sunt foarte simple,
dar luteranii si anglicanii adaugă un element
atât de puternic la întregul patri-moniu,
încât, dacă nu depășesc, sigur
egalează
frumusețea
riturilor ortodoxe și latine. Mă refer
la reprezentarea Patimilor Domnului prin textul Evangheliilor,
întreg și nestricat, comentat de
câteva corale, totul pe melodia
unei muzici dumnezeiești, care
poartă semnătura lui Johann
Sebastian Bach. Dar nici Haendel, nici Schutz nu lipsesc. Catolicii
au avut și ei Patimi cântate, dar
protestantul Bach, compozitor de
Missă solemnis catolică și creator
al unei muzici care depășește orice orizont, a
dus atmosfera Paștilor Protestante la cele mai
înalte culmi. În concluzie, toate riturile oferă
elemente de o frumusețe de nedescris, dar și
mari defecte și lipsuri, care nu le mai amintim
aici. Iar când nu sunt executate bine, sunt chiar
urâte, mai ales cele orientale si neo-latine.
Așa că, în fața unei astfel de situații,
oricum splendide și unice, eu am două visuri,
contradictorii, dar ambele visate cu mare dor:
Primul vis este să văd într-o zi un rit pascal
format din elementele cele mai frumoase și mai
importante din toate riturile.
Și al doilea vis, să văd un rit pascal care nu
păstrează nimic, nimic, din toate aceste rituri,

decât textul Evangheliei, rostit pe un fundament
muzical de Bach, executat de o orgă discretă,
sau de un Heruvic repetat la nesfârșit, heruvicul
lui Bortnianski....în timpul cărora omenirea se
împărtășește. Hristos a înviat !
Răspunsuri la polemici: că de ce, diferite
date ale Paștilor
Orientul ortodox, rușii, sârbii, etc.
(adică Bisericile lor) se încăpățânează să
păstreze calendarul julian, cu 14 zile în
urmă, crezându-l sfânt, chiar dacă e greșit.
Dar nu acceptă pe cel gregorian, numai
pentru că a fost reformat de un Papă.
Biserica Ort. Română, Greacă, Constantinopolul
au trecut la gregorian, dar, ca să nu facă opinie
separată de ceilalți ortodocși, au păstrat pe
cel julian numai pentru Paști si sărbătorile
legate de Paști. De aceea, Crăciunul rus sau
oriental nu cade pe 25 decembrie, ci cade
pe 7 ianuarie,*(care ar fi 25 dec. Julian),
Boboteaza pe 19 etc... Pe julian, echinocțiul
e pe 4 aprilie, nu pe 21 martie. Deci calculul
Paștilor ține seama de luna plină de după 4
aprilie. Și Paștele ortodox tot cade prin mai...
Anul acesta, totuși s-a ținut seama de luna
plină din 31 martie, dar ortodocșii au amânat
cu o săptămână Paștele pentru că anul acesta
coincide cu al evreilor și sinodul de la Nicea 325
post Chr. a dat o lege că să nu coincidă, deci să fie
amânat. N-are nici o valoare științifică și cu atât
mai puțin spirituală și teologică. E o valoare a
dezbinării, căci în pace și onor lumea s-ar plictisi...
În ce mă privește, eu aș alege pentru Paști
prima duminică din Mai, pentru toți și

totdeauna, dar, după cum vă imaginați, nu sunt
nici Papă, nici președinte ONU....
Problema Luminii care coboară în sâmbăta
Paștilor, pe calendarul Julian, este complicată.
Eu personal cred în ea, pentru că sunt
convins că e posibil, dar mulți nu cred în ea,
considerând-o o șmecherie grecească. Mă refer
la ortodocși, pentru că toți ceilalți o consideră
o șmecherie, fără excepții. Totuși, dacă este
adevărată, ea vine la ortodocși ca un dar ceresc
dat celor care iubesc Lumina. Mistica luminii
este tipic ortodoxă și cine o iubește sincer, o
merită. Dacă Dumnezeu ar trimite-o la catolici
sau protestanți, aceștia nu s-ar impresiona, nu-i
interesează un astfel de gest. Ei preferă de la
Dumnezeu alte gesturi. Iar evreii si musulmanii
respectă gestul luminii, dar dacă ar primi-o ei,
i-ar da o altă interpretare.
Ceea ce este sigur, este că venirea
Luminii nu vrea să confirme corectitudinea
calendarului iulian care este greșit, Ortodoxia
românească îl suportă numai ca să nu supere
pe ruși și pe grecii din Atos si Orient, dar dacă ar
putea, Sf. Sinod român imediat ar schimba data
Paștilor corect, care este cel occidental. Adică
respectând echinocțiul pe 21 martie, nu pe 4
aprilie, și luna plină și duminica respectivă.
După mine, am mai spus: a ține astfel de
calcul este un act de fanatism inutil, numai ca
să ne distrăm despărțiți și cu hâră reciprocă.
Această tragedie se vede mai bine la Jerusalim,
unde creștinii se bat pe față de câte ori
pot, folosind cruci, candelabre, lumânări si
scuipături chiar și în Sf. Mormânt. Mi-e groază
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să mă gândesc ce va mai fi și duminica viitoare.
Bine că nu este Paștele în aceiași zi. În biserica
Sf. Mormânt, Paștele în aceeași zi se termină
totdeauna cu morți și răniți, mai ales din
cauza grecilor așa ziși ortodocși. Îmi pare rău.
De-aia mă gândesc, că cine contestă Lumina, face legături între acest mister și comportamentul absolut animalic al grecilor de acolo.
Ultima chestie. Grecii, ba chiar toată
Biserică Ortodoxă ar trebui să permită o analiză,
un control general științific al fenomenului,
așa precum catolicii au permis la Sf. Giulgiu
sau la sângele Sf. Gennaro din Napoli. Ar fi o
confirmare a minunii. De ce tot acest secret ?
Cui prodest ?

Cl. Mihai scrie: „De ce IL căutati pe Cel
viu între cei morti?” Cum sa trimita Dumnezeu
an de an o lumina unei religii bizantino-slave
care si-a luat numele de dreptcredincioasă dar
e departe de adevarul Sf. Scripturi? Cum sa
cauti pe cineva viu la un mormânt? daca tata
ar invia din morti cum să mai mă duc eu la el la
mormânt, ce să mai comemorez?
Răspund: Sunt câteva impreciziuni în
afirmările Dv, Cl. Mihai. Gestul trimiterii Luminii
de către Dumnezeu la date fixe nu ar fi singurul,
în Istoria religioasă; și apoi Dumnezeu Cel
atotputernic este liber să o facă, fără să țină
seama de limitele, regulile noastre si sensul
nostru comun. Tot așa se contestă și fenomenul

Medjugorie si sângele Sf.Gennaro din Napoli.
Dar fără temei suficient.
„Religia bizantino slavă” este un nume
impropriu pentru Confesiunea Ortodoxă a
Creștinismului, care poate că impune multe
gesturi de cult, de obiceiuri, de atitudine care
să nu ne placă, dar ca fond nu greșește să se
numească drept credincioasă; nu văd de ce
spuneți că e departe de adevărul Sf. Scripturi?
Cu Biblia în mână poate fi dovedită întreaga
Doctrină ortodoxă în acord cu Scripturile, deși
teologia are multe carențe. Dar teologia e
carentă în toate Bisericile.
După care atingeți și problema mormântului.
Orice mormânt este sacru,al oricui. Mai ales al

Unuia înviat din morți. A te duce acolo să te rogi
nu este obligatoriu, dar este natural și plăcut
pentru mulți să o facă. Deci, cine se duce la Sf.
Mormânt nu cred că îl caută printre cei morți
pe Iisus, ci ating cu drag piatra pe care și El a
atins-o.
Dacă este adevărat că Lumina vine, Domnul
o poate trimite, nu putem noi să-l cenzurăm,
eu cred că este autentică, pentru că sunt prea
multe secole de când se întâmplă și dacă
era o păcăleală, se descoperea, mai ales de
către evrei si musulmani. Dar, cum am zis,
o confruntare științifică n-ar face rău, dacă
Patriarhul grec al Ierusalimului ar permite. S-ar
termina cu polemicile. Cred.

DREPT LA REPLICĂ. O campanie curat murdară
Text primit de la Felix SIMA

Preambul

I. Conform Statutului, USR organizează o dată la cinci ani
alegeri. Pe 9 martie, a avut loc, după cum am comunicat pe site
și în România literară, ședința Consiliului USR care a dezbătut
și aprobat măsurile statutare necesare organizării Adunării
Generale de alegeri. Totul a fost adus la cunoștința Filialelor.
Candidații la Președinție, cinci la număr, au fost invitați împreună
cu reprezentanții lor din Comisia de numărătoare a voturilor
la o întâlnire de lucru în care să se stabilească modalitățile de
desfășurare a votului. Doar patru dintre candidați s-au prezentat,
însoțiți de reprezentanții lor, între care eu însumi și reprezentantul
meu. Al cincilea candidat a lipsit fără să anunțe. E vorba de dl
Dan Lungu. Nici reprezentanta d-sale, dna Doina Ruști, n-a fost
prezentă. Lăsând la o parte impolitețea, absența poate părea
un detaliu fără semnificație. Din nefericire, avea o semnificație
de care însă nu ne-am dat seama pe loc. Dl Dan Lungu dorea
un tratament special! În dispreț față de ceilalți patru candidați
(care s-au comportat normal, decent, nepretinzând nicio
favoare), inclusiv față de mine, ca Președinte în exercițiu până la
depunerea mandatului. În ce mă privește, nici eu n-am pretins
un regim special, cum n-am făcut-o nici cu ocazia precedentelor
alegeri: m-am supus rigorilor candidaturii, mi-am comunicat
asemenea tuturor candidaților programul (spre deosebire de dl
Dan Lungu, care a venit cu noi și noi idei de câte ori a acordat
interviuri, n-am trimis e-mailuri zilnice în Filiale, nici nu m-am
întâlnit cu membri USR) și n-am intrat niciodată în polemică
deschisă pe tema programelor celorlalți candidați. A făcut-o,
în schimb, dl Dan Lungu cu asupra de măsură, transformânduși campania de alegeri într-un veritabil asalt contra conducerii
actuale a USR, prin toate mijloacele și îndeosebi pe Facebook,
punând întrebări insidioase, răspândind „informații” false,
mergând până la amenințări.
Este motivul pentru care m-am hotărât să folosesc acest
drept la replică, în calitate nu de candidat, ci de Președinte al
USR. Nu mai e vorba despre mine, ci despre imaginea instituției
căreia colegi ai mei și cu mine ne-am devotat, fără a urmări
vreun interes personal, neprecupețind niciun efort. Stabilitatea
USR, astăzi, reprezintă dovada peremptorie. Doar o mână de
răuvoitori, între care dl Dan Lungu, individ ambițios, lipsit de
scrupule, cred de cuviință s-o împroaște cu noroi.
Dl Dan Lungu va fi uitat că, depunându-și candidatura, mi-a
solicitat o întrevedere, pe care, firește, i-am acordat-o, împrejurare în care mi-a declarat că dorește o „campanie curată”. I-am
replicat că toate campaniile de alegeri din USR la care am participat, simplu membru sau candidat, din 1963 și până în 2013,
cele din regimul trecut inclusiv, au fost curate. Dl Dan Lungu
nu s-a ținut de cuvânt: a reușit s-o murdărească pe cea din
2018 cum n-au reușit nici chiar politrucii PCR înainte de 1989.

Suspiciuni, dezinformări și amenințări

II. Baza campaniei murdare a dlui Dan Lungu este triplă:
suspiciuni fără temei, dezinformări sistematice și amenințări, mai
mult sau mai puțin voalate.
1. Din bogata „corespondență” pe care a întreținut-o cu
conducerea USR în ultima lună, se desprinde o neîncredere
ofensatoare a dlui Dan Lungu în capacitatea acesteia de a organiza
statutar și onest alegerile. A solicitat măsuri aberante de securitate
a votului, cum ar fi prezența la urne a unor bodigarzi. Bănuindune, probabil, de intenția de a vicia rezultatul. Că mă crede în stare
de a proceda incorect, iată o dovadă că nu mă cunoaște. Nu că
aș avea pretenția. Dar că își închipuie că e musai să viciez votul
ca să câștig alegerile, iată o dovadă de orgoliu fără măsură. Și
încă: neîncrederea îi are în vedere și pe membrii USR în general,
socotiți de către dl Dan Lungu numai buni de a fi manipulați cu
promisiuni deșarte și cu informații pe cât de tendențioase, pe
atât de false. Un exemplu potrivit este chiar Programul dlui Dan

Lungu. Din cele 8 puncte principale, 6 sunt deja îndeplinite în
mandatele noastre anterioare, lucru binecunoscut membrilor
noștri; un al 7-lea prevede acordarea de personalitate juridică
Filialelor (ceea ce Statutul interzice pe bună dreptate, pentru că
ar însemna pierderea calității de utilitate publică, așadar, între
altele, a posibilității de a primi bani de la stat, și ar deschide
totodată o poartă largă pentru fărâmițarea sau federalizarea
USR, poartă pe care a intrat deja la UAP Alba-Iulia controversatul
avocat și plastician Mârza, târîndu-și confrații într-un șir nesfârșit
de procese, extinse apoi la USR și la ANUC!); în fine, un al 8-lea
punct prevede reprimirea în USR a celor, în fond, autoexcluși care
au întrunit trei Adunări Generale, din care justiția a declarat deja
ilegale două, și și-au ales cu această ocazie altă
conducere decât aceea actuală a USR, re-recunoscută în instanță prin sentințe definitive.
Scriitorii considerați autoexcluși fiindcă au ales
altă conducere nu sunt cei care au contestat
U.S.R. Dovadă că dl Dan Lungu este membru, ca
și alți contestatari.
2. Cu dezinformarea stă încă și mai bine dl
Dan Lungu. O primă problemă care îl macină
este legată de banii cheltuiți de conducerea
USR. Am scris bine: cheltuiți. De felul în care
acești bani au fost obținuți, cu câte eforturi, dl
Dan Lungu se dezinteresează suveran. Grija lui e
că USR ar fi risipit un milion și jumătate de euro.
Ceea ce nu știe (sau, lucru și mai grav, se preface a nu ști) este
că fiecare ban public are o destinație precisă și nu poate fi folosit
decât în condiții contractuale extrem de stricte. Jumătate din
sumă, de altfel, o reprezintă banii de la buget pentru publicații,
ordonatorul de credite fiind Ministerul Culturii și Identității
Naționale, căruia USR îi transmite decontul cheltuielilor până
la ultimul leu, însoțit de documente justificative. (De sume
similare beneficiază, în urma demersului USR, și alte publicații
din țară. Câtă exigență există în decontarea banilor, ne-a arătat-o
dispariția revistei Cultura, incapabilă să facă față birocrației cu
pricina!). Repartiția se face pe ANUC, conform unui protocol
referitor la numărul și periodicitatea publicațiilor. E normal ca
un săptămânal ca România literară să primească o sumă mai
mare decât cele șapte lunare și un bilunar, câte are USR. Aici
nu încape nicio neregulă. Aflat în corespondență cu un fost și
regretabil consilier al unui fost și regretabil Ministru al Culturii, dl
Dan Lungu e sfătuit de acesta să caute nod în papură revistelor
USR, care ar fi citite doar de cei care le scriu! Despre importanța
lor vitală pentru viața literară și pentru literatura actuală, niciun
cuvânt!
3. Într-o ordine înrudită de idei, dl Dan Lungu le plânge
demagogic de milă Filialelor, pe care Conducerea centrală le-ar
defavoriza sub raport financiar. Din nou, dl Dan Lungu nu știe (sau
se preface a nu ști) că Filialele rețin în întregime, pentru cheltuieli
proprii, cotizațiile; că salariile la reviste și la Filiale sunt plătite, nu
din cotizații, ci din fondurile centrale, ca și alte cheltuieli pentru
evenimente curente. În plus, din cele 9 publicații bugetate, 6
aparțin Filialelor din țară. Un alt neadevăr prin care dl Dan Lungu
încearcă să obțină voturi.
4. Un fel de șantaj îl constituie felul în care dl Dan Lungu
le-a sugerat membrilor USR, prin e-mail-urile expediate la foc
automat sau prin declarații mincinoase, că actuala conducere lear pune în primejdie pensiile suplimentare. Să nu ne mai jucăm
spunând că sunt vorbe în vânt: sugestia cu pricina e o veritabilă
imfamie! Nu numai că actuala conducere susține dintotdeauna
pensiile suplimentare, care se acordă din primul nostru mandat,
de la Legea nr. 8 / 2006, promovată de noi, nu numai că ele sunt
garantate inclusiv în Programul meu, dar cine vorbește? Vorbește
membrul unui partid politic care promovează un proiect de lege
prevăzând desființarea tuturor pensiilor speciale, cu excepția
celor pentru militari și magistrați! Acum îmi dau seama de
ce în Programul dlui Dan Lungu se vorbește despre „finanțări

suplimentare”, în loc de „pensii”: ca să nu se facă vreo legătură
ticăloasă între D.L, membru al USR, și D.L., membru al... USR.
Ca membru de partid politic, dl Dan Lungu se numără printre
inițiatorii unei propuneri legislative, menită să abroge toate
pensiile speciale nebazate pe principiul contributivității.
5. Între atâtea bazaconii, dl Dan Lungu mai emite una:
reproșează actualei conduceri că a risipit banii scriitorilor pe
procese intentate...scriitorilor. E vorba, ați înțeles, de cele 101
procese care au fost intentate USR de către cei câțiva (între 7 și
27) contestatari, constituiți într-o USR declarată ilegală în justiție,
nicidecum de procese intentate contestatarilor de către cei 2600
de membri ai USR recunoscută ca legală de aceeași justiție.
P.S. Interesul major pentru bani al dlui Dan
Lungu e mai vechi. Singura lui relație cu Filiala
ieșeană din care face parte a constat în trei
cereri de bani pentru deplasări în străinătate,
bani prevăzuți într-un program al USR din urmă
cu câțiva ani. Din cauza crizei dintre 2009-2012,
programul a trebuit abandonat. Precizez că
niciun membru al conducerii USR n-a beneficiat
de el și că în ultimii ani USR n-a cheltuit niciun
singur euro pentru astfel de deplasări. Eu însumi
am venit de fiecare dată de la Paris, cât m-am
aflat la UNESCO, pe banii mei.
6. Dl Dan Lungu n-a ezitat să amenințe
conducerea USR. Las la o parte amenințările
voalate, de tipul șantajului, utilizat în cazurile în care dl Dan
Lungu n-a izbutit să obțină titlul de candidat special și ne-a
inundat cu e-mail-uri prin care ne solicita pentru el însuși tot felul
de informații pe care le putea găsi pe site-ul USR, în Statut, chiar
și unele care nu erau neapărat destinate publicității. Nu e vorba
de o curiozitate bolnăvicioasă, ci de intenția de induce ideea
(falsă!) că avem ceva de ascuns, o neregulă sau o fraudă. Ca să
nu mai spun că are grijă de fiecare dată când ne scrie să pună
întrebările pe Facebook spre a fi citite de toată lumea. Intoxicare,
în toată regula!
7. O amenințare cât se poate de directă, dl Dan Lungu a făcut
într-o scrisoare adresată vicepreședintelui USR, Gabriel Chifu, și
deopotrivă Consiliului din 9 martie. Și anume, că ne (mă includ
și pe mine, deși numele meu nu apare în scrisoare) va acționa
în judecată pentru că ne-am referit în ședința de Consiliu la
anumite „probleme cu justiția” ale d-sale. Această referire a
fost făcută, într-adevăr, ca răspuns la întrebarea unui membru
al Consiliului, cu precizarea că atât Gabriel Chifu, cât și eu, am
susținut aprobarea candidaturii dlui Dan Lungu, sub cuvânt
că informațiile pe care le avem nu sunt oficiale și că, în orice
caz, până va exista o sentință definitivă, dacă va exista, dl Dan
Lungu se bucură de prezumția de nevinovăție. Informat greșit
de către cineva, chiar în timpul ședinței, dl Dan Lungu a trecut
la amenințări. Dacă nu s-ar fi umflat în pene și ar fi economisit
ceva minte, dl Dan Lungu nu ne-ar fi obligat ca, pentru orice
eventualitate, să încercăm să aflăm cum stau lucrurile dincolo
de zvonuri. Am obținut un Raport al Curții de Conturi-Iași din
care rezultă limpede că dl Dan Lungu, director și ordonator
de credite al MNLR Iași, a încălcat un număr considerabil de
legi, de ordonanțe de guvern și de alte reglementări printrun management defectuos și că i s-au imputat unele sume de
bani cheltuiți fără documente acoperitoare. Așa s-a ajuns la
două procese pierdute de dl Dan Lungu, sentințele nefiind însă
definitive. Are sau nu are dl Dan Lungu „probleme cu justiția”? E
bine de știut totodată cine reproșează actualei conduceri a USR
nepricepere managerială și gestiune frauduloasă! Ce încredere
să-i acorzi unui om care pretinde că va îndrepta lucrurile la USR
dacă va fi ales? Tot atâta câtă merita când a promis o „campanie
curată”, care s-a dovedit, iată, curat murdară.
Á bon entendeur, salut!

Nicolae MANOLECU,

Președintele Uniunii Scriitorilor din România
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LAZARA, DEMOCRAȚIA ȘI SINDICATELE MINIERE LIBERE
Ligia ZAPRAȚAN NICOLESCU

S

unt, iată, 28 de ani de când n-am mai scris pe hârtie
numele tău, prietenă dragă, și nu știu cum dar mă
cuprinde o emoție caldă, neașteptată. De scris nu l-am mai
scris, de vorbit l-am vorbit însă de multe ori, de foarte multe
ori. Dacă mă scufund în amintirile acelor timpuri realizez cu
uimire că, de fapt întreaga istorie post decembristă a noastră,
a românilor a fost determinată de voința ta, de acțiunile tale.
Ce păcat că nu mai poți fi cu noi! Sau poate ce noroc, văzând
ce s-a ales din cel mai frumos gând al tău, sindicatul minierilor!
De aceea, înainte să purced a povesti cât îmi mai pot aduce
aminte, trebuie să-mi dai tu aprobarea și dreptul acesta chiar
dacă o vei face de dincolo de timp, fiindcă tot ceea ce a fost
la început, ce a fost frumos, ce a fost curat și sincer, de la
tine a plecat...Tu, iartă-i pe cei care s-au temut de noi, la fel cum te
rog, iartă-i și pe cei care au pus botul. Și unii și ceilalți s-au folosit de
naivitatea minerilor, de credulitatea lor, de încrederea în „șef”...
...1989, toamnă, o toamnă de miere, nebună, splendidă.
Mama vine la băi, la Olănești. Mă duc s-o văd. Îi povestesc
despre mine, despre cât sunt de obosită, despre faptul că aș
avea o oportunitate de sejur la Voineasa dar că nu am ce face
cu fetița. Ad-o la mine, zice mama, o pot ține trei zile. O aduc,
petrec două zile de vis la Voineasa cât să-mi ajungă toată viața.
A treia zi fac hepatită. Sfârșit de octombrie.„ A venit, a venit
toamna, acoperă-mi inima cu ceva”... Mama rămâne la Horezu,
eu rămân la spital la Vâlcea, la „contagioși” pentru o lună și, cum
dacă un lucru are șansa să se termine rău el se va termina și mai
rău, hepatita nu mă părăsește, rămân la spital două luni. Acestea
au fost cele mai fericite zile din viața mea.
Ies din spital la sfârșitul lui decembrie. Prietena mea cea mai
bună mă vizitează zilnic. Pe 19 decembrie Adrian duce copii la
București... la soacră-mea... la Universitate. Acolo locuia. Pe 20
primesc o vizită dragă, pe 21, dimineața dă peste noi „Revoluția”!!
Ai mei rămân prinși la soacră la Universitate. Spaime, televizoare,
reviste, ziare, speranțe, vise... Prietena mea trăia împreună cu
mine toate astea. Se vorbea de gloanțe, de morți. Simțeam că
lumea se trezește că lumea se mișcă, poate, speram noi, se va
naște o nouă lume, mai bună.
Pe 12 ianuarie plec împreună cu prietena mea și soțul ei,
cu mașina, să-mi recuperez familia din București. Trăim pe viu
fenomenul „Mazilu”, auzim stupefiați prima dată strigănduse: „jos Iliescu” ulterior sintagma fiind tradusă ca invitație să
coboare la discuții. Ne despărțim de prieteni pe noapte, eu și fiul
meu mergem pe străzi și luați de val pătrundem cu primul „Irak”
în curtea Comitetului Central, în bena mașinii, laolaltă cu tineri
agitați, cu bandane...
Zile și nopți de incertitudini. Aproape o lună.
Iată că, într-o zi, noutățile aduse de prietena mea capătară
un ton nou, ceva care m-a încruntat, ceva care nu mirosea a bine
cumva, ceva nedefinit dar cumva cunoscut...Știi, zice, ce crezi, la
noi s-au trezit să facă sindicate. Azi, după ore, ne-au strâns pe
toți ca să facem sindicat.
Obișnuiți să fim ascultători, ne-am adunat în amfiteatru
fiecare cu ce avea: o carte, un rebus. Eu deja mă apucasem de
rebusul meu, ceilalți la fel, nu-i luam în seamă. Cel care venise
nu era singur, au vorbit întâi ei, niște sindicați de la Vâlcea,

polologhie, că tre să ne organizăm, să fim puternici să... bla-bla,
eu îmi vedeam de-ale mele, ca și ceilalți, nefiind atenți la ce se
strofocau ei să ne explice, când, de-odată, o voce arhicunoscută
m-a făcut să ridic brusc capul, ce să vezi ? luase cuvântul vechiul
președinte de sindicat care, plin de el și de noile idei își dădea
sufletul în fața noastră explicându-ne cum se
vor organiza noile sindicate care vor fi, de data
asta „Sindicatele Libere.”Ne-am dezmeticit toți
aproape.
Au început să strige la el: ce cauți, bă, aici,
acum, tocmai tu??? Au plecat, râdea prietena
mea, au plecat cu coada între picioare, noi am
râs și ne-am risipit către case.
A mai trecut timp. M-am reîntors la lucru.
Încă „ne lingeam rănile”, fuseserăm unități
puternic partinice, pline de persoane careși găsiseră „un rost” în activitățile politice. Se
râdea din plin de colegul care timp de doi ani
se ocupase doar cu „pavoazarea” cu lozinci a
spațiilor intreprinderii noastre și cu ciripitul la
director. Revoluția îl prinsese în plină pregătire
a evenimentului de la „ 30 Decembrie” și,
povesteau colegii, cum a doua zi după... alerga
de la unul la altul cu brațele pline de portrete
ale tovarășului și tovarășei întrebând disperat
pe toată lumea: acum, eu ce să fac cu ele, ce
să fac?? Biete ființe buimăcite de evenimente... Unii râdeau ca
oamenii, alții râdeau mânzește...
Nu după multă vreme, câteva zile doar, hopa!!! toți
intelectualii la sala de ședințe!! Se refac sindicatele!! Aveau
treabă, gândesc, doar cu noi. Noi eram grăunța tare care nu prea
se mesteca.
Întâi, că numele de „intelectuali” nu era unul peiorativ în
Minieră. Era doar unul ușor depreciativ adică ne definea ca cei
care fac probleme de obicei, mai precis, chiar precis, având
în vedere că devenise o formulă „de stat”, noi eram cei care
„gândeam, nu munceam!” Eram inșii incomozi.
Al doilea, eram învățați cu „sedințele cu intelectualii”. Ne
tăbăcise bine răbdarea tovul director general, ținându-ne înainte
de revoluție, în fiecare sâmbătă, peste program, pentru diverse
chestii pe care „intelectualii” nu le înțelegeau și musai trebuiau
luminați. Nu știu dacă el se socotea a face parte din această
turmă, dar, era singurul dintre noi care locuia la Berbești fără
familie în blocul intreprinderii, noi ceilalți locuind cu familiile la
Horezu.
Al treilea, deviziera mea mă întreabă într-o doară dacă să
mergem sau rămânem și plecăm cu ceva. Mergem, zic, meergem,
sau nu ți-am povestit ce-au făcut ceilalți?? Da dac-o fi tot așa??
Măcar avem șansa să ne răcorim înjurându-i ca intelectuali ce
suntem: delicat, precis și la obiect, fără violențe fizice, doar cu
cele mai elegante, alea verbale.
Și ne-am dus. Acolo, ce să vezi? O persoană de altfel
nevinovată, fără pretenții sindicaliste până atunci, ce-o fi
apucat-o, gândeam, umbla cu un caiet studențesc din care
rupseseră câteva foi probabil scrise în alt scop, umbla zic din om
în om printre rânduri și strângea semnături. Pen-ce? mă întreabă
deviziera mea, pen-ce mă întreb și eu și, cînd ajunge în dreptul

nostru ne luminăm: aflăm că după capătul de tabel unde scria
SINDICAT, trebuia să ne semnăm dacă voiam să fim membri de
sindicat. Erau și câteva semnături dar, nu mică ne-a fost mirarea
când am văzut primele semnături: directorul general, directorul
tehnic, directorul economic și la rând, ceilalți directori de
exploatări
-Bre, bre! „Aiasta treabă nu se poate”, măriile voastre! Se cheamă „conflict de interese”. Refuz elegant să semnez, motivând temeinic, atât
plebei cât și capetelor încoronate acolo de față.
-Apoi, zic, pentru a putea avea validate
semnăturile este imperios necesar ca în spatele
„adunăturii de oi sindicale” să fie un statut care
să definească motivul și cauza pentru care neam sindicalizat, pe capitole și pe puncte.
- Îl vom face după aia, zice persoana.
-După ce? întreb.
-După ce semnați! zice.
-Nici „aiasta nu se poate”! Dacă, după
semnăturile noastre cineva completează
statutul și undeva strecoară că vrem să-l
asasinăm pe director? Ei? Cum o scăldăm? Că
abia îl alungarăm, de ce să-l mai și ucidem,
Doamne ferește!
-Și atunci, ce facem?
-Mare brânză! Faceți un statut, îl „prelucrați
maselor” și-i puneți apoi să semneze, legal, după ce au înțeles
statutul. Dacă vreți, vă aduc eu ziarul în care pe două foi este
tipărit statutul unei mari intreprinderi din București. Îl luați de
model și-l adaptați. Nu poate fi mare diferență.
-Nu se poate!
-Asta poznă! Cum adică nu se poate? De ce să nu se poată?
-De aia, că noi am raportat deja la Vâlcea constituirea
sindicatului la Minieră.
-Hopa-hopa!! Cum și cui și mai ales cine a raportat? Și
amintindu-mi de povestea sindicală a prietenei mele am înțeles
instantaneu că Ei se mișcaseră mai repede ca NOI . De la mine
putere am amânat ședința pe lunea viitoare, urmând a aduce
draftul statutului celor de la „1 Mai”. Săptămâna următoare
am „născut” un statut cum ne-am priceput, dar tot în această
săptămână ne-am consultat cu sindicatele de subteran din
„Vale”de la Petroșani și cu cele de „Cariere” de la Tg. Jiu. Aici
am cunoscut-o pe Lazara. Pe inginera Lazara Popescu de la
Combinatul Minier Târgu-Jiu care deja organiza sindicatul la
ei. Ulterior , ea a devenit motorul, sufletul mișcării sindicale
minerești din Romania, iar sindicatele inițiate de ea au devenit o
forță de care „puterea”s-a temut și le-a anihilat.
Lazara a determinat cristalizarea tuturor formelor inițiale
ale vieții sindicale din Romania, al cărui pol de greutate, în mod
natural atunci a fost Tg. Jiu . Lazara ne-a strâns pe toți, ne-a
consiliat pe toți și, până la alegerile generale, pe țară , ne-a
condus pe toți. Iată, datorită Lazarei, pentru un timp, România a
fost cea mai democratică țară din lume: toate sindicatele miniere
din țară cuprinzând peste 350000 de minieri au fost conduse de
o femeie, și aceea negresă. Pentru că Lazara era cubaneză, era
cea mai frumoasă negresă cubaneză.
Horezu / 1 mai 2018

GHEORGHE DUMITRAŞCU – UN INTELECTUAL DE VALOARE, DEDICAT
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI CULTURII
Gheorghe PANTELIMON

P

e 19 aprilie 2018, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivirea-nul” Vâlcea s-a desfăşurat un
eveniment cu o încărcătură afectivă deosebită, prilejuit de sărbătorirea profesorului
doctor Gheorghe Dumitraşcu, la împlinirea frumoasei vârste de 80 de ani. Această manifestareetalon a fost pregătită minuţios de Forumul Cultural al Râmnicului, Biblioteca judeţeană, Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură – Judeţul Vâlcea şi Ateneul Meşterul Manole. În
semn de preţuire, au participat reprezentanţi ai admnistraţiei judeţene şi municipale, numeroase personalităţi, oameni de cultură, cercetători, cadre didac-tice, membri ai familiei
sărbătoritului, colegi, prieteni etc.
Printre invitaţi s-au aflat doamna Aurora Gherghina, subprefect al judeţului Vâlcea, domnul
Adrian Buşu, vicepreşedinte al Consi-liului Judeţean Vâlcea, doamnele Daniela Mutu şi Theodora
Udrea, din partea Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Ştefan Zară, consilier cultural al
Arhiepiscopiei Râmnicului, dom-nul Remus Grigorescu directorul Bibliotecii, doamna Doina Glăvan
şeful Serviciului Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale ş.a.
Emoţionanta sărbătoare s-a derulat pe mai multe coordonate: cuvântul invitaţilor,
prezentarea protagonistului, a vieţii şi activităţii sale, lansarea volumului omagial „In
honorem. prof. dr. Gheorghe Dumitraşcu - 80 sau Neoharetismul în acţiune”, ediţie îngrijită
de Ion Soare şi Gheorghe Deaconu, iar în partea finală, Gheorghe Dumitraşcu a susţinut, în

cadrul programului complex „Frescele Vâlcii”, conferinţa „Judeţul Vâlcea şi neoharetismul
în acţiune”. Toate momentele s-au îngemănat în mod fericit, natural, rezultând o acţiune
elevată.
Chiar în deschiderea reuniunii festive, prof. univ. dr. Remus Grigorescu, a subliniat că Gheorghe
Dumitraşcu este o personalitate marcantă a învăţământului şi culturii vâlcene şi i-a felicitat pe
toţi cei care au contribuit la editarea volumului dedicat sărbătoritului. Domnul prof. dr. Dumitru
Lazăr, coordonatorul Clubului Oamenilor de Ştiinţă, Cultură şi Artă din cadrul Forumului Cultural
al Râmnicului şi domnul prof. dr. Ion Soare, vicepreşedinte al Forumului, moderatorul acţiunii,
au prezentat activitatea laborioasă a domnului Gheorghe Dumitraşcu, care s-a întins pe aproape
şase decenii. Din 2001, respectiv 2007, deţine funcţia de secretar general al Forumului Cultural
al Râmnicului şi al Asociaţiei Seniorilor. Contribuţia sa substanţială la cercetarea şi dezvoltarea
învăţământului şi culturii vâlcene a fost reliefată în termeni elogioşi de Adrian Buşu, Aurora
Gherghina, Daniela Mutu, Alexandru Popescu Mihăeşti – preşedintele Forumului Cultural al
Râmnicului şi al Asociaţiei Seniorilor, pr. prof. dr. Ştefan Zară, care i-a adresat un mesaj din partea
Arhiepiscopiei Râmnicului, un Cuvânt de inimă din partea Înaltpreasfinţitului dr. Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, Doina Glăvan; Gheorghe Deaconu, Ioan St. Lazăr, Mihai Popa, Mihai
Călugăriţoiu, Emilian Frâncu, Cătălin Sâiulescu, pr. Nicolae State Burluşi, membri ai Forumului
Cultural; Mihai Sporiş; Gheorghe Ploaie şi Lorin Popescu, foşti inspectori şcolari; Georgeta Hereşanu
şi Teofil Preda.
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Vorbitorii au apreciat în mod deosebit activitatea sărbătoritului, un etalon al intelectualului,
dascălului, omului de ştiinţă şi de cultură din judeţul Vâlcea, cunoscut şi la nivel naţional. A avut
o carieră profesională de succes în învăţământ, ocupând funcţia de inspector şcolar general,
inspector şcolar de specialitate, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea şi de Director al
Casei Corpului Didactic Vâlcea. Profesor cu har, a predat Istoria adevărată a României, la unităţi
de elită ale învăţământului vâlcean. Este un intelectual de valoare, polivalent, istoric, cercetător,
explorator, om de cultură, un exemplu autentic pentru orice cărturar.
Cu o putere de sinteză deosebită a elaborat multe lucrări istorice valoroase, într-un stil sobru,
cu accent pe latura educativă, fiind un scriitor de istorie autentică ce nu îşi arogă calitatea de
judecător al acesteia. S-a remarcat ca un cercetător pasionat, redutabil, al haretismului, în special
al celui vâlcean.
Gheorghe Dumitraşcu are şi vocaţie de întemeietor. În luna mai 2001 a pus bazele Forumului
Cultural al Râmnicului, o asociaţie neguvernamentală care promovează valorile culturii noastre
în context naţional şi european, iar în octombrie 2007, împreună cu prof. Gheorghe Pantelimon,
au înfiinţat Asociaţia Seniorilor, care s-a afirmat ca un factor dinamic în viaţa cultural-ştiinţifică a
comunităţii. Printre calităţile sale a fost subliniată şi preocuparea pentru formarea şi promovarea
tinerilor în viaţa culturală.
Simultan cu preţuirea activităţii prodigioase a sărbătoritului, toţi vorbitorii i-au urat ani mulţi,
cu sănătate, bucurii, putere de muncă şi de creaţie. Domnul Gheorghe Deaconu a făcut o
prezen-tare exhaustivă a volumului „In honorem. prof. dr. Gheorghe Dumitraşcu - 80 sau Neoharetismul în acţiune”, apărut anul acesta la Editura pe care o conduce, Fântâna lui Manole, GoleştiVâlcea, alcătuit sub egida şi cu sprijinul Forumului Cultural al Râmnicului, ediţie îngrijită de Ion Soare
şi Gheorghe Deaconu, cu o prefaţă de istoricul Corneliu-Mihail Lungu. Cartea are 208 pagini, este
structurată în 9 capitole şi redă, în mod veridic, personalitatea complexă a domnului Dumitraşcu.
Rod al muncii autorilor timp de doi ani, lucrarea se detaşează prin acurateţea şi densitatea

informaţiei. În partea finală a solemnităţii, Gheorghe Dumitraşcu a susţinut o interesantă conferinţă pe tema îndrăgită: „Judeţul Vâlcea şi neoharetismul în acţiune”. Este cunoscut că domnia
sa are preocupări lăudabile în direcţia studierii şi valorificării operei lui Spiru Haret, fiind autorul
unor lucrări de referinţă, unice la nivel naţional, de aceea este apreciat ca un campion al
haretismului.
Matematician, astronom, pedagog, sociolog, Spiru Haret a fost o personalitate marcantă a
istoriei şi culturii româneşti, în trei rânduri ministru al cultelor şi instrucţiunii publice, organizator şi
reformator al învăţământului de toate gradele. Pe bună dreptate este considerat un nobil al şcolii,
un apostol al conştiinţei naţionale. Savant ilustru, s-a preocupat deopotrivă de mecanica cerească
şi de mecanica socială, fiind un nume de rezonanţă pe Pământ şi în Cosmos. În ceea ce priveşte
aplicarea reformelor lui Spiru Haret în sistemul de învăţământ, Vâlcea a fost un judeţ reprezentativ
care a înregistrat performanţe.
La ceas aniversar, ca o recunoaştere a meritelor sale, în cadrul solemnităţii, Gheorghe
Dumitraşcua a primit Diplomă de Excelenţă, din partea Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Forumului Cultural al Râmnicului, Serviciului
Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale şi Diploma Aniversară acordată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea şi de Asociaţia Seniorilor, pentru o viaţă pusă în slujba istoriei, învăţământului,
educaţiei, culturii vâlcene şi comunităţii. De asemenea menţionăm, că în anul 2012,
cu prilejul „Centenarului Spiru Haret”, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea i-a acordat distincţia
„Râmnicul meu”.
Am colaborat cu Gigi Dumitraşcu după anul 1968. Într-adevăr este un om al dialogului, cu simţul
datoriei, perfecţionist, tolerant, cu iniţiativă, bun organizator, diplomat, cu verticalitate, atent la
relaţiile interpersonale şi interinstituţionale, adept al muncii în echipă, de o mare modestie. De
aceea, cu sinceritate şi prietenie, mă alătur urărilor de bine exprimate şi îi doresc, la rândul meu,
viaţă lungă şi activitate rodnică, în continuare.

Ion Luca Caragiale la Călimăneşti

C

ătre sfârşitul secolului al XIX - lea, I.L.
Caragiale a fost numit revizor şcolar
în judeţul Valcea. A poposit şi la Călimăneşti
unde a stat câteva zile. Într-o zi l-a întâlnit
pe Gheorghe Zamfirache, notar la Primăria
comunei Călimăneşti. Notarul l-a invitat pe
I.L.Caragiale „la o ţuică” la cârciuma lui Costică
Zamfirache frate cu notarul. În timpul discuţiei,

la un moment dat, I.L.Caragiale i-a spus lui
Gheorghe Zamfirache:
„Domnule notar, am observat că în
comuna dumaneavoastră sunt multe persoane
care poartă numele de Zamfirache; chiar şi
dumneata porţi numele de Zamfirache... Cear fi domnule notar, dacă ţi-ai schimba numele
din Zamfirache în Zamfirescu? Astfel te-ai putea

distinge de celelalte persoane cu numele de
Zamfirache”.
Notarul cazu pe gânduri; i-a plăcut
propunerea revizorului şcolar şi a acceptat-o.
Peste două zile cei doi, revizorul şcolar
şi notarul, s-au întâlnit din nou „la o ţuică”,
tot în cârciuma lui Costică Zamfirache. De
data aceasta notarul foarte bucuros , îi spune

revizorului şcolar: „ Domnule Caragiale vă anunţ
că de azi mă numesc Gheorghe Zamfirescu; ieri
am intocmit formele notariale de schimbare a
numelui din Zamfirache în Zamfirescu”.
Notarul a avut trei băieţi: Ion, Nae (Nicolae)
şi Costică (Constantin).
Acesta din urmă, Costică, a fost tatal
actorilor Raluca şi Florin Zamfirescu.

Ziua Călimăneştiului

L

a începutul anului 2005, primarul oraşului Călimaneşti, împreună cu un colectiv format din :
Gheorghe Oprica, profesor de istorie, Fenia Driva, consilier cultural si consilier local, au hotarât
să infiinţeze ziua Călimăneştiului. Această zi să fie sărbătorită în fiecare an în ziua de 20 mai. De ce
s-a ales această zi de 20 mai? Explicatia a dat-o istoricul Gheorghe Oprica, care a spus următoarele:
“ În ziua de 20 mai 1388, în Cancelaria voievodului Mircea cel Mare (cel Bătrân), domnitor al Ţării
Româneşti (23 septembrie 1386-31 ianuarie 1418), a fost emis hrisovul în care se precizează, printre
altele “... a voit domnia mea sa ridic o mănăstire la Călimăneşti...” Este prima atestare documentară a
localităţii noastre”.
La început; în primii doi ani, s-au ţinut simpozioane în care s-au prezentat lucrări privind importanţa
hrisovului, precum şi activitatea marelui voievod Mircea cel Mare. În anii următori, alături de
simpozioane, s-au adaugat şi manifestări artistice, cântece şi jocuri populare precum şi lansări de cărţi.
Anul acesta, la 20 mai 2018, se împlinesc 630 de ani de atestare documentară a localităţii noastre.

Călugărul Căciulă şi Izvorul
Căciulata

A

cest izvor este cunoscut de multă vreme în ţară şi peste hotare. Legenda ne spune că în
urmă cu 4 - 5 sute de ani, în zona unde se află izvorul au păscut vitele Mănăstirii Cozia.
Vitele au fost păzite de cei doi călugări: Ghenadie, poreclit Călugărul Căciulă, deoarece iarna şi
vara purta căciulă şi Partenie.
Într-o zi Ghenadie, Călugărul Căciulă, a observat ca două-trei vite nu se adăpau din apa
râului Olt, ci dintr-o baltă mirositoare care se afla în apropierea unui izvor. Vitele care se adăpau
din această baltă erau bolnave; după câteva săptămâni ele s-au însănătoşit.
Călugărul Căciulă a observat acest lucru şi pentru că avea dureri în zona rinichilor a început
sa bea şi el apă din izvor. După câteva săptămâni durerile au dispărut. Ghenadie şi-a dat seama
că acesta este un izvor tămăduitor şi, împreună cu colegul său Partenie, a făcut în jur un zid
din piatră şi cărămidă, i-a pus acoperiş din şiţa şi o ţeavă prin care să se scurgă apa. Ghenadie
este cel care s-a îngrijit cel mai mult de amenajarea acestui izvor, căruia i s-a spus izvorul
Călugarului Căciulă. Miracolul tămăduirii cu apa acestui izvor s-a răspândit la cetaţenii din sat şi
din împrejurimi. Cei suferinzi veneau şi beau apă din izvorul Călugarului Căciulă. Cu timpul i s-a
spus, în loc de izvorul Călugărului Căciulă, Izvorul Căciulata.
În secolul al XIX - lea au făcut cură cu apa Izvorului Căciulata personalitaţi din ţară şi de
peste hotare: ing. Alexandru C. Golescu Albul, unul dintre revoluţionarii de la 1848, omul politic
Mihail Kogălniceanu, Napoleon al III - lea împaratul Franţei etc.
La Expoziţia Internatională de la Bruxelles din 1893 Izvorului Căciulata i s-a acordat Marele
Premiu şi Medalia de Aur.

Trei texte de Gheorghe și George MĂMULARU

Pitoreasca locuinţă unde scrie Gheorghe Mămularu.
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PRINȚUL TENEBRELOR

EURIDICE

(Partea a II-a - Când dorinţele se standardizează)
Constantin GEANTĂ
- Fugi, străine, până nu apar justiţiarii!
- Cine? zice E.G. puţin derutat.
- Acei monştri metalici care ne terorizează de milenii.
E.G. privea la tânăra răvăşită care se ţinea de braţul drept,
unde are un bandaj care sângerază.
- Dar ce-ai păţit?
- Ai mei sunt morţi, iar eu fug de foarte mult timp. Toate
adăposturile ne-au fost distruse, trăim vremuri apocaliptice.
- Dar…
Abia rosti acest cuvânt, când tânăra a dispărut îngrozită.
- Ce lume! Numai ruine, fum şi spaimă. Oare unde mă
aflu?
Nici nu a apucat să rostească ultimele cuvinte, când un
monstru metalic apărut din dreapta ? se opreşte în faţa lui.
- Ce creatură fioroasă!
Îl priveşte puternic. Între cei doi fluxul privirilor devine
foarte intens, ca şi cum s-ar comunica la nivel telepatic.
- Da, sunt o maşină şi trebuie să vă distrug pe toţi!
- Să ne distrugi? Dar oare tu mă cunoşti?
Robotul îi arată braţul stâng pe care se observă ceva ca
un ecran.
- Acestea sunt A.D.N.-ul, precum şi alcătuirea celulară a
organismului tău.
- Sigur? Încearcă să îmi pătrunzi şi în memorie pentru
a-mi citi gândurile.
- Priveşte! Aceasta este structura creierului tău, acestea
sunt conexiunile care se fac în scoarţa cerebrală. Dar ce s-a
întâmplat? Vocea metalică devine tot mai estompată. Iată o
flacără care creşte, creşte, creşte ca o ciupercă.
Dispare, iar din depărtare răsună o voce pierdută:
„Hiroshima, ora opt şi cincisprezece minute ” Se aude o
explozie.
- Asta este! Sunt vulnerabil la forţa gândului. Un flux mai
puternic al undelor mentale şi creatura este scrum. Dar ce se
întâmplă oare? O arhitectură nouă, clădiri şi o stradă necunoscută pe care mă aflu. Cred că memoria îmi joacă feste.
- Ce Dumnezeu se întâmplă? Fata aceea, oamenii care se
zăresc în depărtare?
Se aude un murmur care creşte în intensitate. La început
totul este ca un vacarm. Apoi, pe măsură ce apar un bătrân,
mai mulţi bărbaţi, femei şi copii vocile devin tot mai clare.
- Parcă vorbesc o limbă ciudată, ce-mi pare a fi un idiom
cunoscut. Unde mă aflu, cine sunt aceşti oameni?
Un bătrân din grup se apropie de el şi îngenunchează.
- Slavă ţie, zeu al luminii, în faţa căruia mă prosternez eu,
nevrednicul tău slujitor!
Un grup de oameni de toate vârstele se apropie de el şi
rostesc în cor: Venit din tărâmurile îndepărtate,/ din cerurile
primăverii,/ ai dăruit speranţa,/ clădind în sufletele noastre/
odată cu lumea pierdută/ şi nădejdea unui viitor/ mai bun.
- Ridică-te, bătrâne! Cine sunteţi voi?
- Noi suntem cei căzuţi pradă terorii lui Er, spune bătrânul
cu vocea tremurândă..
Corul format din celelalte personaje incantează: Lumea
noastră a fost invadată/ de către monştrii care,/ din carcasele
metalice/ aruncă raze ale morţii,/ deoarece Er,/ ca un zeu
din abisuri,/ a robit lumea în care/ înfloreau precum lalelele
speranţele/ şi ne-a zdrobit inimile/ sub talpa metalică a urii,/
sfărâmând/ tot ceea ce clădisem/ pentru ca prin urmaşi/ să
dăinuim într-o lume/ în care ura a dispărut./ Dar balaurul/
ne-a sfâşiat trupurile/ şi dacă Tu nu apăreai,/ niciodată
soarele/ nu mai răsărea/ în inima/ şi în cugetul/ nostru.
- Bătrâne, nu ştii cumva în ce secol ne aflăm?
- Cum să nu, Zeu al Bunăvoinţei? Nu demult, am păşit în
secolul XXXI.
Corul incantează: Un secol în care/ cu tine vom păşi/
înspre o lume/ din care ura/ a dispărut pe vecie.
- Poftim?
Bătrânul îl priveşte cu blândeţe, zicând:
- Desigur, mărite zeu. Slavă ţie, celui care ai refăcut lumea
pe care răutatea demonului Er o aruncase în ruine, zice
bătrânul.
- Atunci, trebuie să plec, am ajuns prea departe. Unde
eşti, Nerambas?

Corul incantează: Rămâi cu noi,/ măreţule zeu al luminii,/
şi ne scoate din tenebrele/ în care am fost aruncaţi/ de către/
cel cu nume de hulă,/ maleficul Er./ Şi ne dăruieşte/ pacea
lumii,/ cea dinainte/ de cataclism./ Distruge toţi monştri
metalici/ şi reclădeşte lumea/ ce a căzut în ruinele/ mileniului
însângerat,/ tu, Prometeu, ce ne-ai readus/ speranţa7 prin
porumbelul sufletului tău,/ redă-ne scânteia pierdută,/ iar
ramurile de măslin/ să încununeze efebii/ şi vestalele/ care
purta-vor jertfele de ambră/ şi cădelniţele cu miresme/ pe
altarul/ pe care-l vom înălţa/ pe piedestalul ţărmului/ de pe
care va porni/ înspre zenit/ catarge/ către/ porturile lumii de
mâine.
E.G. ascultă privind mirat. Deodată totul se întunecă şi
se cufundă într-o ceaţă care devine din ce în ce mai densă.
Când se trezeşte, se află într-un laborator într-un cilindru
transparent. Er îl priveşte de la un pupitru, acţionând nişte
butoane pe un panou.
Roboţii verifică ecrane, pupitre, supraveghează cilindrul în
care află E.G. Acesta încearcă să se mişte. Nu reuşeşte, deoarece
are senzori implantaţi pe corp care-i paralizează membrele.
- Unde mă aflu?
Atunci un cyborg i-a zis:
- Mai întâi să-mi spui cine eşti tu, cel care îmi perturbi liniştea şi-mi distrugi ordinea? Iar privirea lui Er deveni scânteietoare.
- Eu sunt ceea ce sunt. Voi, cine sunteţi?
- Noi suntem slujitorii Lui, răspund roboţii în cor.
E.G., mirat, exclamă:
- Slujitorii lui? Ai cui? Ai răului?
- Nu, ai Marelui Er, răspund roboţii în cor.
- Ce aveţi voi cu oamenii?
- Oamenii sunt periculoşi, continuă roboţii în cor.
Un glas ca un tunet a răsunat:
- Omul este Cancerul Pământului.
- Ei nu, zău. Dar robotul ce este atunci?
- Robotul este creator, este demiurg, este zeu.
La care E.G. contrariat adaugă:
- Creator de cenuşă…
Er cu superioritare se adresează lui E.G.:
- Pari puternic, dar în fond eşti vulnerabil. Ai fost receptat
şi teleportat în timp ce vorbeai cu viermii aceia.
- Ce viermi?
- Acele arătări, fraţii tăi pe care i-ai readus la viaţă.
- Cine, oamenii aceia sărmani?
- Da.
- Pot discuta şi cu voi. Priviţi!
Cilindrul s-a destrămat, circuitele au fost distruse în mare
parte, iar senzorii, care îi paralizau corpul au căzut. Cinci dintre
cei nouă roboţi se află la pământ. Păşeşte peste câţiva roboţi
şi se îndreaptă spre Er. Er apare pe câteva butoane, roboţii se
ridică, circuitele reintră în funcţiune, iar E.G. rămâne timp de
câteva momente nemişcat.
- Tu eşti Er? a zis E.G. care tocmai şi-a revenit.
- Da, omule!
- Cyborg afurisit! Ia’ priveşte!
Toţi roboţii se află la pământ, iar circuitele au căzut
aproape în întregime .
- Nu ai reuşit să te eliberezi, pentru că eşti controlat de
computerul din fiinţa mea, zise Er cu o vădită satisfacţie. Şi eu
am fost cândva om, dar acum mă hrănesc cu energiile voastre
mentale.
E.G. a scos cristalul.
-Ei, ce mai zici acum, când au început vibraţiile şi în curând
vei fi o grămăjoară de fiare?
- Nu se poate! Nu mă distruge!
- Până la urmă, asta eşti tu: un nimic.
Îşi pune cristalul la frunte. Er se află la pământ.
Privind la roboţii căzuţi şi la bucăţile de fier, E.G. exclamă:
- Acesta a fost Marele Er !
Ironic continuă:
- Din slujitorii săi au rămas numai circuite înnegrite şi
cenuşă.
Nerambas care tocmai a apărut:
- Gata cu joaca! Ai intervenit prea mult în ordinea acestei
lumi.
Scoate o baghetă pe care, în timp ce o mişcă, totul dispare.

În lan de vânt,
Cuvânt curgea.
Peste pământ
Un hohot sfânt.
De prin unghere
Cânt în gând,
Orfeu plângea.
Duioasa lume a tăcerii,
In zvon de mare suspina.
Vicleană-i lumea,
A uitării,
Dar dragostea-i mai tare
Decât moartea.
Curgând prin beznele amiezii,
Un cânt de harfă
Plâns de nai,
Răsună-n ceasurile durerii.
Peste speranţe,
Lin în vis,
Mireasa tânără, Euridice,
Iar glasul mării-n înserare
Isca din pulberi Paradis.

,,Orfeu, pierdutule Orfeu...”
Vibrează-n zumzet depărtarea.
,,Orfeu, e noapte,
Ba e ziuă.
E ziua noastră ultimă.
Oh, clipa veşnic cea sublimă!
Destinele...se vântură...
Şopârla, viaţa pieritoare
Şi dragostea de-o veşnicie...”
Îngână marmura speranţei,

Iar peştera , parcă e vie.
«Orfeu. În ceas de taină am sosit.
Prin gând de vis, a ta dorinţă,
A-nvins şi Hadesul cumplit»
«Orfeu, Orfeu...», peştera goală,
Îngână glas de deznădejde.
Pierdut în lumea amintirii,
Zăreşte-o rază, ca prin beznă.
Dar...vraja nopţii se destramă,
Iluziile se pierd în zori.
Ca ieri, trecea pe aici pârâul,
Dar, iată azi...e locul gol.

Constantin GEANTĂ
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I. L. CARAGIALE
Revizor şcolar de Vâlcea
Gheorghe DUMITRAŞCU
Pentru îmbunătăţirea activităţii şcolare, Titu Maiorescu, ca
ministru al Instrucţiunii Publice – în trei rânduri (1874-1876),
(1888-1889), (1890-1891) – a iniţiat mai multe proiecte pentru
organizarea învăţământului, între care şi perfecţionarea activităţii
de îndrumare şi control a şcolilor. El s-a îngrijit ca revizoratele
şcolare să fie conduse de oameni capabili, bine pregătiţi în
domeniul pedagogiei şi cu un orizont cultural deschis la înnoirile
cerute de evoluţia societăţii româneşti din acea vreme. Miniştrii
care au urmat, n-au făcut decât să continue măsurile marelui
cărturar şi critic literar. Astfel, la 1 octombrie 1881, I. L. Caragiale
a fost numit revizor la circumscripţia şcolară Neamţ-Suceava,
şi numai după cinci luni de activitate, în martie 1882, a fost
transferat la cerere la circumscripţia şcolară Argeş-Vâlcea1.
Despre cunoscutul dramaturg, învăţătorii auziseră că era
un om de mare „ispravă” şi că sprijină cu însufleţire activitatea
lor. Unii învăţători „desnădăjduiţi” că primarii nu se îngrijeau
de treburile şcolii şi nu aplicau principiul obligativităţii
învăţământului primar, îşi puneau ultima speranţă numai într-o
inspecţie a revizorului şcolar, pentru a impulsiona frecvenţa
elevilor şi pentru a-i atenţiona pe primari de responsabilitatea ce
o aveau în această privinţă.
La 14 aprilie 1882, I. L. Caragiale roagă pe prefectul de
Vâlcea, D. Simulescu, să dispună2 eliberarea diurnei prevăzută
în bugetul pe lunile aprilie şi mai pentru inspecţia şcolilor rurale
din judeţ. Învăţătorul M. Ionescu din comuna Urşi, pe atunci în
circumscripţia judeţului Argeş (actualmente aparţine de judeţul
Vâlcea), auzind, probabil, de deplasarea lui Caragiale pe la şcolile
vâlcene, îi trimite o jalbă în care arată că primarul nu-i dă niciun
concurs în „aducerea copiilor la şcoală”, că în câteva zile abia
au „venit 5-6 elevi”, acum aceştia lipsesc, iar el se prezintă în
continuare la datorie „în deşert, ca un condamnat la temniţă”. În
continuare, învăţătorul se plânge că este descurajat „cu totul” şi
nu-i poate da curaj decât o vizită a revizorului la şcoală, pe care o
aşteaptă „căci altfel instrucţiunea e pierdută”3.
Se pare că revizorul a inspectat şcoala convingând autorităţile
comunale şi pe locuitori de necesitatea învăţăturii. Alte rapoarte
ale învăţătorilor vâlceni, trimise lui Caragiale, atestă că, după
inspecţia acestuia în şcoli frecvenţa elevilor s-a îmbunătăţit
simţitor şi examenul de final de an s-a desfăşurat în condiţii
bune. Asemănător s-a întâmplat şi la şcoala din Urşi – după cum
relatează învăţătorul – astfel că, în ultimele luni au frecventat 15
elevi şi 11 au promovat clasa.
În alte rapoarte ale învăţătorilor, referitor la autorităţile
locale, se arată „îndărătnicia” primarilor „rău voitori” de a
sprijini treburile şcolii. La Cermegeşti4, de pildă, învăţătorul
Petre Dumitrescu arăta, într-o plângere către prefect (29 aprilie
1882), că jumătate dintre copiii înscrişi care au frecventat parţial
cursurile „acum au părăsit şcoala”, fiind opriţi de părinţi, iar
primarul nu se îngrijeşte de aducerea lor la şcoală. Din aceleaşi
motive învăţătorii din comunele Rusăneşti, Şirineasa, Roeşti,
Glăvile, Mădulari de Beica şi Stăneşti solicitau sprijinul prefectului
şi al revizorului şcolar pentru a-i obliga pe primari să se implice
în aducerea copiilor la cursuri, deoarece părinţii „îndărătnici” îi
opresc pentru muncile gospodăreşti şi pentru păşunatul vitelor5.
Din situaţiile statistice cu privire la frecvenţa copiilor în
şcolile rurale ale judeţului Vâlcea, din 2 aprilie şi 1 mai 1882,
prezentate ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice de I. L.
Caragiale, rezultă că în cursul unei luni, aprilie, s-au înregistrat
682 absenţe nemotivate, băieţi şi fete, din care 46 au fost cazuri
de îmbolnăviri.6
Informaţii detaliate despre activitatea lui I. L. Caragiale ca
revizor şcolar de Vâlcea nu s-au păstrat. Interesant este că nici
rapoartele lunare către prefectul de Vâlcea nu se găsesc, cum nu
sunt nici răspunsurile la anchetele pe care le făcea revizorul şi
nici procesele verbale întocmite în urma inspecţiilor efectuate în
şcoli. În schimb, aşa după cum s-a mai arătat, noul revizor era la
curent cu mersul învăţământului vâlcean din rapoartele trimise
de învăţători, din care rezultă că în 1882, la multe şcoli din mediul
rural, localurile „lasă mult de dorit”, unele erau „neîncăpătoare
şi igrasioase”, altele „ruinate” şi necesitau reparaţii urgente.
Majoritatea şcolilor aveau mobilierul incomplet (le lipseau
bănci, mese, scaune, table de scris) şi multe „duc mare lipsă de
hărţi geografice”. De asemenea, revizorul afla că, la Berbeşti,
învăţătorul Ilie Golescu şi-a oferit gratis casa, care are „o odaie
foarte spaţioasă” în care „pot încăpea peste 50 de elevi” spre a
servi ca şcoală până se va construi un local corespunzător7.
Din puţinele documente păstrate în arhivă, aflăm că la 30
aprilie 1882, înspectând Şcoala de fete din Lungeşti, I. L. Caragiale
nota că a vizitat această şcoală găsind prezente pe domnişoara

profesoară împreună cu 19 eleve ce frecventau regulat şcoala.
Revizorul subliniază buna pregătire a elevelor şi menţionează că
a asistat la „mai multe chestiuni puse elevelor de d-ra profesoară
asupra materiilor ce se predau la clasă”, aşa încât din citirea, scrisul, gramatica şi poezia, prezentate şi examinând el însuşi
răspun-surile elevelor a „rămas foarte mulţumit de conversaţiile
avute”, fiind mulţumit şi „de silinţele depuse de d-ra în interesul
pregătirii elevelor”8.
Rapoartele învăţătorilor cu privire la
desfăşurarea examenelor de încheiere
a anului şcolar 1881/18829, au cuprins
şi detalii referitoare la rezultatul la
învăţătură al elevilor, starea materială a
şcolilor cât şi sprijinul solicitat de învăţători
revizoratului şcolar pentru bunul mers
al învăţământului. Astfel, învăţătorul
Sevastian Borcomeanu, din Costeşti10,
comunica revizorului I. L. Caragiale
(22 iunie 1882) că elevii săi au obţinut
următoarele rezultate: la clasa a III-a, au
promovat examenul „toţi patru”; la clasa
a II-a din 10 au promovat 8 iar la clasa
I, din 30 de elevi au promovat 10, 20 de
şcolari au rămas repetenţi şi se vor înscrie
în aceeaşi clasă în anul şcolar următor.
Se precizează că interesul locuitorilor şi
al autorităţilor locale pentru şcoală „a
fost şi este destul de mare” dovadă că,
în perioada desfăşurării examenelor au
participat „o mulţime de persoane” iar
împărţirea premiilor la elevi s-a făcut cu
„mare solemnitate”.
Învăţătorii de la şcolile din Costeşti şi Bălceşti erau mulţumiţi
de rezultatele examenului, iar autorităţile locale apreciau
„progresul dovedit de învăţători în activitatea lor la clasă”11.
Luând cunoştinţă despre învăţământul din comuna Orleşti
şi vacantarea postului de învăţătoare la Şcoala de fete din
localitate, I. L. Caragiale informa, la 11 aprilie 1882, pe prefectul
D. Simulescu, de numirea ca învăţătoare a d-rei Paulina Cojescu,
la 15 aprilie 1882, cu titlul provizoriu, la catedra de la Şcoala de
gradul II Orleşti, rămasă în disponibilitate până la concursul ce
se va organiza în august 1882, în locul d-rei Frosa Moldoveanu
care va fi transferată la Şcoala din Costeşti în locul învăţătorului
M. Tănăsescu. Revizorul roagă pe prefect să „decreteze numirea
d-rei Paulina Cojescu – potrivit legii – conform cu jurământul
moral de titularizare” şi să comunice celor două primării, din
Orleşti şi Costeşti, dispoziţiile date.
Începând cu anul şcolar 1881/1882, conferinţelor pedagogice
anuale li s-a dat importanţa cuvenită, iar seriozitate cu care erau
privite se observă chiar din momentul convocării lor de către
revizor. De pildă, la 4 august 1882, revizorul I. L. Caragiale scrie
prefectului de Vâlcea următoarele: „Urmând a ţine conferinţele
pedagogice anuale cu învăţătorii din Vâlcea, conform legii, cu
începere din 16 august curent, vă rog să bonevoiţi a face să le vină
acestor domni la cunoştinţă, prin organele dv. administrative, ca
la arătatul termen, la orele 12 amiază, să se afle toţi la Râmnicu
Vâlcii, în localul Şcolii de băieţi”12. Conformându-se adresei
revizorului, prefectul de Vâlcea Dumitru Simulescu, un admirator
al lui Caragiale, a trimis, la 7 august, o circulară către subprefecţi
în sensul cerut de revizor. Nu ni s-au păstrat procesele verbale
ale şedinţelor şi discuţiilor învăţătorilor vâlceni şi nici raportul
final asupra conferinţelor, trimis de revizor ministerului.
Totuşi, unele momente din desfăşurarea conferinţelor le
avem descrise în relatările unui învăţător, martor ocular – ajuns
mai târziu ofiţer – din care rezultă că I.L. Caragiale a ţinut la
conferinţe şi două „lecţii model”, una de aritmetică şi alta de
română, care au impresionat corpul didactic vâlcean13. La lecţia
de română Caragiale le-a dat învăţătorilor „un model de citire”
făcând, cu patos „expresiv şi cuceritor”, lectura poemului „Umbra
lui Mircea la Cozia” de Gr. Alexandrescu. Lectura elocventă i-a
entuziasmat pe învăţători, astfel încât şi cei care-l credeau „slab
cu didactica” s-au convins că „e un revizor cum trebuie”. Se mai
relatează şi un moment hazliu, ce nu putea să scape ironiei
fine a dramaturgului, cum că, într-o zi, văzând un preot obosit
„moţăind” cu capul pe bancă, I.L. Caragiale se îndreaptă spre el
zicând: „Părinte, în timpul conferinţelor să bei ceai în loc de lapte,
dimineaţa”; la care preotul oarecum ofensat, răspunde: „Eu nu
beau nici ceai, nici lapte domnule revizor, ci câte o ţuiculiţă, că-s
din partea prunilor”14.
Prezenţa lui I.L.Caragiale în judeţul Vâlcea, în care şi-a exercitat
activitatea de îndrumare şi control ca revizor şcolar, o întâlnim în

lunile aprilie, mai, iulie şi septembrie, iar în luna august participă
la conferinţele pedagogice programate în zilele de 16-21 august
1882. În adresa către prefectul D. Simulescu din 14 aprilie 1882,
I.L. Caragiale solicita diurna prevăzută de bugetul judeţului
pentru revizorul şcolar pe lunile aprilie şi mai, pentru inspecţiile
făcute la şcolile rurale ale judeţului. La 28 mai15, cunoscutul
dramaturg trimitea prefectului o altă cerere pentru aprobarea
diurnei şi „statele de prezenţă” în teritoriu
solicitând şi „cuvenitul mandat de plată”,
iar la 4 august16, solicita diurna pe luna
iulie şi în altă cerere din 27 septembrie17,
făcea cunoscut Comitetului Permanent
al judeţului să i se achite diurna pe luna
septembrie, în sumă de 100 lei. Din cele
patru documente menţionate, rezultă că
I.L. Caragiale a inspectat şcolile judeţului
în cursul lunilor aprilie şi mai, în prima
etapă şi în iulie şi septembrie în a doua
etapă.
Din alte mărturii se pare că dramaturgul
a profitat de peregrinările sale prin şcolile
săteşti din Vâlcea şi nu a ezitat să facă şi
unele popasuri pe la bâlciurile şi târgurile
din Râmnicu Vâlcea, Horezu sau Drăgpşani,
cât şi la cunscutele mănăstiri ale eparhiei
episcopiei Râmnicului. Faptul că răspundea
şi de şcolile din circumscripţia Argeş, ne
face să credem că lunile martie, iunie,
noiembrie şi decembrie au fost destinate
inspecţiilor şcolare din judeţul Argeş, iar
în luna august s-a ocupat de pregătirea şi
desfăşurarea conferinţelor pedagogice la reşedinţele celor două
judeţe. Evident, în lipsa revizorului, controlul şcolilor se realiza de
subrevizorii şcolari sau de institutorii cu delegaţie, în funcţie de
posibilităţile bugetare ale judeţului.
Tot referitor la I.L. Caragiale în perioada cât a fost revizor
şcolar de Vâlcea, eruditul profesor şi dramaturg Doru Moţoc,
aduce o serie de argumente convingătoare, menite să acrediteze
ideea că la Râmnicu Vâlcea se plasează acţiunea personajelor din
„O scrisoare pierdută”18. Astfel, întâmplările menţionate de I.L.
Caragiale că ar fi avut loc la Râmnicu Vâlcea când era „capitala
jueţului de sub munte”, unde se afla „moşia Zăvoiului din
marginea oraşului” apoi steagurile arborate de poliţaiul oraşului
şi la „catindrala Sf. Niculae”, evident biserica episcopală din
Râmnicu Vâlcea, sunt dovezi concludente, care ne îndreptăţesc
să credem că Râmnicu Vâlcea a fost „argumentul” viitoarei opere
a marelui dramaturg.
Aşadar, I.L. Caragiale, cunoscuse încă din 1882 „capitala
unui judeţ de sub munte” şi mai ales, protipendada oraşului
care oferea destule temeiuri de abordare satirică a atmosferei
cotidiene dintr-un oraş cuprins în marile „metamorfoze” politice
ale vremii. După atâţia ani, mersul politic în ţară se petrece în
acelaşi spirit demagogic, dar cu alţi actori, mai versaţi, şi în alte
condiţii istorice, în care România modernă păşeşte fără grijă pe
„drumurile” nedefrişate ale Uniunii Europene.
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inspirată din realităţile vâlcene?, în Povestea Vorbei, anul IV, nr.
1-2 (11-12) ianuarie-iunie 2002, p. 1 şi 5.
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Și a morții.
Tăcere.

THEA IOANA NICOLESCU
Odă albastră
Pietre din altarul cerului,
Ochii tăi țintuiesc
Zbaterea zborului cuibărit în mine
Adânc...
Sunt pasăre
și tu
mă dezlipești de propriul zbor,
Sunt gând
și tu
mă lipsești de tainicul meu înțeles,
Sunt noapte
și tu
mă rupi de cer și-mi iei stelele...
Picături de foc albastru
Plâns de lună în veghe moartă
Ochii tăi întrupează misterul
Și adâncul ce zace-n nespuse;
Ochii tăi mă fac
să aud cum cresc secundele și se destramă,
să simt cum timpul
mi se scurge-n suflet, greu.
Ochii tăiAlbastre lacrimi ale unui cer neviu.
Horezu / 1999

Frunza TU
Toamna, târziu,
Când vine vremea tăcerii galbene a frunzelor,
Când vine vremea coacerii timpului,
Toamna,
Când se pârguiesc sentimentele,
Stau pe banca din parcul amintirilor
Privindu-ți chipul în clepsidră...
Tac.
Eternă, slabă,
Și nu simt nimic
În afara privirii tale de dincolo de anotimpuri,
de veacuri, de milenii.
La fel ca nisipul trăirilor mele
Ce se scurge prin clepsidra vieții
Gândurile mele devin și ele timp
Doar în cădere.
Îți privesc chipul
În clepsidra binelui și a răului,
Gândurile-mi picură încet
Peste ochii tăi,
Descoperindu-le străluciul
Cu putere asupra viețtii

Privesc încet în jurul meu,
Nu văd decât statui
Statui de oameni, de păsări, de gânduri,
De esențe.
Toate cu o clepsidră în mână...
Le zâmbesc stingherită și eu
Cu zâmbetul durerii
Ca răspuns la zâmbetul lor împietrit.
Apoi,
Ultimul gând al meu picură și el
Încet,
Și devin și eu ca și ceilalți
O statuie
O stâncă de iubire abstractă,
Absentă.
În urma mea,
Vântul tăcerii desperechiate
Smulge ultima frunză din pomul vieții statuie,
Frunza TU.
Și o lasă încet,
Ușor, ușor
În palma rece de piatră a
Statuii EU...
Horezu / 1998

BUSTUL LUI NESTOR VORNICESCU VA FI DEZVELIT LA LOZOVA,
ÎN REPUBLICA MOLDOVA, ÎN LUNA MAI 2018

A

fost lucru hotărât, atunci, când ne-am deplasat la Lozova în 01 octombrie
2017, ca în cel mai scurt timp în faţa primăriei din această localitate a
Republicii Moldova să se ridice un monument în amintirea lui Nestor Vornicescu,
mitropolit al Olteniei între 1978 şi 2000, născut în Basarabia în 1927, chiar în
acest loc...Atunci, echipa vâlceană a Cultului Eroilor Vâlcea condusă de Eugen
Petrescu a participat la manifestările organizate la Lozova şi Chişnău cu ocazia
sărbătoririi zilei de naştere a mitropolitului, 01 octombrie 1927, a nouăzeci de
ani de la naştere.
În cadrul acelor zile, dar mai ales după întâlnirea cu Mitropolitul Vladimir
al Republicii Moldova şi cu preotul Octavian Moşin, la Lozova şi Chişinău, s-a
stabilit ca în cursul anului viitor, 2018, să se ridice un bust în amintirea înaltului
ierarh care timp de douăzeci şi doi de ani a păstorit peste credincioşii olteni...
Cum a păstorit el în aceşti ani se va vedea tot în 2018, noi am văzut deja, în
cartea închinată mitropolitului de către istoricii din Craiova coordonaţi de acelaşi
Eugen Petrescu, şi care a apărut la Editurile Mitropolia Olteniei şi Universitaria
Craiova: „In memoriam Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei: 90 de ani de la
naştere, 1927-2017”.
Lucrarea a fost încredinţată sculptorului din Curtea de Argeş, Traian Duţă,
care s-a apucat serios de treabă şi a executat lucrarea în aprilie 2018.
În 29 aprilie 2018 delegaţia cultului eroilor filiala vâlceană s-a deplasat
la Lozova pentru a definitiva proiectul soclului şi locul de amplasare ale
monumentului.
În aceeaşi zi, împreună cu primarul Lozovei, Lilian Botnaru, şi preoţii Octavian
Moşin şi Petru Croitor, delegaţia a urcat dealul despărţitor dintre comuna Lozova
şi comuna Sadova (locul de naştere al preşedintelui Rep. Moldova, Igor Dodon),
unde se va înălţa o cruce de patruzeci de metri şi la a cărei grandioasă făptuire
este implicată şi Asociaţia Naţională a Cultului Eroilor-Filiala Vâlcea.
Traian Duţă, sculptor din Curtea de Argeş, este tatăl Ioanei Duţă, care, împreună, au ilustrat
cărţile lui Gheorghe Piele, demonstrându-şi talentul în arta desenului... Traian Duţă, care a mai

executat o serie de monumente în parohiile din judeţul Argeş este autorul
picturii Catedralei Sfinţii Apostoli din Râmnicu Vâlcea, cartierul Nord, a executat
bustul lui Nestor Vornicescu şi este gata să-l monteze la Lozova; fapt pentru
care a fost prezent la recenta deplasare din 29 04 18... Bust turnat în ciment
amestecat cu piatră, de un metru şi jumătate-înălţime, executat în tehnică
vibrată şi care redă aerul specific înaltului părinte, nicicum masca sa mortuară,
cum se încearcă tot mai des chiar de către sculptorii profesionişti, şi, care, nu
reuşesc dimensiunea interioară şi monumentală... Bust al celui, care din prima
zi a mileniului III, nu mai este printre noi, ci se află sus, în ceruri. Bustul va sta pe
un soclu de doi metri jumătate înălţime.
În 29 04 18, în formaţie de trei: Eugen Petrescu, comanditarul monumentului
care urmează să se instaleze la Lozova, Traian Duţă-sculptorul, şi subsemnatul,
am fost la Lozova şi am stabilit locul amplasării împreună cu primarul Lilian
Botnaru, preotul paroh Petru Croitor, şi preotul Octavian Moşin de la
Universitatea din Chişinău.
La traversarea oraşului Buzău ne-a surprins cu plăcere imaginea unei
sculpturi gigantice, din oţel inox, sudat şi şlefuit, care se cheamă „Omagiu” şi
a fost înălţată de către municipalitate în memoria unui tânăr artist răpus de
boală, Florinel Dinu; lucrarea a fost executată de Bogdan Lefter, un cunoscut şi
coleg de-al sculptorului Train Duţă, din breasla sculptorilor, şi dezvelită în 2013,
având o înălţime de zece metri...
O lucrare de un dens dramatism în arta simbolismului imaginativ, al artistului
nerealizat-Don Quijote-şi arta sa neatinsă-Dulcinea del Toboso, jumătate de cal
care cântă la un trombon-şi chiar Rocinante, mârţoaga deşelată pe care tronează
călare chiar acest Quijote de la ...Buzău.
Nimic comic, în lucrarea lui Bogdan Lefter, ci cum spuneam de un real
dramatism, drama artistului, cei mai mulţi, care vede arta ca pe o fata morgana;
desigur, în cazul de faţă, din cauza bolii necruţătoare!

Simion Petru C.
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NICU PORSENA (1892-1971) ÎN CONŞTIINŢA ROMÂNIEI MARI.
„ÎN PRIMA ŢARĂ DIN EUROPA, NOI SUNTEM ULTIMUL POPOR DIN
EUROPA” ...INTERBELIC AŢI VRUT, INTERBELIC ANACRONIC AVEŢI!

D

isoluția societății post-comuniste și degenerarea
(iremediabilă?) a Neamului Românesc sunt fenomene
psiho-socio-politice mai mult decât vizibile. Sunt fenomene
TRAGICE, adică premergătoare sucombării noastre ca națiune,
în secolul XXI. Mai precis, sunt avertizări asupra dispariției
biologice a Poporului Român din spațiul carpato- danubianopontic.Românii cu mental comunist dau vina pe „democraţii”
epocii postdecembriste (1990-2018) şi viceversa, pentru starea
actuală a societăţii româneşti. Cauzele acestei cutremurătoare
degenerări sociale şi biologice sunt anterioare celor trei dictaturi
succesive, aplicate românilor în secolul XX (carlistă: 1938-1940;
antonesciană: 1941-1944; comunistă: 1945-1989). Mult lăudata
epocă interbelică (1918-1938) – cu doar 19 ani de libertate
şi independenţă pentru statul naţional „România Întregită”
– prezenta multe simptome ale disoluţiei şi degenerării, potri
vit juristului, filosofului şi sociologului NICU PORSENNA (18921971). Mult apreciata societate interbelică a ascuns o gravă
degradare morală şi o subtilă diluare de ethos creştin. Procesul
de descreştinare a intelectualităţii interbelice a fost cauzat de
apariţia stilului de viaţă burghez (semi-ateu, a-moral, a-metafi
zic). A ne scuza, ca români (iresponsabili în istorie?) ai secolului
XXI, pentru degenerarea rasei noastre dând vina numai pe
comunism şi pe „democraţii securişti post-comunişti” (19902018) înseamnă o ruşinoasă ignoranţă, o condamnabilă orbire
sufletească. (Silviu Alupei, 08.03.18, „1918-2018: Centenar
sau parastas?”, „Conştiinţa”-Revistă de informare şi de opinie
creştin ortodoxă) Mai mult decât atât, şi mai direct, în limbajul
comun, pe aceşti democraţi, chiar aşa, ai liderului lor s-a aruncat
permanent vina, alături de comuniştii preşedintelui de atunci
-1990, de a fi...evreu (imbecil antisemitism instalat tot atunci).
Atât le-a trebuit p.c.r.iştilor bătrâni ca să-şi atragă pedeapsa lui
Dumnezeu pe generaţiile urmaşe, cele de acum; de şase ani
vedem numai asta: tineret mândria cefei şi cheliei, dezinformare, minciună, promisiuni vulnerabile, amânarea oricărei
acţiuni şi hotărâri pe ziua de mâine, în viitor!...atunci când orice
beţiv visează că va fi în stare să se trezească...Totul, mereu,
la viitor; posibil toate acestea, fiindcă oamenii puterii s-au
înconjurat de instituţii de verificare şi control partizane, care
execută la ordin; cum este mai rău!...şi ca şi cum de la democraţi
ni s-ar trage.
Numai că realitatea a făcut ca aceşti democraţi să iasă din
istoria imediată şi să-i lase pe nepoţii k.g.b.iştilor partidului unic
să se lupte cu morile de vânt sau cum este mai rău, între ei. Ar fi
o greşală să nu constatăm că în rândurile uteciştilor comuniştilor
recte tinerilor cu studii la Toulouse s-au adunat în special
profesioniştii vechiului regim; dovadă că toţi liderii şi membri
de frunte erau şi sunt acţinoari de succes ai propriilor firme în
timp ce echivalenţii lor din partidul social democraţilor au fost şi
sunt numai căţelandri buni la lătrat şi furat statul prin nepotism
şi corupţie, fără dragoste de beneficiile care vin dintr-o profesie
şi meserie, unii chiar cu studii la Oxford şi curtaţi în funcţiile de
vărf de la douăzeci şi cinci de ani...
Şi conchidem, la acest pas, prin a nominaliza cea mai gravă
faptă a ultimului, deja, aproape, deceniu! aceea a unor retardaţi
de a-l da jos în 2012 de pe tronul României pe preşedintele ţării
înainte de sfârşitul celui de-al doilea mandat, şi să se pună ei în
locul lui şi al acoliţilor. A fost un gest de răutate, şi nu unul politic,
a fost încercare de lovitură de stat, rămânând cu gura căscată
până şi prietenii noştri americanii, deşi ei, confraţi cu KGB-ul,
anunţându-ne din timp de ceea ce avea să se întâmple. A doua
faptă imediată, reprobabilă, avea să fie a aceloraşi, aceea de a
anula rezultatul Referendului care stabilea 300 de parlamentari!
România a avut un curs acceptabil până în anul 2000-ar fi fost şi
mai mult-dacă nu ar fi stagnat costul manoperei atunci când a
liberalizat costul materiei prime, şi un curs inacceptabil, criminal
pentru popor, după anul 2000...
În continuare, Silviu Alupei ne prezintă în materialul său
Cartea „Regenerarea neamului românesc” (prigonită, interzisă,
distrusă etc.), publicată la Editura „Cugetarea” în 1937 de

genialul analist Nicu Porsenna, ne demonstrează că germenii
dezastrului comunist şi postcomunist se dezvoltau în voie, chiar în
mult admirata epocă interbelică. Observaţiile psiho-sociologice
şi analizele istorico-politice şi juridice ale genialului gânditor
în domeniul dificil al filosofiei sociale, Nicu Porsenna, for
mulate în 1937 şi spicuite, în stil jurnalistic, în acest documentar
„Conştiinţa”, ne vor ajuta acum, în 2018, să înţelegem dezastrul
naţional în care ne zbatem. Lucrarea fostului deţinut politic
Nicu Porsenna (1948-1964) ne va face să
acceptăm realitatea dureroasă că dictatura
comunistă de ieri şi regimul postcomunist
de azi sunt consecinţele (logice şi bio
logice!) ale pasivităţii, iresponsabilităţilor
şi laşităţilor de tot felul, manifestate de o
aşa-zisă elită (intelectuală) interbelic. ...Iată
degenerarea neamului nostru!
„Pe ruinele interesului obştesc
creşte tare, ca mărăcinele, interesul per
sonal, egoismul omului întors la natura
primitivă. E dispariţia dezinteresării eroice,
e imoralitatea şi corupţia publică devenită
sistem [...]. Am impresia că românii şi-au
împlinit rolul istoric: după ce au apărat
Europa de huni, de tătari şi de turci, de
bolşevismul rusesc şi de megalomania
maghiară, se retrag de pe scena lumii,
nemaiputând crea oameni. Scriu aceste
rânduri şi-mi pare că aştern rămasul bun
al unui român de la poporul său, care nu va mai fi. (...) Regula
în viaţa publică e resemnarea, slăbiciunea morală. Din această
pasivitate,din iertarea pe toată linia, a rămas în psihologia ro
mânească pomana şi gratuitatea. [...] Iertarea de datorii şi nicio
răspundere [...]. De aceea, spre deosebire de morala aspră şi
neîndurătoare a Occidentului, mentalitatea românului este
Protecţia şi Norocul; iar nu efortul, nu iniţiativa. «Românul
se naşte bursier, trăieşte funcţionar şi moare pensionar» (cf.
P.P.Carp). [...] Idealul rasei noastre a devenit câştigul fără muncă
(M. Eminescu), superficialitatea, spoiala. Într-un cuvânt, lipsa
de efort. Nu e de mirare că dacă îţi trebuie un lucrător care săţi strice instalaţiile, un secretar care să-ţi încurce treburile, un
avocat care să-ţi piardă termenele proceselor, se impune să-l
alegi român. Îl vrei serios şi capabil? E nevoie să-l iei străin [...]. În
neamul nostru, în orice ramură de muncă, omul stăruitor, corect,
înzestrat cu conştiinţă profesională – este excepţia; leneşul
înfumurat, deşteptul superficial – este regula. (...) Românul
este complet lipsit de mândrie omenească, cetăţenească şi na
ţională. Polonezul şi maghiarul împing orgoliul până la trufie;
bulgarul, sârbul şi grecul duc mâna la cuţit, fac revoluţii. Singur
românul rabdă, rabdă ca o piatră să fie călcat în picioare, pălmu
it, scuipat, jefuit de oamenii politici, strivit de impozite, insultat
în gândul şi simţirea lui. Şi toate acestea fără nicio tresărire de
mânie mântuitoare. [...] Nu. Românul rămâne pururi cu fruntea
în ţărână, el nu are îndrăzneala să ţină pieptul înainte şi capul
sus. E un sclav! [...] În prima ţară din Europa, noi suntem ultimul
popor din Europa! Concluzia se impune de la sine: dacă nu ne
schimbăm, vom pieri! (...)
Este prea cunoscută lamentabila lipsă de pregătire in
telectuală şi morală a tineretului de azi. Majoritatea acestor
tineri nu ştiu, în afară de regulile teoretice ale sportului, nimic.
Dezastrul examenelor de bacalaureat e elocvent: 60% din
candidaţi – cad! Rămâne întrebarea: cum li s-a îngăduit să ajungă
până la bacalaureat? ... Licenţiaţi universitari scriu v-ă ve-ţi duce,
lam zărit etc. (...)
În România, tineretul de după Război n-a fost lipsit numai de
o educaţie specială de energie, ci lăsat să decadă şi din bruma de
educaţie ce o primeau generaţiile înaintate [...]. Copiii de azi, şi
oamenii care ies din ei, sunt o grozăvie. Desigur, nu din vina lor,
ci din a acelora care i-au crescut. Părinţii au lăsat şi lasă libertate
absolută ambelor sexe. Spectacolul corupţiei politice dezvoltă în

sufletul copiilor o adevărată floră putrescentă de idei şi moravuri.
La şcoală, profesori ignoranţi şi lipsiţi de interes îşi bat joc de
cursuri; cărţile de şcoală ieşite din oficinele «democratice» sunt
o ruşine şi un pericol; notele se dau pe hatâr şi nepăsare. Astfel,
ajung la bacalaureat elevi agramaţi, necunoscând nici ortografia
română [...].Tineretul nostru decade «în progresie geometrică»,
alunecând accelerat spre o nulitate absolută, spre descompunere
şi pierzare! (...)
REGENERAREA noastră nu e un lux, nici
o ambiţie, cu atât mai puţin un capriciu.
Este o necesitate de neînlăturat, în mijlocul
unor PRIMEJDII DE MOARTE [...]. Povaţa de
căpetenie a Regelui Carol I către sfetnicii săi
era: FORMAŢI CARACTERE. Personal, acest
suveran a dat cel dintâi pilda caracterului,
împingând virtutea până la ascetism [...].
Pentru ca somnul de azi să nu devină în
adevăr somnul morţii, e poruncitor să
luăm hotărârea de a scutura negurile vieţii
primitive, a ne freca pleoapele de amorţeala
orientului, a ne încorda pentru marele
efort al Civilizaţiei, al Puterii!” (N. Porsena,
„Regenerarea
neamului
Românesc”,
Editura „Cugetarea”, 1937, texte selectate
de Silviu Alupei în articolul „Centenar sau
parastas?”, 08 03 18, revistaconstiinta.ro) ...
Nicu Porsenna prevede dispariţia poporului
român, ieşirea lui din istorie, fiindcă
societatea contemporană lui, România anului 1937, interbelic,
„nu mai poate crea oameni”. Iată rolul unei socităţi demne,
dezvoltate, europene, acela de a pune în centrul său ...omul
creator; de-a avea grijă de omul creator de plusvaloare socială!
de plusvaloare în toate meseriile şi profesiunile, şi acţiunile sale.
Societatea care a urmat, însă, după 1944 nu ţine cont de aceste
realităţi şi reuşeşte să pună pe picioare lumea românească, din
interiorul graniţelor, tocmai fiindcă acţionează la butonul-deviză
nimic fără muncă şi dezvoltare multilaterală (nepotismul şi
corupţia având dimensiuni şi posibilităţi minime şi, neexistând,
serios, politicul sau corect politicul)... Dar realitatea s-a consumat
şi ea avea să redevină pe tapet după anul 2000. Interesant, în
lumea noastră, în 1972, a existat un poet în devenire, Ştefan
Dumitrescu, care i-a prevăzut aceeaşi soartă poporului român
în catrenul cu care precede poemul „Calul Troian al omenirii,
America” şi care este scris în 1978, la deplina sa maturitate.
Ştefan Dumitrescu crede şi acum, acelaşi lucru, dar astăzi el este
un foarte mare poet şi romancier...
Noi credem, că după anul 2000 în ţara noastră s-a instalat
iremediabil minciuna, prostia, şi lipsa toatală de valoare a unor
conducători care dispreţuiesc munca reală şi pozitivă. Porsenna
surprinde un aspect pe care îl întâlnim şi astăzi şi care este
foarte grav: resemnarea omului leneş, sărac şi fără bani (cu
prisosinţă astăzi) care se bucură de îmbogăţirea celorlalţi fără
să-l intereseze cum, ca să beneficieze şi el de pomană. Da,
mai ales de pomana electorală care convine mult mârşeviei
săracului şi, care, neavând ce pierde, doreşte puţin de la viaţă.
Este inadmisibilă legislaţia absurdă aproape în totalitate şi care
nu stimulează munca şi valoarea cetăţeanului. Este inadmisibilă
conducerea societăţii prin şi numai politică. De ce armatele
de toate felurile şi-au aruncat în curtea guvernului epoleţii şi
chipiurile, desconsiderându-se singure, atunci când guvernarea
le-a tăiat din ce le-a dat exagerat?...Răspunzând acuzaţiilor lui
Porsenna, răspundem incredibilelor întâmplări care se petrec
astăzi pe scena înaltă a ţării, şi, ca şi atunci, concomitent pe cea
iferioară. Diferenţa spre durerea noastră, că atunci existau cărţi
şi o presă dreaptă, în timp ce acum nu există decât televiziune
proastă, mahala, dezinformare şi politică în fiecare casă. Presa
şi cartea bună este pe cale de dispariţie...fiindcă totul pare a fi
corect politic.

Csaky E POE

10

nr. 1/2018

TGV À 574.8 KM/H! S.O.S. CĂILE FERATE DIN ROMÂNIA
A

m primit la redacţie de la iubitul
nostru prieten Ştefan Stăiculescu, care
ne alimentează din când în când cu plante
medicinale, miraculoase, dovedind o mare
dragoste pentru viaţă şi natura înconjurătoare,
un mesaj fără comentariu (miraculos şi fără
comentarii!) dar cu imagini în mişcare (video)
privind trenul de mare viteză, pe roţi, „TGV”
din Franţa; care rulează cu 574.8 Km pe oră!...
încă pe atât şi încă puţin şi trenul spărgea
plafonul sonic peste care zboară avioanele
supersonice!...1224 Km/h; trenul acesta
„zburând” lipit de pământ! Nu puteam să văd
ceva mai frumos, mai nou şi „corect” artistic,
afară, doar, poate de acel film care a circulat
pe video între specialiştii în hidrauluică şi care
arăta cum un excavator de mare tonaj se căţăra
pe un stâlp montat în faţa Parlamentului din
Viena!...Viena.avi
Căile ferate din Franţa sunt neschimbate,
dar foarte bine făcute din anii ’70...Noi am
construit, dar nu am avut şi nici nu avem obiceiul
de a prinde în calculul unui produs costurile
viitoare pentru întreţinere şi fiabilitate... Mina
de aur a unui stat modern este calea ferată, la
construcţia şi exploatarea ei concurând toate
meseriile-profesiile. Este simbolul puterii şi
civilizaţiei. Petrache Poenaru a adus în România
spiritul ingineresc fiind primul român care a
călătorit cu trenul în Anglia, în primul tren din
Europa! Apoi austriecii au construit o mică cale
ferată de la Oraviţa la Dunăre; iar desăvârşirea
în acest domeniu s-a produs sub regele Carol
I care imediat după preluarea conducerii
României, independente, s-a gândit la unirea
cu Transilvania şi, prin inginerul Constantin
Cantacuzino a spart munţii pe Valea Oltului spre
Sibiu! În douăzeci de ani România a devenit
unul dintre statele cele mai importante, a

şaptea putere, dacă nu mă înşel, în Europa!...
în ţara noastră curgând emigranţii, urmaşi ai
lui Michelangelo şi Leonardo Da Vinci...La fel,
precum calea ferată, vorbim de aeronautică
şi producţia navală; industria de automobile,
de hidraulică şi mecanică fină, siderurgia. Dar
căile ferate sunt cele mai stabile şi presupune
disciplina armată! Căile ferate şi autostrăzile
trebuie să domine întărind unitatea continuă
dintre fostele principate ale României. Căile
ferate, în primul rând, cele care folosesc energia
electrică; ele sunt cel mai mare dar pe care
natura şi civilizaţia le-a făcut României. Noi,
cei de la Vâlcea care cunoaştem proiectele
interbelice care vizau calea ferată Râmnicu
Vâlcea - Curtea de Argeş suntem profund
jigniţi de faptul că acest proiect început în
construcţie înainte de 1989 şi realizat parţial
chiar atunci a fost oprit şi nimeni în treizeci
de ani nu a încercat să le scurteze gâtul celor
care au contribuit la această delăsare care se
cheamă crimă naţională cu premeditare! pe
care însă o găsim logică, normală, când ştim
că aici nenorociţii au demolat fără remuşcare
centrul Râmnicului vechi, noi pedepsiţi fiind ca
cincizeci de ani să stăm cu oraşul în paragină în
chiar centrul său ...Dăm mai jos un fragment din
interviul nostru apărut în 2013 în Cotudianul cu
titlul: “Sistemul economico-financiar românesc
este complet greşit şi fals”...
„- Sunteţi un militant pentru dezvoltare
locală şi regională. Ce ar putea să facă Râmnicul
pentru viitor? Mai poate sta el pe harta ţării,
ştiind ce a construit după 1970 şi ce a distrus
după 1990?
- Dacă s-ar schimba sistemul impozitării
forţei de muncă, Vâlcea ar putea trăi o mie de
ani fericită doar din exploatarea înţeleaptă a
căii ferate care leagă Transilvania de Valahia,
Râmnicul de Curtea
de Argeş. Fantastic
triunghi:
Râmnicu
Vâlcea, Sibiu, Curtea
de Argeş! Dacă ar fi
exploatată pe calea
ferată această relaţie,
forţa
de
muncă,
toată, a Râmnicului
nu ar ajunge ca să
gestioneze transportul
de marfă. Colateral,
şi pe cel de pasageri.
Dirijată cum trebuie,
CFR Marfă ar aduce
regiunii noastre mii
de locuri de muncă.
Dacă nu facem nici un

demers în această direcţie este marea noastră
crimă, chiar împotriva... noastră! Rampa CFR
Râureni ar trebui să devină interfaţa de transport
marfă a vagoanelor şi a platformelor de cale
ferată, care să translateze TIR-urile pe ruta
Vâlcea - Sibiu, Vâlcea - Curtea de Argeş - Piteşti.
Bineînţeles, în acest proiect, infrastructura CFR
pe aceste direcţii trebuie refăcută, reparată,
electrificată şi organizată ca o mare entitate
economică, având un unic comandant la bord:
la început, proiectantul şef, şi mai apoi, tot
acesta, devenind exploatatorul proiectului
său... Valea Oltului şi împrejurimile ei din
această zonă, Vâlcea şi Argeşul de sub munte, ar
deveni cele mai căutate locuri din lume pentru
curăţenie, rentabilitate, civilizaţie, pentru tot
ce-i mai frumos şi mai bun; cu asemenea apă
şi vegetaţie putem să ne impunem punctul de
vedere la nivel european, pentru o producţie
unicat în alimentaţie! Privită din elicopter,
această zonă pare a fi Raiul pe Pământ. Dacă
vrem şi acceptăm, în acest Rai am putea să
renaştem şi să visăm din nou la viaţă! Să nu
uităm: încă din 1982, Vâlcea devenise capitala
tehnologică a României, iar în vecina Craiovă,
la fabrica de avioane, unde am realizat primele
programe şi microprocesoare-postprocesoare,
se vorbea de un „Microsoft oltean”.
Ce frumoşi sunt aceşti oameni care nu au
uitat Calea Ferată, să o iubească, din mai toate
statele civilizate ale omenirii întregi, şi ce proşti
suntem noi-adevărate produse ale posteriorului
lumii de după 1989...
*
«DACA NICI PE ȚUȚEA NU-L CREDEM ATUNCI
NOI NU MAI AVEM PERSONALITĂȚI
ȘI NE MERITĂM SOARTA DE SLUGI! NOI,CA
POPOR,AVEM O MARE PROBLEMĂ:
ÎNTOTDEAUNA NE BATEM JOC DE CEI MAI
BUNI DINTRE NOI!
Petre Ţuţea:  În sfarşit «Să dăm Cesarului

ce este al Cesarului» ! A fost şi bou pe deasupra
prin cultul personalitaţii dar pe lângă ce a facut
ar trebui să i se ierte...
Petre Ţuţea: „Când voi muri eu, după mine
rămâne un singur mare naţionalist în care să
credeţi, Ceauşescu. Nu ştiu eu cât de comunist e
el, dar  ţine cu naţia asta, să ştiţi de la mine. Ăsta
e român adevărat. Ţine cu noi!”
Destinul a făcut să moară Ceauşescu
înaintea lui şi el Petre Tuțea, după ce a
murit a spus: ”Aţi văzut domnule, era mai
mare naţionalist ca mine, că l-au omorât
înaintea mea.”
“Ceausescu a condus Romania timp de
24 ani. Nu se poate spune ca era „bine” pe
vremea lui Ceauşescu, dar puţini ştiu cum era
România înainte de Ceauşescu!
Acest conducător a fost pentru ţara asta
ceea ce au fost Kemal Ataturk pentru Turcia şi
Abdul Nasser pentru Egipt: tatăl naţiunii!
Ceauşescu a scos Romania din Evul Mediu,
de la lumina lumânării, la lumina electrică, de
la carul cu boi,la intreprinderi producatoare de
automobile, camioane, tractoare, locomotive şi
avioane…
Nu ştiu dacă, pastrand proporţiile, au existat
performanţe asemanatoare în istorie – poate
Ramses cel Mare. Ceauşescu a dictat să se ridice
şcoli, spitale, diguri, baraje, hidrocentrale, căi
ferate, aeroporturi, baze militare subterane,
lucrări hidrotehnice portuare, flote de avioane
şi vapoare, irigaţii pe mii de hectare, poduri
impresionante, ba chiar şi... autostrăzi. În 24 de
ani amărâţi, răstimp în care a plătit datoriile şi a
dublat populaţia urbană ..
De fapt este incredibil. Dacă ştiţi despre
ce vorbesc veţi vedea că performanţele lui
Ceauşescu frizează imposibilul. Şi, peste asta,
a pastrat demnitatea acestui popor de...
tâmpiţi!» » (Mesaj primit în 20 februarie 2018).

pcickirdan

Mănunchi de miresme cu drag dăruite
Radu BOTIŞ

D

upă ce Proniatorul Dumnezeu a ajuns către finalul creației, înainte de a se
odihni (cum spune Sfânta Scriptură) și-a desăvârșit măreața operă prin om, coroana tuturor creaturilor. Trebuia aceasta pentru ca cineva înzestrat cu rațiune și sentiment să se bucure de toate minunățiile înconjurătoare. Marcă planul Marelui Creator!
Omul, în care Acesta a investit suflet și prețuire neîncetată, omul pentru care
Iisus Hristos acceptă să coboare din slava cerească ,,luând chip de rob” tocmai
pentru ca ,,iertarea pentru neascultare” să redea scopul primordial pentru care a
fost creat: preamărirea lui Dumnezeu. Iubirea și aspectul de jertfă a demonstrat grija
permanentă a Celui care, pe lemnul crucii, deși cuprins de durere a avut tăria să
spună: ,,Iartă-I,Doamne, că nu știu ce fac”. Iertarea Lui implică iertare și din partea
noastră față de cei din jur, iubirea lui implică și iubire necondiționată și pentru noi,
față de noi și față de cei de lângă noi. Cât de frumoase pot fi coordonatele vieții
ghidate după cele trei virtuți teologice: Credința, Nădejdea și Iubirea. Nu întâmplător
spun adesea că omul creștin este omul etalon atât pentru Biserică dar și pentru
societate, în ansamblul ei. Avem posibilitatea să ne recunoaștem și să ne prețuim Creatorul în
multiple moduri urmându-I sfatul spre propria noastră mântuire.
Frumusețea cuvântului izvorât dintr-o inimă nobilă o face pe doamna Elena Armenescu, nu
întâmplător, să spună în versurile: ”Ajută-i Doamne să se cureţe de păcatele lor grele/ Întăreşte-le
cugetul, dă-le din nou voinţă şi putere/ Adă-ţi aminte Dumnezeule! Aspru nu ne judeca/Îndreaptă-

ne căile, ocrotește-ne! măreşte Oastea Ta!” ca noi, fiecare, asemenea unei rugi către
înalturi, prin sincere căințe, avem nevoie să ne reîntâlnim Tatăl ocrotitor, cugetând
la sfatul psalmistului atent diortosit: „Nu vorbe goale/ Ci palate de fapte/ Clădeşte
frate!” (Cale)
Minipoemele și aforismele cuprinse în cartea de față purtând titlul ,,Miresme
Albe”, parcurgându-le: „Hrisov de leagăn/ Al neliniştii mele/ Eternitatea.” (Meditație)
aflăm despre multe altele ca: destin, evadare, inocență ori taină, puritate, remediu…
iar pentru fiecare: „Înfrigurată/ Mâna caută Semnul/ Dragostei Tale!”
Fără sorți de a greși putem afirma că Elena Armenescu prin ceea ce face poate
fi inclusă în rândul poeților de inspirație creștină și nu întâmplător jurământul lui
Hippocrate, pentru apărarea vieții, dublat de sensibilitatea unei trăiri căreia îi închină
frumusețea cuvântului, o reprezintă.
Dorind ca harul și condeiul să-i fie aproape și-n zilele ce vin, știind că nu un
apocalips ne poate înfiora cât consecințele lui: atât cât e vreme-n așteptare încă – de
Sus – și bucurându-ne de acest mănunchi de miresme cu drag oferite, a frumosului
poeziei, să-i deschidem larg cămara inimi încântându-ne, pentru ca lumina ce
depășește orizontul să limpezească ecoul din suflet prin glasul conștiinței,simțind…și rostind parte
din esența psalmului 150:
„Toată făptura/ Lăudaţi- pe Domnul/ Că v-a dat Lege./ Legea v-a dat-o/ Intru urmat bucuria/
Ordinei Sale./ Cântare nouă/ Cei blânzi se vor înălţa/ Slava tuturor!/ Lăudaţi-L/ Pe Domnul, în
chimvale/ Toată suflarea!”
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ORTODOXIA, Caracteristica Religiei Creştine (I)
Arhim. Veniamin MICLE
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul
2018 drept „Anul Omagial al unităţii de credinţă şi de neam”. În
acest context, pentru a arăta în ce constă unitatea de credinţă
a creştinilor, prezentăm pe scurt învăţătura Bisericii despre
Ortodoxie.
Cuvântul „Ortodoxie” este de origine greacă, fiind format din
două cuvinte; primul este „orthos” şi înseamnă „drept, adevărat”,
iar al doilea este „doxa” care înseamnă „credinţă, închinare”.
Deci, prin cuvântul Ortodoxie înţelegem dreapta credinţă a creştinului, şi adevărata închinare pe care el o aduce lui Dumnezeu.
Toţi creştinii, care trăiesc în dreapta credinţă şi aduc lui
Dumnezeu închinarea cea adevărată, se numesc ortodocşi. Din
această cauză, credincioşii Bisericii noastre se numesc ortodocşi,
fiind recunoscuţi de întreaga lume sub această denumire.  
Creştinul ortodox păstrează dreapta credinţă aşa cum a
descoperit-o Dumnezeu oamenilor, de la început, prin sfinţii
prooroci şi prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după cum zice
Sfântul Apostol Pavel, că Dumnezeu „în multe rânduri şi în multe
chipuri a vorbit părinţilor noştri prin prooroci; iar în zilele acestea
mai de pe urmă, ne-a grăit nouă prin Fiul” (Evrei 1, 1-2).
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, adică Fiul lui Dumnezeu,
despre care vorbeşte aici Sfântul Apostol Pavel, nu a schimbat
învăţătura proorocilor, pe care ei au primit-o de la Dumnezeu,
ci numai a desăvârşit-o, adică a învăţat mai mult şi mai deplin,
despre ceea ce Dumnezeu descoperise proorocilor. De aceea, El
zice: „Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am
venit să stric, ci să împlinesc” (Matei 5, 17), adică nu a venit să
aducă altă învăţătură deosebită de cea pe care o propovăduiseră
proorocii, ci să o descopere în deplinătatea ei, aşa cum trebuie
să o cunoască omul pentru mântuirea sufletului său. Cu toate
acestea, chiar în vremea Lui, „S-a făcut dezbinare în mulţime,
pentru El” (Ioan 7, 43), întrucât nu toţi au înţeles adevăratul sens
al învăţăturii Sale desăvârşite.
Când Mântuitorul Iisus Hristos vedea că unii dintre
contemporanii Săi nu cunoşteau învăţăturile pe care Dumnezeu
le descoperise prin prooroci, îi mustra, zicându-le: „Vă rătăciţi,
neştiind Scripturile” (Matei 22,29), apoi le explica adevăratul
lor sens. Deci, El a vegheat cu multă grijă la păstrarea credinţei
Ortodoxe, şi s-a rugat lui Dumnezeu Tatăl, ca toţi creştinii „să
fie una după cum Tu, Părinte, întru Mine, şi Eu întru Tine, aşa şi
aceştia întru Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis”
(Ioan 17, 21). De asemenea, spunea că „am şi alte oi care nu
sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi
glasul Meu şi va fi o turmă şi un Păstor” (Ioan 10, 16).
Credinţa cea adevărată, adică Ortodoxia, a fost propovăduită
de Sfinţii Apostoli, întocmai aşa cum au primit-o de la Iisus
Hristos. Dacă unii creştini nu înţelegeau bine învăţăturile
predate, ei procedau ca Mântuitorul, intervenind cu explicaţii
suplimentare, arătându-le adevărata credinţă. Cei care ascultau
de Sfinţii Apostoli, au rămas ortodocşi, iar cei care nu au ascultat,
au ajuns sectari şi eretici.
Din scrierile Sfinţilor Apostoli, constatăm numeroase
cazuri, în care, unii creştini, care nu cunoşteau bine învăţătura
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, s-au îndepărtat de Ortodoxie.
Învăţătura lor greşită i-a determinat să-şi formeze o credinţă
aparte, contrară celei adevărate. Pe aceştia, Sfânta Scriptură
îi numeşte eretici. Dintre ei, Sfântul Apostol Pavel aminteşte
pe Alexandru, Imeneu şi Filet, despre care zice că „i-am dat
Satanei, ca să se înveţe să nu mai hulească” (I Timotei 1, 20).
De asemenea, Sfântul Apostol Petru scrise că, în unele Bisericii
din Asia Mică, s-au ivit „învăţători mincinoşi, care vor strecura
eresuri pierzătoare…, dar îşi vor aduce lor grabnică pieire” (II
Petru 2, 1), pentru erezia lor.
Sfântul Apostol Pavel ne învaţă că, ereticii nu vor moşteni
Împărăţia cerurilor, pentru că ei săvârşesc faptele trupului, nu
ale Duhului. Cu privire la aceasta, iată ce scrie el galatenilor: „Iar
faptele trupului sunt cunoscute, şi ele sunt: adulter, desfrânare,
necurăţie, destrăbălare, închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe,
certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pizmuiri,
ucideri, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora pe care vi le spun
dinainte, precum şi dinainte v-am şi spus, că cei ce fac unele ca
acestea nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu” (Galateni 5, 1921). Deci, ereticii sunt incluşi între cei mai mari păcătoşi. De fapt,
ei au căzut în erezii, pierzând credinţa ortodoxă, chiar datorită
păcatelor pe care le săvârşiseră, cum scrie acelaşi Apostol:
„Trebuie să fie între voi şi eresuri, ca să se învedereze între voi
cei încercaţi” (I Corinteni 11, 19), adică să se dovedească cei care
au credinţa adevărată, ortodoxă.
Pentru apărarea credinţei ortodoxe, Sfântul Apostol Iuda
scrie creştinilor: „Vă îndemn ca să luptaţi pentru credinţa dată
sfinţilor, odată pentru totdeauna, că s-au strecurat printre

voi unii oameni nelegiuiţi, care de mai înainte au fost rânduiţi
spre această osândă” (Iuda 1, 3-4). Despre ei, zice că „sunt ca
nişte pete de necurăţie la mesele voastre obşteşti…; nori fără
apă, purtaţi de vânturi, pomi tomnatici fără roade, de două ori
uscaţi şi dezrădăcinaţi, valuri sălbatice ale mării, care îşi spumegă
ruşinea lor, stele rătăcitoare, cărora întunerecul întunerecului li
se păstrează în veşnicie” (Iuda 1, 12-13).
De asemenea, Sfântul Apostol Ioan scrie că: „Oricine se abate
şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, nu are pe Dumnezeu” (II
Ioan l, 9). Adică, cine pierde credinţa ortodoxă, acela pierde şi pe
Dumnezeu, şi nu mai are nădejde de a-şi mântui sufletul. Iar în
altă parte spune, despre cei care s-au îndepărtat de Ortodoxie,
că „dintre noi au ieşit, dar nu erau de-ai noştri, căci de ar fi fost
de-ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci ca să se arate că nu sunt toţi
de-ai noştri, de aceea au ieşit” (I Ioan 2, 19).
Precum Sfinţii Apostoli au depus mari eforturi pentru
păstrarea învăţăturii ortodoxe, aşa cum au primit-o ei de la
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, la fel au procedat şi urmaşii
lor, episcopii şi preoţii, care au primit puterea să înveţe şi să
conducă pe credincioşii ortodocşi pe calea mântuirii, păstrând
adevărata credinţă. Ori de câte ori apăreau eretici, ei duceau o
luptă înverşunată pentru combaterea lor şi apărarea ortodocşilor
de învăţăturile greşite. Ei învăţau pe toţi creştinii, că dacă doresc
să-şi mântuiască sufletul, să rămână în credinţa ortodoxă.
Un mare învăţat, numit Origen, care era profesor de teologie
la Şcoala din Alexandria Egiptului, folosea mereu, în lecţiile pe
care le preda elevilor, cuvântul „Ortodoxie” pentru a denumi
învăţătura creştină.
Menţionăm faptul că, în secolul al IV-lea după naşterea
Mântuitorului Iisus Hristos, apare un mare eretic, numit Arie,
care era din Egipt. Episcopul său, Alexandru, a insistat mult pe
lângă el ca să „revină la Ortodoxie”, însă n-a ascultat De aceea,
episcopul l-a condamnat, însă el nu s-a liniştit, ci a călătorit prin
Palestina şi Asia Mică, atrăgând la rătăcirea sa pe mulţi creştini,
mai ales dintre cei care nu cunoşteau bine învăţătura ortodoxă.
Pentru apărarea lor, s-au ridicat o serie de sfinţi, dintre care cel
mai înflăcărat a fost Sfântul Atanasie cel Mare, arhiepiscopul
Alexandriei.
Sfântul Atanasie cel Mare învăţa că există o singură credinţă
adevărată, cea ortodoxă. Cuvântul „ortodox” era foarte
bine cunoscut printre creştini, fiind întrebuinţat în vorbirea
bisericească a timpului respectiv. Datorită râvnei sale, pentru
apărarea credinţei ortodoxe, episcopul Epifanie din Salamis
îl numea pe Sfântul Atanasie cel Mare „Stâlpul Ortodoxiei” şi
„Părintele Ortodoxiei”, iar credinţa propovăduită de el a fost
recunoscută drept „Credinţa ortodoxă”, adică aşa cum a păstrat-o
Tradiţia bisericească de la început. Din această cauză, într-o
Epistolă a sa, scrie să păstrăm „învăţătura şi credinţa Bisericii
Ortodoxe, pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o, iar Sfinţii Apostoli
au predicat-o şi Sfinţii Părinţi au păstrat-o, căci pe aceasta este
întemeiată Biserica, şi cine se îndepărtează de ea, acela nici întrun chip nu poate fi, nici a se numi creştin”.  
Marele dascăl afirmă că învăţătura ereticilor şi a sectarilor
este mai nouă, dezvoltată separat şi în contradicţie cu învăţătura
ortodoxă a Bisericii. Iată ce zice el: „Deoarece, ei înşişi recunosc
că învăţătura lor este nouă, nu trebuie să tăgăduiască, că erezia
lor nu vine de la Sfinţii Părinţi, ci este ceva străin. Iar ceea ce nu
vine de la Sfinţii Părinţi, ci s-a scornit abia acum, ce alta trebuie
să fie, decât aceea despre care Sfântul Apostol Pavel zice la I
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Timotei 4, 1, adică: În vremile cele de apoi, unii se vor depărta
de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la
învăţăturile demonilor”.
Când învăţătura ereticilor se răspândea prea mult, periclitând
unitatea Bisericii şi pacea dintre creştini, atunci se adunau toţi
episcopii Bisericii Ortodoxe la un loc, pentru a se consfătui şi a
găsi cele mai bune mijloace de combatere a ei. Aşa s-a întâmplat
şi cu erezia lui Arie; s-au adunat la anul 325, în oraşul Niceea,
318 Sfinţi Părinţi, care au stabilit în scris învăţătura ortodoxă,
consemnată în Simbolul credinţei sau Crezul, pe care orice creştin
adevărat îl cunoaşte şi îl rosteşte zilnic, ca dovadă a mărturisirii
sale de credinţă. De asemenea, Crezul se rosteşte la fiecare
Sfântă Liturghie săvârşită de preot. La acest Sinod, printre mulţi
Sfinţi Părinţi, s-au afirmat în chip deosebit, datorită râvnei lor în
apărarea Ortodoxiei, Sfinţii ierarhi, Nicolae al Mirelor Lichiei şi
Spiridon al Trimitundei.
Credinţa ortodoxă şi-a găsit înflăcăraţi apărători în numeroşi
dascăli şi ierarhi ai Bisericii, cum sunt Sfinţii Vasile cel Mare,
Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Prin predicile lor, precum
şi prin cărţile pe care le-au scris, au învăţat mereu pe creştini
dreapta credinţă. Cei care i-au ascultat şi au trăit după învăţătura
lor, au rămas ortodocşi, ridicându-se pe treptele desăvârşirii
morale, iar mulţi dintre ei sunt astăzi cinstiţi ca sfinţi de către
toţi creştinii.
De-a lungul anilor, până în secolul al VIII-lea, Sfinţii Părinţi
au avut de luptat cu muţi eretici. Pentru înfrângerea lor, s-au
întrunit în şapte soboare, numite ecumenice, adică a episcopilor
din toată lumea, cum a fost cel menţionat, la Niceea, în anul 325.
În aceste adunări, au dovedit cu texte din Sfânta Scriptură, că
ceea ce învaţă ereticii este rătăcire, adică erezie, iar adevărata
credinţă este cea ortodoxă.
Un mare Sfânt Părinte, numit Ioan Damaschin, care a murit
în anul 749, a întocmit o sinteză a întregii învăţăturii ortodoxe,
în cartea sa numită Dogmatica, pe care Biserica o are în mare
cinste, datorită prezentării clare şi precise a învăţăturii ortodoxe.
În ciuda ereziilor cu care a luptat Biserica Ortodoxă, ea şi-a
păstrat unitatea. Însă, în secolul al XI-lea, mai precis, în anul
1054, s-a produs o ruptură între creştini; răsăritenii au rămas
ortodocşi, păstrând adevărata credinţă, aşa cum o stabilise
sinoadele ecumenice, iar apusenii au devenit catolici, cunoscuţi
şi sub numele de romano-catolici, datorită faptului că recunosc
ca şef suprem al lor pe papa de la Roma.
Deşi Biserica Romano-Catolică are multe învăţături păstrate
din Biserica Ortodoxă, totuşi ea nu poate fi considerată ortodoxă,
pentru că a introdus o serie de învăţături noi, care nu se găsesc în
vechea tradiţie a Bisericii nedespărţite.
Un mare teolog romano-catolic din vremea noastră, Yves M.
J. Congar, menţionează cinci învăţături fundamentale, introduse
de Biserica Romano-Catolică, prin care se deosebeşte de Biserica
Ortodoxă.
Iată care sunt aceste învăţături:
- Învăţătura aşa numită „Filioque”, potrivit căreia, Duhul Sfânt
ar purcede şi de la Fiul, adică nu numai de la Tatăl. Însă, noi ştim
din Simbolul credinţei, întocmit la Sinodul I ecumenic, după
cum am arătat mai sus, unde s-a stabilit adevărata credinţă, că
„Duhul Sfânt, carele de la Tatăl purcede”, adică exact aşa cum
citim cuvintele Mântuitorului în Sfânta Evanghelie: „Iar când
va veni Mângâietorul, pe Care Eu îl voi trimite vouă de la Tatăl,
Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi
despre Mine” (Ioan 15, 26). De fapt, acesta este singurul text
din Sfânta Scriptură, care se referă la purcederea Duhului Sfânt,
iar el este foarte limpede, privindu-L numai pe Dumnezeu-Tatăl.
Din aceasta cauză, ortodocşii nu acceptă această învăţătură, ci
o consideră inovaţie aflată în contradicţie cu adevărul Sfintei
Evangheliei.
- Primatul asupra Bisericii universale şi infailibilitatea papei
de la Roma. Învăţătura Bisericii Romano-Catolice cu privire la
primatul papal a fost formulată în anul 1870; ea nu are temei
în Sfânta Scriptură, motiv pentru care, Biserica Ortodoxă o
respinge. De asemenea, în ceea ce priveşte infailibilitatea, adică
neputinţa de a greşi, dată numai Bisericii, care este „stâlpul şi
temelia adevărului” (I Timotei 3, 15), teologii catolici o atribuie
şi papei de la Roma, susţinând că i s-ar fi făgăduit o asistenţă
specială a Sfântului Duh, în calitatea sa de urmaş al Sfântului
Apostol Petru. Este adevărat că, în anul 1870, Conciliul I Vatican a
precizat că, papa nu poate greşi atunci când vorbeşte în calitate
de păstor şi învăţător al creştinilor catolici, în virtutea autorităţii
sale apostolice supreme, totuşi Biserica Ortodoxă nu acceptă
această învăţătură, întrucât ea contravine adevăratei tradiţii
moştenite de la Sfinţii Părinţi.
- Învăţătura cu privire la Sfintele Taine diferă în anumite
puncte faţă de cea ortodoxă, din această cauză, Biserica noastră
nu o primeşte.

12

nr. 1/2018

- Învăţături deosebite referitoare la Maica Domnului, pe care,
de asemenea, Biserica Ortodoxă le respinge, întrucât nu au temei
în Sfânta Scriptură.
- Învăţătura despre Purgatoriu şi judecata particulară. Romano-catolicii cred că între Rai şi Iad există un loc numit Purgatoriu,
unde sunt trimise sufletele după moarte, pentru a se curăţi de păcatele pe care nu le-au ispăşit în viaţă. Nici această învăţătură nu
este acceptată de Biserica Ortodoxă, întrucât Mântuitorul nostru
Iisus Hristos vorbeşte clar, în Pilda bogatului nemilostiv, numai
despre Rai sau „sânul lui Avraam”, unde a fost primit Lazăr, şi Iad,
loc de „chinuri”, unde a intrat bogatul (Luca 16, 19-31).
Biserica Romano-Catolică a încercat de-a lungul secolelor
să acapareze Biserica Ortodoxă. În acest sens, a întrunit câteva
sinoade, aşa numite unioniste. Astfel, unul dintre ele s-a ţinut
la Lyon în anul 1274, iar altul la Ferrara-Florenţa în 1438–1439.
Unirea stabilită la ultimul sinod a fost acceptată de împăratul
ortodox de la Constantinopol, Ioan al VIII-lea, datorită situaţiei
grele în care se găsea Imperiul sub asediul turcesc, crezând că
va primi un ajutor militar din partea apusenilor, însă Sinodul
ortodox, întrunit în 1459 de patriarhul Ghenadie Scolariu, a
respins-o.

Biserica Romano-Catolică a trecut printr-o mare criză morală
şi de autoritate.
Pentru refacerea vieţii duhovniceşti, unii teologi au
iniţiat un curent reformator, de renaştere spirituală, însă
conservatorii s-au opus, încât până la urmă s-a organizat o
mişcare de protest, faţă de corupţia ierarhilor şi a preoţilor, care
a dat naştere la protestantism, aderând la el mai multe ţări
din apusul Europei. Astfel, creştinismul s-a văzut divizat în trei
mari confesiuni creştine, care dăinuiesc până astăzi, în diferite
ţări.
Iniţiatorul protestantismului a fost Martin Luther (1483–
1546), profesor de Studii biblice la Universitatea din Wittenberg.
Mişcarea acestui adversar al abuzurilor săvârşite de clerici s-a
desfăşurat în trei direcţii, primind numele de la conducătorii lor,
adică:
Luteranismul, condus de însuşi Martin Luther, s-a răspândit în
Germania, Scandinavia şi Europa centrală;
Calvinismul, condus de Jean Calvin (1509–1564), pătrunde în
Elveţia, Franţa, Olanda şi Scoţia.   
Anglicanismul, promovat de Thomas Cranmer, arhiepiscop de
Canterbury (1547–1553), s-a instaurat în Anglia.

Luteranismul şi calvinismul au pătruns şi în ţara noastră, mai
ales în Ardeal, la care au aderat unii saşi, secui şi unguri.
Întrucât protestantismul nu a avut o învăţătură bine definită,
nici o organizare unitară, a dat naştere la o serie de grupuri
independente, de unde s-au născut mulţimea sectelor din
vremea noastră, care depăşesc numărul de câteva mii în toată
lumea.
Am arătat pe scurt originea învăţăturii Bisericii Ortodoxe şi
cum s-a ajuns ca, în vremea de astăzi, să existe atât de multe
secte care fac propagandă ca să-şi câştige noi adepţi. Cele mai
multe secte s-au născut în secolele XIX şi XX, susţinând învăţături
în totală contradicţie cu cea descoperită de Mântuitorul nostru
Iisus Hristos, propovăduită de Sfinţii Apostoli şi apărată de Sfinţii
Părinţi, prin predicile şi scrierile lor.
Deşi sectarii folosesc aceeaşi Sfântă Scriptură ca noi ortodocşii,
ei o interpretează greşit; unii, din neştiinţă, iar alţi cu tendinţa
de a-şi spori grupul cu alţi adepţi. Din acest motiv, Biserica
Ortodoxă nu acceptă aceste inovaţii simpliste sau tendenţioase,
ci le respinge ca învăţături sectare şi eretice, care nu contribuie la
mântuirea sufletului, ci la pierderea lui în focul Gheenei.
(Va urma)

Antreprenor român, caut țară. „Cu economiile de o viață,
mi-am deschis o cafenea. În prima săptămână vine un control...”

S

ă începi și să crești o afacere în România este astăzi un act de curaj sau, poate, de nebunie. Ar
fi mult mai simplu să stai, sau să te angajezi la stat, sau să fugi mâncând pământul, îngroșând
rândurile celor patru milioane de refugiați economici din România.
A fi antreprenor în România e a naibii de complicat. Pe de-o parte, nu poți să dormi nopțile
de frica toanelor celor care au pixul în mână. Oare ce-or mai inventa dacă n-au de unde să mai
acopere pomenile de la buget? Oare ce-au mai anunțat la TV, cu vocea gâtuită de emoție, oameni
care pretind că înțeleg nevoile antreprenorilor români, dar n-au fost niciodată în situația de a plăti
salarii din munca lor? Oare câte piei să mai jupoaie de pe oamenii care vor doar să fie lăsați în pace
în țara asta?
Pe de altă parte, când să ai timp să te gândești la strategie, la produse, la nevoile clienților,
dacă trăiești mereu cu teama următorului control din partea unui stat hrăpăreț și încuiat, blocat
în labirintul unei birocrații aiuritoare? Un stat incompetent și corupt, arogant ca un stăpân
atotputernic, obișnuit să pocnească din bici și să nu miște nimeni în front, indiferent de cât de
greșite ar fi ideile, măsurile și birurile sale. „Cu ceva tot te prind, poți să fii tu Dumnezeu” – e doar
o replică a unui inspector, în timpul unui control de rutină. Se întâmplă în România anului 2017.
La începutul acestui an, cu doar câteva zile înainte de învestirea Guvernului,președintele PSD
Liviu Dragnea anunța că „relaţia dintre stat si oamenii de afaceri trebuie schimbată complet” în
așa fel încât „statul sa nu mai fie agresiv cu firmele”. Cu acel prilej, domnul Dragnea s-a întrebat
totodată, în condiţiile în care „partea covârșitoare din venituri este făcută de oamenii de afaceri”,
dacă „trebuie să avem un stat care să-i pedepsească, să le închidă firmele, sa-i trimită în puşcărie.”
Sunt acestea simptomele unei duble personalități, sau doar vorbe goale pentru adormirea
celor care, poate, susținuseră PSD-ul la recentele alegeri, vrăjiți de promisiunile programului de
guvernare? Probabil la îndemnul consultanților plătiți cu bani grei, Daddy & echipa și-au dat seama
că fără a face cu ochiul oamenilor din mediul privat n-au cum să câștige alegerile. Oricum, a promite
chiar nu costă nimic în România.
Pe parcursul ultimului an, antreprenorii români au dus-o tot mai greu. Nu că le-a fost mai
simplu înainte. Există un indice calculat anual de Banca Mondială și se numește ease of doing
business. Anumite țări (de ex., Georgia, Estonia etc.) și-au făcut din îmbunătățirea acestui indicator
un adevărat proiect național. Profilul complet al României, disponibil aici, spune multe: per total, e
mai greu să faci afaceri în România decât în țări ca Republica Moldova, Kazahstan, Belarus, Rwanda
etc.; la anumite categorii, cum ar fi obținerea autorizațiilor de construcție sau conectarea la rețeaua
de electricitate, suntem printre ultimii din lume (multe țări din Africa și din Asia stau mult mai bine
decât noi); România nu a înregistrat progrese semnificative în ultimii ani, deși fiecare guvernare a
pus accent, chipurile, pe rolul mediului privat în economia românească.
Să coborâm la firul ierbii, acolo unde există încă antreprenori români care, în ciuda a tot ceea
ce se întâmplă, decid să investească bani și nervi în țara asta. Recent, am avut o discuție cu unul
dintre ei. Un om care şi-a investit economiile de-o viaţă într-un vis: acela de a-şi deschide propria
cafenea. L-am întrebat cum resimte promisiunile din campanie după un an de guvernare PSD-ALDE.
Iată ce mi-a răspuns.
În prima săptămână după ce-a deschis a venit şi primul control, de la primăria de sector.
Urmarea? Prima amendă. Motivul? Neplata unei taxe. O taxă care – atenție - nu e anunțată nicăieri, după cum recunosc și cei care efectuează controlul. Deşi s-a oferit să o plătească pe loc prin
transfer online, nu i s-a oferit această posibilitate. „N-avem ce să vă facem, sunteți bun de plată.”
Se pare că e greu să fii om când ai pe mână puterea de a-i face altuia un rău, având și „legea” de
partea ta.
După alte câteva zile, vine şi al treilea control. De data aceasta este de la poliția locală. Urmarea?
Amedă. Motivul? Semnul portabil din faţa cafenelei nu are „plan de arhitectură”. Da, ați citit bine.
Este vorba de un semn publicitar de un metru pătrat, pe care îl scoate dimineața și îl pune la final de
program înapoi în cafenea. Și pentru care are oricum autorizație. Dar nu are „plan de arhitectură”.
Peste câteva zile vine un nou control, de data aceasta de la autoritatea de mediu. Urmarea?
Amendă. Motivul? Încă şi mai absurd. Deşi are acordul proprietarului spațiului respectiv pentru
branșarea la rețeaua de canalizare, este sancționat pentru lipsa acordului pentru deversare. Adică,
în România, poți primi acordul de a te branșa, dar ai nevoie de un altul pentru deversare, de parcă
cineva s-ar branșa fără să intenționeze să se și folosească de respectiva rețea de canalizare. Ca şi
în primul caz, „situația” se putea clarifica pe loc. Proprietarul, cooperant, vine la fața locului și e
dispus sa scrie pe loc declarația prin care îşi exprimă acest acord. „Nu se poate. Amendă!” Verdict
fără drept de apel.  
După alte câteva zile, vine şi al treilea control. De data aceasta este de la poliția locală. Urmarea?

Amendă. Motivul? Semnul portabil din faţa cafenelei nu are „plan de arhitectură”. Da, ați citit
bine. Este vorba de un semn publicitar de un metru pătrat, pe care îl scoate dimineața și îl pune
la final de program înapoi în cafenea. Și pentru care are oricum autorizație. Dar nu are „plan de
arhitectură”... Polițistul, băiat de treabă: „N-am ce să vă fac. Și noi avem niște ținte de performanță
de atins.” E bine că în tot sistemul de stat avem și ținte de performanță. Culmea, tot în relația cu
bietul contribuabil.
Bilanțul provizoriu: trei amenzi în două săptămâni. Așa începe visul unui antreprenor în
România de azi. Dar povestea nu diferă pentru antreprenorii cu experiență. De data asta, mergem
în România profundă, în județul Neamț, județul cu cele mai mici salarii medii din România și cel
mai mare procent de forță de muncă plecată peste hotare. Aici există încă puls al economiei locale
datorită unor oameni gospodari, încăpățânați să facă treabă în ciuda tuturor obstacolelor. Statul
român le mulțumește în felul următor. La un „control inopinat”, efectuat cu mașinile din dotare – să
tot fi fost vreo opt la număr – patronul întâmpină echipele de la ANAF cu brațele deschise: „Bine ați
venit. Ați mai fost de câteva ori în ultimele luni. Luați cheile, vă rog, controlați tot ce doriți. Sunt un
om cinstit.” Răspunsul inspectorului responsabil cu respectivul control taie aerul rece de toamnă
târzie ca picăturile de ploaie împrăștiate pe obrazul lui (ne)obișnuit de gros: „`mneata oi fi cinstit
numai după ce te-oi controla eu.” No comment.
Aceasta este „noua relație a statului cu antreprenorii” de care vorbea domnul Dragnea. Aceasta
este forma de încurajare pe care autorităţile o arată faţă de cei care produc şi muncesc în România.
Acesta este interesul statului român pentru cei care creează locuri de muncă, de pe urma cărora se
colectează taxe şi impozite, adică resursele fără de care nu s-ar putea face investiții (oricum nu se
fac, veți zice), nu s-ar putea da contracte cu dedicație, nu s-ar putea plăti rude angajate pe salarii
mari și nici nu s-ar putea acorda pomeni electorale.
Dar să ne întoarcem la această biblie a guvernării PSD-ALDE, celebrul Program de Guvernare
2017-2020. Ce-avem noi la pagina 14? Cu negru pe alb: prevenirea. „Unul dintre principiile de bază
ale Codului Economic al României va fi prevenirea. De aceea vom adopta Legea prevenirii pana la 1
octombrie 2017. Acest lucru înseamnă de fapt că un agent economic nu va mai putea fi sancționat,
dacă el nu a fost înainte îndrumat și apoi prevenit.” Deşi anunțată la începutul anului, deși data de
1 octombrie a trecut de mult, această lege nu este încă în vigoare. A trecut zilele trecute de votul
senatoril, iar decizia finală este a Camerei Deputaților. Parlamentarii noștri nu se grăbesc însă. Au
alte preocupări pe agenda, precum marea țopăială fiscală și masacrarea legilor justiţiei.
Comparați această stare de fapt cu cea din Estonia, acolo unde o firmă se poate înființa online,
în mai puţin de o jumătate de oră şi unde durează câteva minute să-ţi completezi declarațiile
de impozit. Sau cu Danemarca, unde procesul durează 5 minute și este gratuit. Şi unde nu se va
întâmpla niciodată să fii obligat să vii cu adeverințe, timbre sau copii legalizate. Şi unde inspectorii
Fiscului – stupoare! – nu vor să-ţi pună bețe în roate și nici să ia șpagă, ci te invită la seminarii unde
poți afla cum să îți plătești taxele sau să deduci cheltuielile. Comparativ, În România, procesarea
cererii de înmatriculare a unei firme durează, în medie, 16 ore - maximul de timp din UE.
În aceste condiții, oameni precum proaspătul patron de cafenea de mai sus devin o specie pe
cale de dispariție: nişte Doni Quijote într-o luptă permanentă cu morile de vânt ale unei birocrații
agresive și tembele, care poate supraviețui doar de pe urma acestor „nebuni”. Halucinant este și
discursul împotriva investitorilor străini și multinaționalelor, răcnit tot mai des tocmai de la Palatul
Victoria. Dar despre asta, într-un episod următor.
La urma urmei, va fi haios să-i urmărim în continuare pe domnii Dragnea, Tudose, Pop (și alții)
și pe doamnele Firea, Olguța, Carmen Dan (și altele). Abia când ultimul antreprenor se va sătura și
va trage obloanele vor fi forțați să accepte că nu mai au de unde fura dacă noi nu mai producem.
Sau, mai e o variantă: să plece ei. (A contribuit Alin Iliescu)
REDACȚIA
El, Don Quijote s-a ales cu un fan, Sancio Pancea, eu, după 27 de ani m-am ales cu o pensie
de 1000 de lei!!! În 2016, în decembrie, am plătit pe cinci ani în urmă în urma unei executări
silite suma de 2000 lei pentru neplata taxei sport, plimbare cultură impusă de CL al primăriei, în
aceeaşi lună cu data desfiinţării (promisiunea elec torală) ei de acelaşi CL...Acum plătesc din nou
silit prin blocare de cont aceaşi taxă pe 2017...600 lei În şase ani nu am primit niciodată vreun
ban de la primărie conf. legii 186 din 2003, legea culturii scrise! pentru ziarele culturale pe care le
fac şi care au fost premiate de UZPR şi pe care le finanţez din pensie! un primar din opoziţie îmi
striga...pe culoarele CJ: dă-i domnule în judecată! Nu vezi că dau numai la cărţi onomastice, sportivi
neperformanţi, şi olimpici!?...
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SCRISOARE DESCHISĂ:

MIHAI SPORIŞ

						
Către
					
		
Ministerul Muncii și Justiției Sociale;
							
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

D

oamnă ministru, Domnule președinte,
Mă adresez dumneavoastră fiindcă
sunt absolut sigur că, în procesul de elaborare
a noii legi a pensiilor veți comite o discriminare
flagrantă în ceea ce privește pensionarii
persoane cu dizabilități. Fac precizarea că
vorbesc din proprie experiență, fiindcă această
viitoare discriminare nu ar fi nici pe departe
prima în ceea ce ne privește.
Am 65 de ani, sunt pensionat cu legislația
pentru persoane cu dizabilități (Legea 53/1992),
fiind persoană cu handicap neuromotor
congenital grav (cu însoțitor), suferind de
Maladia Little, cunoscută sub numele de
tetrapareză spastică.
Cu excepția a 2 ani, când am făcut proiectare
(la SC Hervil Sa Râmnicu Vâlcea), am lucrat
numai în grupa I de muncă – cercetare chimică,
substanțe cancerigene – ultima funcție fiind
aceea de Șef de Laborator Cercetare PVC, din
cadrul SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, fostă
unitate de elită a industriei românești, de care
s-a ales praful și pulberea, devalizată fiind de
Constantin Roibu pe-o mână cu politicieni,
acoliți și ziariști. Fac precizarea că dacă Oltchim
a fost o unitate de elită a industriei românești,
acest fapt s-a datorat în exclusivitate cercetării
(Centrul de Cercetări Râmnicu Vâlcea, SC
Incerchim SA Râmnicu Vâlcea, respectiv Centrul
de Cercetare Oltchim Râmnicu Vâlcea) și în
special laboratorului condus de mine, PVC-ul
fiind produsul care a dus în spate dintotdeauna
Combinatul Chimic Râmnicu Vâlcea / SC Oltchim
SA Râmnicu Vâlcea!
Precizez de asemenea că atât funcțiile (șef
de colectiv, șef de laborator), cât și gradele
științifice (chimist-cercetare, cercetător științific
atestat și cercetător științific principal gr. III) leam obținut prin concurs. În plan profesional
sunt autorul a 16 lucrări științifice publicate
în reviste de specialitate, 22 de brevete de
invenție, cele mai multe dintre ele aplicate, 66
de conferințe și comunicări științifice susținute
în cadrul unor manifestări științifice, inclusiv
peste hotare (fosta URSS, China și Grecia), sute
de referate de lucrări de cercetare, procese
tehnologice (pentru diverse sortimente de PVC
și nu numai), manuale de recepturi, traduceri
din literatura de specialitate și sinteze de
literatură tehnică.
Am ieșit la pensie cu o vechime efectivă de
23 de ani, cu sănătatea ruinată de condițiile
grele în care am lucrat: boala congenitală
mi s-a agravat continuu și m-am ales și cu o
hepatită chimică gravă (angiosarcom hepatic).
În activitate fiind, am fost încadrat în gradul II
de handicap, iar după 4 ani de la pensionare,
starea de sănătate deteriorându-mi-se masiv,
am fost încadrat în gradul I de handicap,
respectiv, grav-cu însoțitor. Astăzi am o pensie
de… 2 200 de lei, plătesc în fiecare lună min.
250 de lei pe medicamente, iar de câțiva ani
sunt practic nedeplasabil, fiind îngrijit de
familie. Compa-rați vă rog pensia mea cu aceea
a unui fost magistrat care este de peste 8 ori
mai mare, de parcă el ar avea 7kg de creier iar
eu doar… 7g și el ar fi de 8 ori mai cult decât
mine (apropo, pentru a nu înnebuni, mi-am
găsit refugiul în cultură devenind publicist și
scriitor – sunt autorul a peste 200 de articole
polemice, texte literare, eseuri și studii istorice
sau științifice, publicate în diverse ziare și
reviste de cultură, precum și a 5 cărți, între care
monografia comunei natale – Câineni, județul
Vâlcea, Ed. Fortuna, 2008).
Discriminarea despre care este vorba și pe

care vă rog să nu o faceți când veți da noua
lege a pensiilor se referă la faptul că eu nu am
beneficiat de recalcularea pensiei atunci când
s-au acordat majorări ca urmare a lucrului în
grupa I de muncă, singurul avantaj fiind faptul
că vechimea în muncă mi s-a mărit cu 50%
atunci când m-am pensionat. Când am solicitat
recalcularea pensiei în sensul acordării sporului
datorat lucrului în grupa I de muncă, mi s-a
răspuns că nu am acest drept, întrucât eu am
ieșit la pensie cu legislația pentru persoane
cu handicap. Dar ce legătură are una cu alta?
Adică eu, cu o boală congenitală, am putut
lucra în grupa I de muncă, în condiții de risc
maxim (în cursul unei experimentări industriale
încărcam într-o autoclavă de polimerizare de
20 m. c., 6,5-7,0 tone de clorură de vinil lichidă
– un gaz în condiții normale având p. f. +130 C
– produs inflamabil, explozibil și cancerigen și
dacă eram vreun incompetent și făceam cea
mai mică greșeală în conducerea procesului
experimental, puteam oricând provoca un
dezastru!), dar nu am putut beneficia de același
avantaj la pensie ca un coleg de muncă valid,
care a lucrat tot în grupa I de muncă la fel ca
mine! Ce să mai spun de un fost magistrat, care
toată viața n-a făcut altceva decât să învârtă
niște dosare și culmea este că, în ciuda unor
salarii și pensii uriașe, dreptatea a rămas pentru
mulți dintre ei o marfă vândută la licitație: o are
cine dă mai mult!
Așadar, vă rog să fiți foarte atenți ca nu
cumva să-mi (re)confirmați adevărul spuselor
unor mari oameni de cultură, din care vă voi da
doar câteva exemple:
– Mihai Eminescu: Greșelile politicianului
sunt crime, căci în urma lor suferă mii de
oameni nevinovați, se împiedică desvoltarea
unei țări întregi și se împiedică, pentru zeci de
ani înainte, viitorul ei;
– Dumitru Drăghicescu: Adevărul este că
trecutul nostru atât de agitat și de nefericit
n-a pus în joc și n-a desvoltat decât însușirile
sufletești nefavorabile, slabe – defectele,
adăogând pe lângă lipsurile noastre morale de
la obârșie și alte defecte noui. / Dacă activitatea
societății în care ne desvoltăm este sporadică,
intermitentă, anarhică, incoerentă, tot astfel vor
fi și sufletul, caracterul și mintalitatea noastră.
/ Cei aleși vor fi făuritorii sufletului românesc,
desăvârșirii noastre etnice;
– Constantin Rădulescu-Motru: Este
în lumea politicienilor noştri o manie de a
considera ţara ca un bun al lor propriu asupra
căruia pot face tranzacţii. / Cel mai anonim
dintre anonimi, intrat în politică, devine dintr-o
dată “om mare”. Şi cum toţi românii au râvna să
ajute şi să îndrume neamul, ţara este copleşită
de “oameni mari”. Nu mai ştie neamul pe cine
să urmeze. “Mare” a devenit şi Ion, “mare”
a devenit şi Gheorghe, “mare” a devenit şi
Petre... S-a zăpăcit aproape tot neamul, că prea
are neamul “oameni mari”! / [Noi, românii
– n. a.] Voim să învingem pe străin în comerţ
şi industrie, voim să trăim o viaţă politică cu
regim parlamentar şi voim să avem o cultură
a noastră originală, păstrându-ne, cu toate
acestea, deprinderile vechi de suflete gregare.
În loc de a ne prezenta în lupta cea nouă ca
individualităţi puternice, diferenţiate după
aptitudini, ne prezentăm slabi şi cu aptitudini la
fel. Suntem toţi meşteri la gură şi răi de faptă.
/ Caracterul ciocoismului politic [la români este
relevat de – n. a.]: frenezia puterii, lipsa de ideal
şi dispreţul pentru mulţime; armele ciocoiului
în viaţa politică sunt: intriga şi calomnia; el

nu admite niciodată importanţa adversarului;
el nu vorbeşte niciodată cu stimă de partidul
advers; nu au sentimentul realităţii; el vorbeşte
peste capul tuturor; dispreţuieşte pe toată
lumea crezând că astfel se impune tuturor; şi
când este descusut mai de aproape de intenţiile
sale, asupra programului său de guvernământ,
atunci firea sa mai întâi se revoltă iar la sfârşit
răspunde: dar scopul este că voi să fiu la putere
şi să-mi aleg energia; el duşmăneşte exclusiv
pe cel care i-a luat locul, fiindcă acesta deţine
puterea şi din această cauză face o politică
personală în vederea reobţinerii funcţiei
pierdute;
– Octavian Goga: Ţară de secături, ţară
minoră, căzută ruşinos la examenul de
maturitate în faţa Europei… Aici ne-au adus
politicienii ordinari, hoţii improvizaţi astăzi
în moralişti, miniştrii cari s-au vândut o viaţă
întreagă, deputaţii contabandişti… Nu ne
prăbuşim din cauza numărului duşmanului,
nici din cauza armamentului său, boala o avem
în suflet: este o înfricoşătoare epidemie de
meningită morală! …Piramida noastră socială
este morbidă: vârful – bolnav de sifilis, temelia
– de pelagră;
– Petre Pandrea: Licheaua este prototipul
cetăţeanului din ţara mea. E dureros. E
adevărat!. / Licheaua română înfloreşte în
putregaiul tuturor idealurilor sfărâmate. / Aici,
în Valahia, totul este frază, există o milenară
împuţiciune levantină, asiatică, fanariotă, însă
fără valorile aferente, mandarinale şi mistice
ale Orientului, un pospai occidental pretenţios
şi moftangiu, care-i face pe oameni incapabili
de o viaţă reală, viguroasă;
– Marin Preda: Poporul acesta ar putea fi un
popor mare dacă ar scăpa de lichele și lichelism;
– Ernest Bernea: În România nu există decât
două ipostaze ale existenţei umane: lichea ori
câine bătut!;
– Petre Țuțea: Aflatul în treabă este metodă
de lucru la români. / Bășcălia este metoda
prin care românii transformă toate dramele în
fleacuri;
– Emil Cioran: România? Un spaţiu al ratării!
De asemenea, îmi permit a vă aduce la
cunoștință și o zicere personală, care sună
astfel:
– Pentru mine, singurul mesaj valabil al
baladei Miorița este acela că două treimi din
poporul român sunt formate din hoți și criminali
și o treime din proști/victime! Excepțiile nu fac
decât să confirme regula!
În fine, fiindcă nu mai am ce pierde, vă voi
spune că aveți ocazia să fiți chiar dumneavoastră
astfel de excepții, căci astăzi am convingerea
că, statistic vorbind, suntem o țară de lichele și
de secături și, prin urmare, ne merităm soarta
cu vârf și îndesat fiindcă orice popor îți are
conducătorii pe care și-ii merită! (Karl Marx).
Închei cu o ultimă precizare: orice pot
înțelege și orice pot ierta, cu excepția faptului
de a fi luat de fraier/prost! Așa că vă rog mult
să nu mă luați astfel, nu de alta, dar riscați să
mă aduceți a fi în stare de orice în ceea ce vă
privește, ca autorități ale statului român (deja
am început să-mi fac documentația pentru
CEDO), fiindcă, repet – nu mai am ce pierde!
Și, vedeți, poate catadixiți totuși a-mi da un
răspuns la prezenta petiție!
Vă mulțumesc anticipat și vă doresc numai
bine!
Cu stimă,

Marian Pătrașcu,

Râmnicu Vâlcea, 07.03.2018

Întrebare
Toată lumea-mi zice (român!) Lotru
C-am furat un lemn din codru.
Era din pădurea mea,
Lemnul fiind, doar o surcea!
Cu legi-drujbe (și slujbe!), nou veniții Cum s-or numi, pricopsiții?
Ce-mi hotărâră să doboare
Păduri bătrâne, seculare?

Constatare
Codru-i frate cu românul!
Dușman e statul?!, jupânul?!
Stat român, stat român
Stat prostit și prost stăpân!

Îndemnuri
Tu neam momit, în amorțire
Trezește-te!, vino-ți în fire!
Caută-ți păstor, acum!
Om de caracter, om bun!
Să aibă grijă de moșie
Că ne ducem pe pustie...
Oameni buni, veniți acasă!
Nu lăsați șoareci să roadă
Țara voastră cea frumoasă,
Să ne punem iar pe treabă!

REȚETA PARVENIRII
ÎN TRANZIȚIE
(Dialog lămuritor!)
A: Hală, Bală, Potcoveală, Jumuleală,
Tăvăleală, Ruinare, Desfințare, Ploconire,
Lingușire, Nesimțire, Țepuire... PROCOPSIRE,
PROCOPSIRE... Ce-ați mâncat de v-ați umflat?
B: Bănci una, două, șapte, nouă/ cinci
uzine/ șapte mine/ combinat- pentru nepot!
Înghițitu-le-am de tot, fără să mă șterg la bot!
A: Ce-ai făcut de le-ai plăcut?
B : Șpaga, șpaga, draga/ Plocoane cu
desaga/ Comisioane la ... bidoane/ conturi...
cu ponturi/servicii cu vicii/ strâmbe politici/
vile , limuzine/ credite pe de-a moaca/ chiar
de-nțarcă vaca/ e și a mea, se știe ?această
Românie/ ce să-ți mai îndrug! Doar eu știu s-o
mulg!
A: Tu ce mamă ai avut, în ce școli mi te-a
crescut?
B: Făr` de mamă, făr`de tată, am crescut
deodat`, din apă./La școli înalte de corecții/
ore-n frecții, fără lecții./ Practica? Cu fete-n
baruri, masterate-n cărți și zaruri.
A: Cu cine-ți petreci, vremea pe poteci?
B:
Cu miniștri, senatori, avocați,
judecători, deputați și jurnaliști, cu bancheri și
fripturiști, în talk-showuri și serate abundent
televizate!
A: Cum ai devenit politician vestit?
B: Am promis și compromis: lapte, miere,
paradis,/opt partide am schimbat,/ după
cum am „cotizat”./Sunt tot timpul la putere...
Acolo e viață, Vere!
A: Ești mare, și încă-ți dorești, alte coarne
bourești?
B: Să n-am de nimeni teamă/să n-am
vreun stop la vamă/să nu mă calce-o gardă/
să n-am zăbrele, ori vreo zgardă/să n-am în
praguri fiscul/să fiu sigur/ să n-am riscuri/ să
fie după cum am zis, viața-mi Paradis/ aici,
printre calici/ apoi, după cum se cade, și prin
țări mai calde/ca-n astă globalizare/ să fim
păsări migratoare/ integratoare / fără păcate
comise/ toate fiind prescrise!
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MĂIASTRA OLTENIEI ŞI COPIII ILUŞTRI AI BUCOVINEI DE NORD
(SPECTACOL DE CARITATE LA
HOREZU PENTRU ŞCOALA
ROMÂNILOR DIN CERNĂUŢI)

Î

n 1944 populaţia Horezului s-a dublat! Cei care au venit
astăzi, 24 martie 2018, în eleganta sală de spectacole
a Căminului Cultural din Horezu, director Cristi Iovan (care a
mediat spectacolul de gală), se iubesc pe sine, dar sunt capabili
să-i iubească şi pe alţii...După spectacolul dat la Parlamentul
României cu o zi înainte, echipa de copii a lui Iurie Levcic, de la
Şcoala Populară de Artă şi civilizaţie românească Cernăuţi, în
vederea sărbătoririi Zilei Naţionale a României care anul acesta
încheie un centenar, micii excepţionali artişti, douăzeci la număr
(din totalul de treizeci şi şapte care alcătuiesc formaţia „Perla”,
din Cernăuţi, împreună cu alţi artişti la fel de buni, dar care au
depăşit şaisprezece ani, din Iaşi şi din Târgu Jiu, au oferit un
spectacol memorabil la Horezu în vederea strângerii de fonduri
pentru reparaţiile noului sediu al Şcolii Populare...din Cernăuţi.
Un spectacol excepţional, spuneam, aşa cum şi horezenii, la fel
la acest superlativ, au umplut sala aducându-şi prinosul şi darul
pentru fraţii lor din Bucovina de Nord, astăzi în Ucraina, fiind
luată prin rapt în martie 1944 şi ataşată Ucrainei de către Armata
Roşie. Spuneam la început că populaţia Horezului s-a dublat, în
1944, căci atunci, în martie, cinci mii de bucovineni şi basarabeni
din Hotin şi regiunea Cernăuţi au fost evacuaţi din casele lor şi
aduşi în Horezu! dublând practic populaţia Horezului. O populaţie
a Horezului care s-a arătat plină de bunăvoinţă din moment ce
înapoi sau în alte locuri, în zilele de prigoană ce au urmat zilei de 23
august 1944 nu a plecat nimeni...Aşa s-a întâmplat şi în Râmnicu
Vâlcea şi la Călimăneşti, şi la Drăgăşani şi mai în toate comunele
judeţului Vâlcea care a primit şaptezeci de mii de basarabeni
şi bucovineni. Spunem aceste adevăruri spicuind din luările de
cuvânt ale celor trei amfitrioni Cristi Iovan, Iurie Levcic şi primarul
Horezului, Nicolae Sărdărescu. În sală i-am observat, mai ales în
timpul galei cu feţele strălucind de frumuseţea spectacolului,
pe fostul primar cu soţia, Ilie Fârtat, pe directorul liceului Aron
Vladu, cu soţia, membrii Consiliului Local, alţi cetăţeni dar mai
ales pe primarul Costeştiului împreună cu soţia, Marius Toma
Peştereanu, alături de primarul Vasile Ţurcan al comunei Ostriţa
Herţei din Ucraina, care, amândoi, în săptămânile care urmează
vor înfrăţi comunele Costeşti şi Ostriţa! L-am admirat şi pe
Cătălin Sîiulescu, cu bluza sa proniatoare, directorul Palatului
Copilului din Râmnicu Vâlcea... „Măiastra Olteniei”, i-am zis noi,
nu este altcineva decât Petronela Bârsilă, o fată de aur precum
Pasărea Măiastra, scânteitoare, a lui Constantin Brâncuşi, şi care
la Cernăuţi, în 2017, a luat Locul I la cântatul din instrumente.
Astăzi, ca şi atunci, acum interpretând şi două melodi popularevoce, apoi şi la celebrele şi originalele ei intrumente de suflat,
a încântat audienţa, cei mai mulţi sărind, în aplauze, de pe
scaune!...Spectacolul a debutat cu o nemaipomenită surpriză,
echipa de dansatori şi interpreţi vocali din Costeşti au creat o
atmosferică feerică, desăvârşită ca artă populară, reală, au
cântat şi dansat interpretând şi un scurt moment teatral, de
originală operetă, o nuntă oltenească ca la Costeştii de Vâlcea,
comună care are în compunenţa sa Mănăstirile Bistriţa şi Arnota,
şi care se mândreşte astăzi că pe muntele Arnota a existat un
cuib de luptători anticomunişti ţinând vitează inima românilor
în trecerea lor timp de patruzeci de ani prin comunism; ţinând
trează inima românilor...Câţiva dintre aceştia au fost chiar din
rândul celor evacuaţi din Basarabia şi Bucovina de nord! şi
sosiţi, aici, în Vâlcea... „Copiii iluştri”, da, fiindcă nici un alt popor
ca poporul românesc, nu are asemenea copii, cu asemenea
rezultate, trăitori în alte patrii, cum sunt aceste fiinţe curate, de
la Cernăuţi, şi pe care în entuziasmul nostru din toamna anului
2016 i-am numit „Copiii de aur ai lui Levcic” ...aproximativ o
sută de copii care, fără greş, au cântat, extaziind sala, mai apoi
sălile: Cântă Cucul în Bucovina (la strofa numărul trei modificând
textul şi introducându-l pe al lor: „Câte primăveri au fost/ Ei nu
s-au mai întors”...), Din vremea lui Ştefan şi Să înfăptuim unirea!
Copiii sosiţi zilele acestea la Horezu, douăzeci, fac parte din
cei aproape o sută de la spectacolul din 2016 de la Cernăuţi...
Iurie Levcic a mulţumit public celor care au sprijinit derularea
acestor evenimente din 2016 încoace, în special Ligiei Nicolescu
şi subsemnatului...

Petre Cichirdan
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Probitatea și obiectivitatea unor televiziuni naționale
Televiziunea Libertatea

R

evoltați de măsurile legislative luate de actualul guvern, în
special cele din domeniul justiției, care sunt destinate să
protejeze protipendada politică de la conducerea țării, încălcând
ordinea statului de drept, în ziua de 20 ianuarie 2018, zeci de mii
de cetățeni veniți din întreaga țară au hotărât să protesteze în
Piața Victoriei din capitală sub sublima lozincă #Rezist.
Ajunși aici, au constatat că întregul spațiu public a fost
blocat de dimineață de sute de jandarmi călare pe cai, scutieri,
dispozitive de împrăștiat gaze iritante, autovehicule de luptă
cu tunuri lansatoare de apă pentru a-i împiedeca să ajungă în
fața Guvernului. Grupurile masive de protestatari pașnici s-au
deplasat în marș către Piața Universității. Mulți dintre ei au plecat
cu metroul dar la coborâre au fost împiedecați de trupele bine
instruite și echipate ale Jandarmeriei naționale, ca instrumente
umile ale demnitarilor.
Principalele artere de circulație prin care se putea ajunge
în centru au fost blocate cu mașini și garduri metalice.
Manifestanții, în special tineri cu studii superioare au întâmpinat
forțele represive, frigul și zloata, au afișat lozinci și bannere pe
care erau înscrise dorințele lor de a protesta pașnic, de a cere
respectarea regulilor democratice și retragerea proiectelor
de lege care sunt destinate dezincriminării unor infracțiuni de
corupție și abuzuri pentru care sunt cercetați de către DNA mai
mulți miniștri, parlamentari și conducători politici.
Prin forța psihică a numărului imens al manifestanților
cinstiți, patrioți și luptători pentru egalitatea în drepturi a
tuturor românilor indiferent de pozițiile și rangul demnitarilor
și a tragerii la răspundere a celor care jefuiesc avutul public, au
reușit să ocupe Piața Universității, unde să-și prezinte obiectivele
lor cu privire la statul de drept și independența justiției.
Punând în aplicare ordinele date de conducătorii Jandarmeriei
și de amenințările șefilor lor politici că vor fi schimbați din
funcție, trupele militarizate i-au maltratat pe protestatari; pe o
parte i-au încătușat și i-au târât spre dubele cu gratii parcate în
locuri întunecate pentru a nu se vedea actele de violență comise
asupra lor. Foarte mulți tineri curajoși au fost amendați cu sume
imense.
Toate posturile de televiziune independente au relatat de
la fața locului actele de cruzime și violență teribilă, comise de
jandarmi, scene îngrozitoare fiind filmate și de reprezentanții
televiziunilor stăine. Multe ambasade au transmis mesaje de
simpatie pentru populația obidită care a fost nevoită să iasă în
stradă și să incrimineze inițiativele guvernanților de a extirpa
valențele statului de drept, precum și înăbușirea revoltei.
O bună parte din participanții la miting au suferit fracturi
ale membrelor, zdrobirea dinților, răni deschise și sângerânde la

nivelul capului. Televiziunile fidele Guvernului nu au fost la fața
locului dar au realizat emisiuni cu participarea unor trădători
de neam și țară, înfierând manifestațiile că au avut ca scop să
răstoarne guvernul și ordinea de drept constituțională.
Cerem public demisia conducerii Jandarmeriei Naționale și
tragerea la răspunderea penală pentru ororile comise în centrul
acestei capitale europene, de a înăbuși glasul poporului, care s-a
ridicat împotriva tiraniei și totalitarismului practicate de acest
guvern antinațional. Jandarmeria a fost un instrument mizerabil
al Guvernului pentru a zdrobi orice tendință de opoziție în scopul
supuneri românilor, voinței lui autocratice și dictatoriale.

Televiziunea Adevărul
Azi, 20 ianuarie 2018, ca urmare a unor acțiuni ostile ale
opoziției și ale reprezentanților din umbră ai statului paralel,
creat de fostul președinte, mobilizate prin transmisiunile lansate
prin rețelele electronice, câteva mii de persoane din București și
din alte zone ale țării, susținute financiar din subteran de unele
multinaționale și ONG-uri sorosiste, au venit în Piața Universității,
unde, prin manifestări și acțiuni de forță, au încercat să înlăture
Guvernul democratic al țării și să doboare Parlamentul ales de
peste 7 milioane de români.
Inițial au dorit să ajungă în Piața Victoriei, dar Jandarmeria,
pentru a proteja populația care locuiește în apropiere, de
strigătele, vulgaritățile și violențele puciștilor, care de fiecare
dată au lăsat pe spațiul public resturi și dejecții, a luat măsuri
de a-i împiedeca să pătrundă în acest spațiu de onorabilitate și
civilizație urbană. Forțele de ordine au intervenit cu mijloace
tehnice pentru a bloca accesul protestatarilor în fața sediului
Guvernului constituțional al țării numit prin voința poporului
ca să nu fie sechestrat și împidecat să lucreze pentru binele
românilor din țară și străinătate.
Cohortele de protestatari s-au deplasat apoi în Piața Universității și cu toate că trupele de jandarmi au monatat garduri metalice pentru a se evita carambolurile, aceștia, aflați și sub influența
alcoolului, au rupt acele dispozitive construite cu bani de la buget.
Asupra unui protestatar, care probabil consumase droguri s-a
găsit o petardă cu care individul vroia să arunce în aer clădirea
Guvernului. La altul s-a găsit o șurubelniță de electrician care
putea fi folosită la producerea unor scurtcircuite și declanșarea
unor incendii devastatoare ale clădirilor în care funcționează
instituții publice ale statului. Specialiștii noștri susțin că o
asemenea șurubelniță putea fi utilizată ca stilet cu care să atace
pe jandarmi și să le provoace răni mortale.
S-a blocat astfel circulația rutieră și pietonală timp de mai
multe ore în punctul zero al capitalei și s-a ajuns la crearea unor
mari tensiuni sociale.

Ați văzut ce bine pregătiți au fost acești așa ziși pașnici
demonstanți, din punct de vedere fizic, punând în primejdie
integritatea corporală și viețile organelor de ordine, mai ales
că au fost sprijiniți și de galeriile unor echipe de fotbal, că au
spulberat ca pe niște paie gardurile de protecție și i-au înghesuit
pe jandarmi spre zidurile clădirilor din apropiere.
Un jandarm a fost dus de urgență la spital întrucât a suferit
o gravă entorsă la degetul mic de la mâna stângă. Altui jandarm
i-a fost sfârtecată canadiana cu un obiect tăietor, ce reprezintă
un act deliberat de distrugere a unui bun aparținând statului sau
punerea în primejdie a vieții acelui militar.
Asemenea violențe extreme ne duc la concluzia elaborată
de experții noștri în domeniul conflictelor sociale stradale că
protestatarii au acționat sub influența drogurilor și a alcoolului
oferite de dușmanii externi sau chiar interni ai statului de drept,
care urmăresc de mult timp să mențină anarhia economică și
politică în țara noastră.
Constatăm totuși că măsurile de împiedecare a unor
consecințe mult mai grave, care ar fi pus în pericol sistemul
nostru democratic, nu au fost bine organizate de conducerea
Jandarmeriei în sensul că nu s-au luat măsuri de reținere,
anihilare și izolare a elementelor destabilizatoare. Ca atare,
cerem Guvernului să facă o anchetă la vârful Jandarmeriei, să fie
luate măsuri drastice pentru a spori forța de reacție și distrugere
a focarelor ce pun în pericol ordinea constituțională, mergânduse până la destituirea șefului acestei instituții, care a pregătit
superficial apărarea valorilor statului de drept.
Măsurile de sprijin lansate de unele ambasade reprezintă
acțiuni de imixtiune gravă în conducerea statului nostru și sunt
de natură să destabilizeze sistemul democratic instaurat prin
alegeri libere și trebuie ca Ministerul de Externe să dea o replică
dură acelora care se amestecă în treburile noastre interne.
Cerem organelor judiciare, plătite din banii publici, să
dispună începerea urmăririi penale față de organizatorii acestor
manifestații ilegale pentru blocarea căilor naționale de transport
rutier și pietonal, deținerea de materiale explozive periculoase,
distribuirea și consumul de droguri, distrugerea unor bunuri
aparținând domeniului public, instigarea la răsturnarea ordinei
constituționale.
De asemenea, cerem Consiliului Național al Audiovizualului,
să anuleze licențele de emisie pentru televiziunile care au
transmis în direct manifestațiile și care au lansat mesaje de
admirație, mobilizare și încurajare a manifestanților.
Cerem și Președintelui țării să se distanțeze de aceste
elemente care pun în pericol grav ordinea publică și să înceteze
cu atacurile neîntemeiate asupra partidului de guvernământ.
15 februarie 2018

Ion MICUŢ

IN MEMORIAM IOAN ŞAHINIAN

Î

n 21 ianuarie 2018 a trecut la cele veșnice
ing. Ioan Șahinian, absolvent al Facultăţii
de Construcţii Hidrotehnice-promoţia 1957,
şef serviciu investiţii la Întreprinderea de
Electrocentrale Râmnicu Vâlcea (1969-1990).
Ca un omagiu adus acestei mari personalități
- cetățean de onoare al municipiului Râmnicu
Vâlcea! - redăm un text scris de acesta cu ani
în urmă…
“Am aflat primele date despre Amenajarea
Hidroenergetică a Lotrului când eram inspector
tehnic la Banca de Investiţii Curtea de Argeş şi
mergeam în control la Corbeni la Hidrocentrala
16 Februarie (cum se numea pe atunci). L-am
cunoscut, printre alţii, pe ing Gheorghe Cocoş
– şef la Galeria de Fugă şi pe ing. Nicolae
Dogăroiu la Beneficiar, era prin anul 1965.
O primă excursie pe Lotru am făcut-o cu un
reprezentant al constructorului de la Corbeni,
când nu începuseră lucrările.
După ce m-am angajat la Întreprinderea
de Electrocentrale Rm. Vâlcea, ca şef Serviciu
Investiţii, am intrat în contact direct cu ing.
Nicolae Dogăroiu cu care am început să mă
deplasez pe Lotru unde era grupul Beneficiarului
şi unde am luat contact cu ing. David Bucur şi
cu ing. Ion Irimia şi alţii. O primă deplasare în
subteran, la aducţiunea principală şi la centrala

subterană am făcut-o la 21 octombrie 1969 şi
am rămas impresionat de calitatea dar mai cu
seamă de imensitatea lucrărilor. Culmea plăcerii
am avut-o la barajul Vidra
unde l-am întâlnit ca şef de
diriginţi pe ing. Iosif Romok,
fost coleg de facultate şi
chiar de grupă studenţească.
I-am cunoscut familia dar
mai cu seamă construcţia
barajului şi locurile de unde
se
aduceau
materialele
pentru cel ce avea să devină
un colos de anrocamente de
121 m înălţime şi să reţină
340 milioane mc de apă,
umpluturile de anrocamente
începând la 30 mai 1969.
Anii treceau, am mers
la aducţiunile secundare,
am văzut barajele Petrimanu şi Galbenu şi am
legat prietenii care durează şi astăzi. S-a pus
în funcţiune prima turbină. L-am întâmpinat
în drum spre Lotru pe profesorul Dorin Pavel.
Au continuat lucrările şi în aval de centrala
principală a celor 510 MW, am mers cu ziarişti
şi cu oameni de radio pe Lotru ca să le explic
ce s-a făcut. Am avut cutezanţa să-i iau un

interviu chiar barajului Brădişor care s-a
transmis la Radio România la 6 octombrie 1987
unde s-a prezentat perfect pentru înălţimea
lui de 62 m şi 220 m lungime
la coronament făcându-se
cunoscut românilor.
O
relaţie
deosebită
am avut cu ing, Gheorghe
Cocoş care după terminarea
lucrărilor de la Lotru a ajuns
adjunct al ministrului energiei
electrice şi cu care am venit
în contact de multe ori la
lucrările hidro de pe Olt. Cea
mai grozavă întâlnire cu dânsul
am avut-o în decembrie 1990
la Moscova. Mă întorceam
din Armenia şi l-am întâlnit
la sediul CAER unde mai era
reprezentant al României. Am
pătruns în un etaj superior al blocului şi am
rămas complet surprins de fotografiile color de
dimensiuni de peste un metru, ce credeţi că
reprezentau? Imagini din hidrocentralele Bicaz,
Argeş, Lotru, Porţile de Fier etc. Discţia a durat
câteva ore în care mi-a povestit de şantierele
unde a lucrat şi unde numele îi este cunoscut şi
acum când nu mai este printre noi.

La Lotru am avut posibilitatea să mă şi
înveselesc alături de colegii mei de facultate
când în 1982 alături de colegul ing. C.
Mengher care şi-a pus bine amprenta la Lotru
am organizat sărbatoarea de 25 de ani de la
terminarea facultăţii prezenţi fiind Prof. Dr. Ing.
Radu Prişcu (plecat dintre noi) şi Prof. Dr. Ing.
Panaite Mazilu.
Frumoasă a fost şi aniversarea din 1992 la
împlinirea a 20 de ani de la intrarea în funcţiune
a primei turbine de pe Lotru, în Evenimentul
de Vâlcea publicând un mare articol (la care ţin
foarte mult) cu interviuri a nu mai puţin de 9
participanţi la proiectare, execuţie şi exploatare
din care unii ne-au părăsit şi anume inginerii
Victor Sabovici, Nicolae Dogăroiu, David Bucur,
Gheorghe Cocoş, Dumnezeu să-i odihnească.
Nu pot încheia aceste rânduri fără a aminti
de ideea tipărită în “Arhitectura apelor” scrisă
de savantul recunoscut internaţional Dorin
Pavel care este plecat şi el dintre noi precum că
“Firul principal al schemei de mai sus este clasic,
însă pe el se brodează schema captărilor şi
derivaţiilor secundare, de o complicaţie “record
mondial”, pe care n-o poate atinge nici Grande
Dixence (Elveţia), care avea cea mai complexă
schemă din lume până la realizarea Lotrului.”

Mihai SPORIȘ

NEAGOE BASARAB (1459-1521)
COMEMORAT LA CĂLIMĂNEŞTI

cruciate”, Paula Adriana Cozian-prof. scr
„Despina Elena Doamna-Maica Platonida”
partea primăriei oraşului Călimăneşti a pa
pat, şi a luat cuvântul, Vasile Scârlea-pro
16
nr. 1/2018
de istorie,
viceprimar..În sală am observa
colectiv de măicuţe de la Mânăstirea Os
a în fiecare an, la Călimăneşti, 21 sept. trecut, la Mânăstirea Ostrov, ci în cadrul rafinat participat cu lucrări: Mihai Sporiş-„Anul 2017- dar şi personalităţi de la Forumul Râmn
2017, a avut loc un simpozion închinat al cărţilor Bibliotecii Orăşeneşti „A.E. Bacon- Bornă la trei repere istorice seculare”, pr. (Dumitraşcu Gheorghe-prof. doctor în ist
lui Neagoe Basarab, voievod român care a dom- sky”... A deschis simpozionul Georgeta Tănă- Constantin Mănescu-Parohia Urşani-„Bisericile secretarul general al Forumului Râmniculu
Hoffman,
Caracăl,„Sfântul
tipăreşteNeagoe
în 2017 volumul
de vivendi bibliotecii,
de trăire poetică,
aplicată,
domeniu ar cerceta
şi ar
avea Ghinoiu,
din Călimăneşti:
scriitorul
Nicolae
nit întreditura
anii 1512
şi 1521;
soaica, directoarea
după care
Feniao ctitorite de Sfântul Neagoe Basarab”, Ovidiu în orice
poezii „Nestemate” sub semnătura lui Tatian Miuţă replică la aşa zisa cultură a unei clase
studii
superioare,
fără adevărul
istoric
tul
Vasian
Mircescu,
comandorul
în re
Basarab-izvor de spiritualitate românească” Driva, preşedinta Forumului Cultural al Călimă- Mihail Stângă-reporter Radio România-„Despre
cunoscut om de cultură din judeţul Vâlcea şi nu numai (născut de mijloc zăpăcite de intelectualism,
nu prof.
mai pot
exista!...studiul istoriei
fiind
inginer-Gheorghe
Gavrilă...
(Ediţia
IX-a). Acesta
s-a desfăşurat,
ca anul
neştiului,
această
întrunire,
au valahul Basarab, cumani şi ordinile cavalereşti pentru oricine şi orice domeniu un nou
după aterminarea
liceului
din Horezu, nu
1964,
a urmat
cursurilea moderat
fals şi prostie.
Acest
model, aunde
lui Tatian

TATIAN MIUŢĂ: „NESTEMATE”

C

E

pcickir

Institutului Pedagogic din Cluj, apoi Şcoala Militară Bucureşti Miuţă, nu este modelul folcloric al
modus vivendi...A trăi în adevăr este
şi Facultatea de Filologie Bucureşti, 1972; timp de 45 de ani, instituţiei româneşti înfiinţată în 1949!
ţelul suprem al secolului XXI...
1972-2012, a predat limba română în satul Cârstăneşti, comuna El caută pe metafora simplă şi curentă
*
Oteşani-Vâlcea). O carte model pentru acest postmodernism al a postmodernismului de calitate să
Pe 12 ian. 2018 în cocheta sală de
tipăriturii de carte de poezie, care a adunat în juru-i un mănunchi reânvie o cultură, precum este şi cea
conferinţe a noului sediu, din Horezu,
excepţional de oameni de mare talent şi desăvârşiţi în formarea plastică, în ţara românească, extrem de
construit în vederea purtării unui
lor artistică cam în ultimul deceniu: Mihaela Rădulescu, critică puternică şi valoroasă, şi eurtopeană,
dialog civilizat cu cetăţenii oraşului
literară, semnează „Cuvânt înainte”; Mădălina Bărbulescu, din secolul formării şi desăvârşirii
(pe care în debutul manifestării l-a
poezie-acum şi critică literară-semnează postfaţa: „Coordonatele noastre ca stat european!...sec. XIVprezentat atât de frumos, şi inspirat,
eposului folcloric al lui Tatian Miuţă”; Violeta Scrociob, grafică, XVI!...Pare o scriere de tip exortaţie
directorul Casei de Cultură din Horezu,
îi concepe coperta-o frumoasă realizare grafică; Oana Petrescu atât pentru contemporani, cât şi
Constantin Iovan) a avut loc lansarea
este tehnoredactor şi realizează o foarte bună combinaţie pentru urmaşii săi de toate vârstele!
cărţii de poezie a lui Tatian Miuţă,
estetică între literă, fond pagină şi imagine desenată, încadrarea,
*
apărută în 2017 la Editura Hoffman,
în pagină, raportată la dimensiunea cărţii; alegerea hârtiei
Andrada Badea: ...Sunt mândră
din Caracăl. Manifestare organizată de
volumetrice, iarăşi o alegere înspirată; cartea continuă, parcă, că pot spune câteva cuvinte despre
Societatea Culturală „Anton Pann” din
un model interbelic consacrat, vizualizarea textului: combinaţie domnul Tatian Miuţă, am deschis
Râmnicu Vâlcea, cu ajutorul primăriei
reuşită între (chiar şi) grafia textului şi geafica combinată (alb- cartea şi este normal să ne întrebăm
din localitate. Pe lângă un public
negru), în care o contribuţie însemnată o au cele două surori: care este menirea liricii domnului
numeros format din colegi de breaslă
Livia şi Laura Greaca (pentru desenele color) şi Violeta Scrociob Tatian Miuţă...Ei bine, la pag 108
ai autorului, profesori şi învăţători,
şi Tatian Miuţă!: desenele alb-nrgru...
mi-a atras atenţia titlul poeziei: „Ne
medici, foşti elevi, dar şi actuali
*
divinizăm”...Menirea
liricii
domnului
demersul
lui Tatian Miuţă
din tinereţe la Constantinopol, unde s-ar fi ocu- biserică-mausoleu, menită să fie locul de discipoli,
marea ei
din temelii.
Constantin MĂNESCU - HUREZI
Comentând textul, volumul poetic-în sine-nepat
surprinde
profesor
este
de
a
ne
diviniza!
ne
a
fost
întărit
de
prezenţa
în faţa
celor a lui Ne
între altele și cu supravegherea lucrărilor de îngropăciune a lui și a membrilor familiei sale, a
Cea de-a treia mare
ctitorie
îndrăzneala, reuşita autorului, în a reda incantaţia pură a divinizează, ne metamorforizează în
mulţi a unui prezidiu impresonant:
construcţii a unei moschei, ar fi adus cu el, când devenit în 1793 sediu al Episcopiei Argeșului, Basarab este biserica mânăstirii Snagov, sit
el maiaducerea
de seamă
de locașuri
sfinte
folclorului,
lui ctitor
în tematica
prezentului
(şi-aşa obosit de gânduri nepieritoare; este o lirică a prezentului etern. O să citesc Violeta Scrociob, Mihaela Rădulescu, Mădălina Bărbulescu
s-a întors
unversuri
meșter
cuilustrează
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la 40
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care
bine ce
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Ion Soare,
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din
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care
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Dacă
francez
Andrė
Lecomte
du
Noȕ
y.
depărtare
de
București.
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leaancestrale,
a fost Sfântul
Voievod
Neagoe
Basarab
populare, în maniera baladei, a eposului în tehnica în gândul tău nepieritor/ - O chitesenţă-a gândului uman,/ Din Răducan de la Govora, directorul bibliotecii din Curtea de Argeşaceste
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cu
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oniric
modern cu suman”...Ei
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în cel
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găsiceleBadea
(poet, elevă
cls a XII-apeisajul
a Liceului
din Horezu)...alAuditoriul
identificat
meșterul Manole
al legendei
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dat ţării
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care
se
reclamă
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uman,
de
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genezei
a
fost
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de
prestaţia
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din ”athonit”,
Copăceni, adică înr
Protul (protosul), mai marele mânăstirilor din pulare, ar fi mai degrabă un armean care lucra mente de arhitectură românească, după cum nou de lăcaș, cel numit
ai lui Adam şi Eva...Poeţi creştini, care, în prag de mileniu
trei, oferit de domnul Tatian Miuţă în lirica sa
este de
a găsi tocmai
şi formaţia
de fete, dansatoare,
a Clubului
afirma
Grigore
Ionescu înValerică
1937, Văduva-fluier
în a sa sinteză
de arhitectura
religioasă
de la Sfântul M
Muntele
Athos, aflăm despre acţiunea de ridi- la Constantinopol.
îndrăznesc să gândească şi să creeze în coordonate tradiţionale, această formă atipică de a stiliza în opera sa, mitul!... Mituri Copiilor din Horezu, condusă de Mioara Văduva!...fete, care, în
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nu
s-a
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tehnologii) diversităţi nemuritoare. Eul liric acordă destinului un sens sclipitor pentru finalul minispectacolului oferit, au jucat, în linie, într-o coregrafie o biseric
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BISERICILE CTITORITE DE SFÂNTUL NEAGOE BASARAB

C

următoarele cuvinte entuziaste: ”Și așa vom
putea spune cu adevărat că nu este așa mare și
sobornică ca Sionul, carele îl făcu Solomon, nice
ca Sfânta Sofia, care o au făcut marele împărat
Justinian, iară cu frumuseţea este mai prea deasupra acelora”.
În anul 1654, adică la o sută treizeci și șapte
de ani de la ridicarea acestei biserici, arhidiaconul Paul de Alep, fiul și însoţitorul patriarhului
Macarie al III-lea Zaim de Antiohia, în vizita sa în
Țara Românească, își exprima admiraţia faţă de
biserica de la Curtea de Argeș, pe care o considera unică, oferind în același timp o descriere
exactă ”structurii și a decorului său, însoţită de
deslușirea unor simboluri numerice încifrate în
formele și în compoziţia arhitecturală”. Biserica
mânăstirii Argeșului, concepută de ctitor și ca o

lată în 1890 de către arhitectul Andrė Lecomte grija lui Petru cel Tânăr (1559-1568), fiu
du Noȕ y, în cadrul unui proces de restaurare, și Mircea Ciobanul.
înlocuită cu un edificiu nou, care păstrează prea
La aceste mari ctitorii, se adaugă desig
puţin din structura celui ridicat la începutul se- biserica ”Nașterea Maicii Domnului” a Sch
colului al XVI-lea. La două zile după sfinţirea Ostrov de la Călimănești, ridicată în anii 1
solemnă a bisericii mânăstirii Argeșului, adică la 1522 pe locul unei biserici mai vechi, din se
17 august 1717, Neagoe Basarab hotărăște
(urmare în pag
mutarea Scaunului Mitropolitan al Țării
Românești la Târgoviște și ridicarea unei catedrale aici, aceasta
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de vechea așezare a Curţii Domnești, pe moșia
numită Flămânzești. Ea a fost ridicată pe ruinele
altei biserici mai vechi, care fusese sediul primei
mitropolii a Țării Românești, voievodul Neagoe
Basarab hotărând să ridice în locul ei o biserică
extraordinară, de o bogăţie cum nimeni nu mai
clădise până atunci în ţară. Lucrările de construcţie au început, probabil, în 1514 și au durat
mai mulţi ani. Pentru a realiza opera dorită,
Neagoe Basarab a făcut apel la o seamă de meșteri dintre care, după toate aparenţele , n-au
lipsit nici cei ce realizaseră pentru înaintașul
său, Radu cel Mare, minunata biserică a mânăstirii Dealu de lângă Târgoviște, cu care ctitoria
domnească de la Curtea de Argeș are multe
însușiri comune. Unele relatări pretind că
Neagoe Basarab, care și-ar fi petrecut o parte
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